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Ostașii sovietici com
memorați la Budești
au participat,
ti i t pe lîngă
lî ă membrii
b ii șii simpatizanții
i
ti
ții
Asociației organizatoare, membri ai Ambasadei
Federației Ruse în României în frunte cu Excelența
sa Ambasadorul Excepțional și Plenipotențial Valery
Kuzmin, Atașatul militar-șef colonel Victor
Makovskiy alți membri ai ambasadei, reprezentanți
ai autorităților publice locale, cetățeni ai orașului
Budești.
Manifestarea a început cu întonarea imnurilor
naționale ale Federației Ruse și a României urmată
de o ceremonie religioasă oficiată de un sobor de
preoți ai Bisericii locale care a sfințit noul monument
comemorativ spre veșnica pomenire a tuturor celor
îngropați în Cimitirul militar dar și a tuturor eroilor
care au luptat și învins fascismul în cel de-al II-lea
Război Mondial.
Mondial
Cimitirul militar sovietic de la Budești jud.Călărași renovat

Cu prilejul Zilei ”insurecției armate împotriva
dictaturii profasciste a mareșalului Ion Antonescu”
de la 23 August 1944, Asociația de Prietenie
Româno-Ruse,
președinte
tovarășul
Petre
Ignatencu prin Sucursala Budești,
Ignatencu,
Budești jud.Călărași
jud Călărașipreședinte Nicoleta Bica, a organizat, sîmbătă, 22
august 2020, o manifestare de comemorare a
soldaților sovietici morți în timpul detenției în Lagărul
din localitatea Budești din timpul celui de-al II-lea
Război Mondial, pînă la 23 august 1944, și
înmormîntați în Cimitirul Militar Sovietic din
localitate. După ultimele date numărul prizonierilor
care au murit în acest lagăr, care a funcționat între
anii 1941-1944, depășește 5000 de morți, marea lor
majoritate au murit datorită condițiilor grele și a
relelor tratamente, inumane am putea spune, create
și aplicate acestora de administrația germană a
acestuia, în primul an, 1941-1942, peste 4500, iar
restul în timpul administrației românești, 1942-1944.
Trebuie spus că marea majoritate a victimelor, din
perioada administrării lagărului
p
g
de către autoritățile
ț
române, au murit în primele șase luni de
administrare, toamna anului 1942-iarna anului 1943.
Anul acesta acest cimitir a beneficiat de o renovare
profundă prin grija exclusivă a autorităților ruse care
au alocat fondurile necesare în urma unui protocol
dintre Oficiul Cultul Eroilor din cadrul Ministerului
Apărării
p
Naționale
ț
din țțăra noastră ș
și Ambasada
Federației Ruse în România.
La această manifestare comemorativă au participat

Programul a continuat cu luări de cuvînt:
-Primul care a luat cuvîntul a fost tovarășul Petre
Ignatencu, președintele Asociației de Prietenie
Româno-Ruse, organizatoarea manifestării. După
ce i-a salutat pe participanți, în cuvîntul său, a scos
în evidență împactul deosebit avut de atitudinea
Rusiei fie ea țaristă sau sovietică,
Rusiei,
sovietică în unele
momente fundamentale care au marcat istoria țării
noastre, precum:

1.Unirea Principatelor Române la 24 ianuarie 1859:
fără acordul tacit al Rusiei aceasta nu s-ar fi putut
desăvîrși chiar dacă Franța lui Napoleon al III a fost
desăvîrși,
susținătoarea principală;
2.Fără oportunitatea creată de Rusia prin
declanșarea războiului ruso-turc în Balcani în
(continuare în pag. 3)
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anul 1877, România nu-și putea declara
independența ca Stat, independență care nu ar fi
fost recunoscută de puterile vremii fără acordul
Rusiei la Tratatul de la Berlin din 1878 și în cadrul
căruia României fiindu-i acordată Dobrogea și
implicit ieșirea la Marea Neagră;
3. Marile victorii din primul război mondial din anul
1917, împotriva armatelor germane invadatoare, nu
ar fi fost posibile dacă în spatele frontului nu ar fi
ț ruși.
ș
existat o armată de circa 1 milion de soldați

parte, exprimîndu-și încă odată dragostea ce o
poartă în suflet pentru poporul rus și președintele
Vladimir Putin.
Putin
După cei patru vorbitori a urmat un moment artistic,
tematic, ce a fost oferit de organizatori prin distinsa
actriță, Doina Ghițescu, membră a asociației.
Prestația acesteia a fost deosebit de apreciată și
răsplătită cu călduroase aplauze de toți participanții.

Aceste trei exemple sînt edificatoare despre
influența Rusiei în istoria României fără a mai pune
la socoteală perioada istorică ce o reprezintă cel
de-al II-lea Război Mondial și perioada ce i-a urmat,
pînă în decembrie 1989.
-

-

-

Al doilea vorbitor a fost excelența
ț sa Valery
y
Kuzmin care în cuvîntul său, după ce a
mulțumit
organizatorilor,
Asociația
de
Prietenie Româno-Rusă, pentru inițiativa de a
organiza maniffestarea comemorativă la care
participă cu mare plăcere, a scos, în primul
rînd, în evidență faptul că unele cercuri vor să
minimalizeze rolul URSS în victoria asupra
fascismului și nazismului prin promovarea
unor idei care să pună egalitate între rolul
Germaniei hitleriste în declanșarea celui de-al
II-lea Război Mondial și a Rusiei sovietice,
cea atacată, punînd egalitate între fascism și
socialism. A mai atras atenția asupra
pericolelor care pîndesc pacea și siguranța
pe acest p
pămînt. Cheamă toate
oamenilor p
popoarele iubitoare de pace, poporul rus
făcînd parte dintre acestea, la vigilență și
militantism în favoarea unei păci sigure și
durabile pe palaneta Pămînt.
Al treilea vorbitor a fost reprezentantul
autorităților publice locale, consilierul local
Mihai Costache, care a exprimat satisfacția de
a participa la manifestare,
manifestare a mulțumit
autorităților ruse pentru împlicarea financiară
în refacerea Cimitirului militar din orașul
Budești care, pentru locuitorii acestuia,
reprezintă un obiectiv foarte important.
Ultimul vorbitor a fost președintele filialei
Budești a APRR, Nicoleta Bica,”sufletul
ț
tuturor
manifestării”, care a mulțumit
participanților, dar mai ales oaspeților ruși și
în special ambasadorului Valery Kuzmin care
a fost mereu alături de asociația din care face

Actrița Doina Ghițescu prezentîndu-și
prezentîndu și programul
Manifestarea s-a încheiat prin împărțirea de pachete
specifice unui parastas tradițional și cu momente de
socializare în timpul cărora s-au făcut fotografii, atît
în grup cît și individual, au avut loc dialoguri între
conducerea asociației organizatoare cu ambasadorul
Valery Kuzmin, între reprezentantul autorităților și dl.
Ambasador Kuzmin, dintre aceștia și participanți, într
întro atmosferă prietenoasă.

A consemnat Petre Ignat
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23 August 1944- Început al Revoluției de Eliberare
Socială și Națională, Antifa
ascistă și Antiimperialistă
german și pentru libertatea și independența patriei.
Au vorbit despre această zi liderii comuniști Petre
Ignatencu și Florin Radu dar și subsemnatul.
Prezint în continuare scurta mea cuvîntare: ”
Aniversăm astăzi, 23 August 2020, 76 de ani de la
actul istoric din 1944 prin care România s-a
desprins din alianța cu Germania nazistă și s-a
alăturat coaliție Națiunilor Unite din care făceau
parte Uniunea Sovietică, în primul rînd, Anglia și
SUA. Armata română, datorită acestui moment, a
început să lupte împotriva germanilor care ocupau
capitala, București, eliberînd
eliberînd-o,
o, pînă la venirea
Armatei Roșii , la sfîrșitul lunii august, moment în
care a început lupta comună pentru eliberarea
întregului teritoriu românesc, dar mai ales a
Transilvaniei, de trupele de ocupație nazistohortiste. Astăzi, această importantă zi istorică, este
uitată, este denigrată, de istoricii falși de astăzi,
patronilor,, de oamenii p
politici aserviți
ț
sclavi ai p
capitaliștilor. Armata română a luptat alături de
glorioasa Armată Roșie(sovietică) pentru ca
România să fie o țară LIBERĂ ȘI SUVERANĂ.
În fiecare an, la 23 August, Comuniștii adevărați,
nu comuniștii falși, nu comuniștii trădători,
săbătoresc această zi Națională de importanță
istorică deosebită pentru poporul român.
După lovitura de stat, din decembrie 1989, acestă
zi istorică importantă este uitată, este banalizată.
Pentru regimul procapitalist actual din România
ziua de 23 August nu există, a falsificat istoria
recentă, Adevărată, cum a dorit.
Anull acesta,
A
t 2020,
2020 la
l Monumentul
M
t l Eroilor,
E il
ostași
t i
români, din cel de-al II lea Război Mondial, din fața
Academiei Militare din București, a fost marcată,
simbolic, această zi, înainte de decembrie 1989
sărbătoare națională, de reprezentanți ai Partidului
Comunist Român, ai Asociației Scânteia și
simpatizanți ai acestora, prin depunerea unei
coroane de
d flori
fl i în
î semn de
d respectt șii recunoștință
ti ță
ostașilor români care și-au dat viața pentru
înfrîngerea armatei hitleristo-hortistă, a fascismului.

Astăzi România nu mai este nici liberă, nici
suverană și nici independent, este în haos

,

generalizat, nu mai este o Românie normală cum
a fost pînă în decembrie 1989. Sîntem o colonie a
Uniunii Europene și a NATO în frunte cu SUA,
sîntem sub dictatura UE și NATO. Sînt acum în
România 4 baze militare americane iar ”trompetele”
din țara noastră, ”sclavi” ai acestora, ne tot sperie
cu ”rusofobia” lor, că dușmanul nostru, a românilor,
este Federația Rusă.
Rusă Nimic mai fals! Rusia nu a
luptat și nici nu va lupta vreodată împotriva noastră
dacă noi nu vom lupta împotriva ei. Federația Rusă
este prietenul nostru nu dușmanul nostru. Să nu
uităm niciodată adevărații prieteni ai României.
Glorie eternă Ostașilor români care au luptat pentru
eliberarea României.”
Coman Voicu - comunist
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EXPERIMENTUL ROMÂNIA, UN
OBIECTIV ATINS
În general, politicienii, oamenii de stat, odată aleși
au ca principal obiectiv prosperitatea și securitatea
țării lor. Așa este normal. Observăm lideri ai unor
țări străine, fie că vorbim de marile puteri – SUA,
Franța, Germania sau Marea Britanie, fie de țări
precum Polonia sau Ungaria. În toate cazurile, cel
puțin în această perioadă,
perioadă liderii politici – președinți,
președinți
miniștri sau parlamentari – fac eforturi ca, în plan
economic, țările pe care le reprezintă să fie
prospere. Contractele avantajoase fie cu firmele de
stat, fie cu unele companii private se regăsesc în
planurile de guvernare. De asemenea, cultivarea
relațiilor personale cu omologii lor sînt încurajate,
fiind, în fond, un lobby la cel mai înalt nivel pe care
liderii politici îl practică.
practică Își promovează țara,
țara
produsele autohtone, firmele naționale, poporul.
Vînd tot ce expun pe tarabe și cumpără ceea ce au
nevoie ca stat sau ca națiune. Cutreieră lumea, se
zbat și țările lor prosperă. Au mentalitate de afaceri
și mentalitate de imperiu, pentru că multe țări din
cele enumerate mai sus cam asta au fost în istorie:
imperii.
Numai în România nu e așa. Noi sîntem proștii
tuturor, pentru că la butoane avem numai neghiobi.
Dintr-o țară care exporta și se mîndrea cu ceva
produse autohtone, am ajuns o piață de desfacere a
produselor de proastă calitate, piața de arme vechi
preferată de vestici, așa cum am devenit și țara cu
cel mai uzat parc auto. Cumpărăm tot ce ni se
vinde, pentru că toate comisionele pe care trădătorii
de neam le pretind sînt mari. Primăriile își cumpără
autobuze din Turcia nu pentru că acestea ar fi mai
bune sau mai ieftine, ci pentru că șpaga este pe
măsură, iar DNA, chiar dacă află, nu poate face
nimic. Banii se pot transfera oriunde, mai ales dacă
nu ești în UE, așa că e riscant să cumperi ceva din
spațiul
ți l european pe bani
b i poate
t maii puțini,
ți i dar
d pe un
produs mai bun, dacă șpaga nu e pe măsură.
Papițoii noștri, bandiți cu normă întreagă, își fac
plinul la adăpostul permanent al fumigenelor de
imagine pe care cîinii lor de pază – jurnaliștii – le
varsă zilnic în creierele românilor. Și tot românii se
întreabă apoi de ce sînt săraci, de ce România este
săracă și de ce politicienii sînt atît de bogați.
România, din grădina Carpaților, începe să se
transforme în lagăr de muncă, lagăr de concentrare

pagina
pagina
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pentru cei săraci cu duhul și un adevărat
experiment Pitești pentru cei care încă mai
gîndesc, mai speră și vor o schimbare. De ce am
ajuns așa, vă întrebați cumva? Pentru că, spre
deosebire de alții, noi nu am avut mentalitate de
imperii, așa cum ar fi fost normal, ci doar de
slugi, așa cum se poate observa cu ochiul liber.
Toate țările, fie că sînt partenere UE sau aliați
NATO, urinează pe noi de sus și ne spun că
plouă! Dar o spun atît de frumos și ni se
adresează atît de amabil, încît presa face pe ea
de bucurie că ne mai mîngîie pe creștet cîte un
general NATO sau vreun prost de prin UE.
E de neînțeles cum o țară întreagă a ajuns atît de
jos, e de neînțeles cum o minoritate domină
mințile, dar, pe de altă parte, cînd omul renunță
să își
ș mai folosească cea mai p
puternică armă –
gîndirea – faptul că rămîne doar ,,tare în gură” nu
îi mai folosește la nimic. Nici în prezent, nici lui, și
nici urmașilor lui. Amin!
TANO
Sursa: Revista România Mare

Naționalismul e aur adevărat –
nu aurul proștilor
Din păcate, aurul proștilor există, nu este doar o
sintagmă
s
tag ă
metaforică
eta o că
iar
a
majoritatea
ajo tatea
începătorilor care caută aur, disperați să își
schimbe viața dintr-o lovitură, sunt păcăliți de
strălucirea-i falsă. I se mai spune și aurul
nebunilor…
Motto: Patriotismul e când îți iubești câinele,
naționalismul e când îi iubești și puricii”
(Corneliu Vadim Tudor, către Dan Negru)
Despre surpriza succesului grupării ”Alianța
pentru Unirea Românilor” am mai scris, așa că
voi repeta esențialul: aștept să văd o atitudine
patriotică serioasă, nu doar ieșiri forțate și
împrăștiate - care pot veni dintr
dintr-o
o intenție
serioasă, dar pot fi și o diversiune, care să ducă
la căderea în penibil și desuet a ideii de
naționalism românesc.
Continuare în pagina 6
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Deocamdată mărturisesc că îmi plac majoritatea
demersurilor charismaticei avocate – acum senator
– Diana Șoșoacă; sper să văd și alte figuri care să
inspire naționalism (cult), nu scandal de peluză și
arțag multidirecționat, lipsă de gândire politică și,
mai ales, declarații provocatoare, fără altă logică
decât a știrilor de senzație.
E cazul să vedem în ce constă ”unirea” românilor,
că până acum am asistat mai mult la declarații de
tip ”singur contra tuturor”, mitralierea tuturor
partidelor, implicit și a susținătorilor acestora – deci
încă un element de radicalizare (implicit și
dezbinare!), suplementar talibanilor de la USR.
Povești cu Călin Georgescu nu țin, pentru că nu
poți veni cu figuri din afara cercului tău și să spui
că este soluția ta - pe care,
care de fapt,
fapt nu o cunoști,
cunoști la
care nu ai contribuit cu nimic - și nu nici nu ai
oamenii care să o aplice.
Iar Călin Georgescu e o ”poveste” bună pentru
visători – de fapt, pentru amețit visătorii; un inginer
agronom, susținut de Isărescu, care nu a pus în
practică nimic – și al cărui „program”, un cumul de
idei frumoase,
frumoase a circulat și în alte zone,
zone printre care
și… PER. Plus prin zona Băsescu – de unde a fost
plasat la PER, mult timp apropiat de PDL.
Remarc că, în momentul de față, AUR primește un
ajutor extraordinar din partea celor care o atacă,
pentru că îi ridică nivelul notorietății.
Dar, atenție, este o notorietate ca un balon… ce
poate exploda la prima înțepătură în acul realității
concrete.
Popularitatea din mediul cu nivel intelectual scăzut
și pretenții mari, gen lumpenproletariatul marilor
orașe, poate fi o capcană. Aceeași în care au
căzut și legionarii – un fenomen mult mai amplu și
cu un nucleu intelectual de o valoare mult, mult
mai mare!
De asemenea, amestecul stupid și semidoct între
naționalism
și
anticomunism
naște
o
monstruozitate:
preluarea,
sub
forma
„naționalismului” a spălării pe creier făcută de
ocupantul euro-atlantic – ștergerea din conștiința
românilor a mărețelor realizări ale României sub
Nicolae Ceaușescu și sub o parte a epocii Dej!

De aceea, în finalul editorialului voi reproduce
câteva dintre rândurile rămase de la Petre
Țuțea despre Nicolae Ceaușescu.
Ceaușescu O lectură
obligatorie pentru cei de la AUR - și pentru
oricine pretinde că este patriot!
Acum, o întrebare fundamentală: cum să te
pretinzi ”naționalist” – sau măcar ”patriot” – dacă
nu îți aperi trecutul?! Cum să nu respecți și să
elogiezi realizările fără excepție ale națiunii tale –
o națiune unită întru împliniri mărețe, pe toate
planurile?!
Ce-i aia… ”sunt de dreapta”?! ”Suntem români –
și punctum!”, spunea Eminescu – și cu această
idee forță s-a ridicat România lui Ceaușescu,
poate singura dată când nu s-a mai promovat
dezbinarea românilor, indiferent de politică sau
etnie! Epoca în care NU străinii și alogenii impuși
au condus România, când legionarii sau țărăniștii
NU au mai fost paria, ci li s-a recunoscut
calitatea majoră – aceea de bun român! Da, șeful
grupului de presă al lui Ceaușescu a scris în
presa legionară; da, Radu Gyr a fost menționat în
Istoria literaturii scrisă de Manolescu în acea
perioadă (iar după 1990, același autor nu l-a mai
menționat); da Aron Cotruș a fost publicat în
perioada Ceaușescu, alături de impresionante
studii despre el, scrise de Ion Dodu Bălan.
Da, Ceaușescu a dat o importanță extraordinară
studiilor
t diil de
d daco-tracologie
d
t
l i șii istorie
i t i veche,
h dar
d șii
istoriei, în general. Este cel care îl readuce pe
Mircea cel Mare pe piedestalul de figură
marcantă a epocii sale – și de prim conducător
român de importanță internațională. Și câte și
câte figuri mari, despre care azi nu se mai
vorbește decât în penibile broșurele cu povești
„„de alcov”!
Se reproșează acum marelui președinte că a
„politizat” istoria – introducând în ea…
naționalismul! Că a șters din cărți și studii
aspecte mai puțin curate ale istoriei României –
cum ar fi cele din perioada Antonescu - dar și că
g
dimensiunea unor figuri
g istorice. Că a
a exagerat
redat numele dacice (sau daco-romane) unor
orașe precum Cluj Napoca sau Drobeta Turnu
Severin!
Perioada Ceaușescu a redat marii literaturi
Continuare în pagina 7
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române importanța – prin ediții excepționale, prin
or
studii critice de mare amploare, prin alocarea uno
bugete
g
impresionante
p
((azi!)) p
pentru Educație.
ț Opera
p a
cinematografică din acea perioadă, muzica de
e
calitate, investiții majore în instituții de cultură și
ș
educație.
Da, pentru toate astea, marele președinte și
măreața sa operă merită să fie negate de
naționaliștii de azi, nu-i așa?! Cât de absurd!...
Și, da,
Și
da i se reproșează lui Ceaușescu că a
transformat istoria și cultura română într-un mod de
e
ridicare a nivelului conștiinței naționale! Da, rău a
făcut Ceaușescu că ne-a transformat într-un neam
m
de patrioți, da, rău a făcut că a construit țara și a
așezat-o pe același rang cu puterile lumii!
Rău a făcut că ne-a învățat
ț să fim p
patrioți
ț p
pentru
măreția figurilor istoriei, pentru cultura românească
ă,
pentru frumusețile patriei – și nu pentru ”raftul cu
produse românești” de la supermarketul străin sau
pentru ”participarea românească în teatrele de
e
operațiuni” ale NATO. Rău a făcut că a preamărrit
România, nu ”spațiul NATO”, rău a făcut ridicând
d
România șși nu ”integrând-o
g
în UE ș
și NATO”!
Da, pentru toate astea, noii ”naționaliști” sau
”patrioți” ai zilelor noastre – inclusiv unii lideri AUR trebuie să fie anticomuniști, pro UE și pro-NATO!
Vai de noi, dacă acesta este noul ”naționalism” –
sau măcar noul „patriotism”! Dar, așa
ș cum am scris
săptămâna trecută, sper să fie doar o primă ieșire în
public, stângace și repezită – o prostie de tinerețe
e.
Altfel, dacă prostia persistă, vorbim fie de retard –
fie de minciună și diversiune.
e
De aceea, pentru a ajuta la ridicare nivelului de
cultură și conștiință al ”dreptei”, voi încheia cu
pasaje rămase de la un apostol al gândirrii
naționaliste, Petre Țuțea – despre marele
e
conducător al ”Epocii de aur”, sintagmă corectă a lu
ui
Octavian Paler.
Petre Țuțea dixit:
ur
„Când voi muri eu, după mine rămâne un singu
mare naţionalist în care să credeţi, Ceauşescu
u.
Nu ştiu eu cât de comunist e el,
el dar ţine cu naţia
ia
asta, să ştiţi de la mine. Ăsta e român adevăratt.
Ţine cu noi!”

”Aţi văzut, domnule, era mai mare naţionalist ca
mine, că l-au omorât înaintea mea.”
”Ceaușescu
ș
a condus România timp de 24 de ani.
Nu se poate spune că era „bine” pe vremea lui
Ceaușescu, dar puțini știu cum era România
înainte de Ceaușescu!”
”Acest conducător a fost pentru țara asta ceea ce
au fost Kemal Ataturk pentru Turcia și Abdul
Nasser pentru Egipt :Tatăl Națiunii!”
”Ceaușescu a scos România din Evul Mediu, de la
lumina lumânării, la lumina electrică, de la carul cu
boi, la întreprinderi producătoare de automobile,
camioane, tractoare, locomotive și avioane…”
”Nu știu dacă, păstrând proporțiile, există
performanțe asemănătoare în istorie – poate
Ramses cel Mare. Ceaușescu a dictat să se ridice
școli, spitale, diguri, baraje, hidrocentrale, căi
ferate, aeroporturi, baze militare subterane, lucrări
hidrotehnice portuare, flote de avioane și vapoare,
irigații pe mii de hectare, poduri impresionante, ba
chiar si... autostrăzi. În 24 de ani amărâți a plătit
datoriile și a dublat populația urbană”.
”De fapt este incredibil. Dacă știți despre ce
vorbesc veți vedea că performanțele lui
Ceaușescu frizează imposibilul. Și, peste asta,
a păstrat demnitatea acestui popor
de.....tâmpiți”.
Da, despre asta e vorba – deci cei care vor să fie
naționaliști și patrioți, să lase prostiile în seama
slugilor ocupanților! Naționalismul trebuie să fie
aur – dar nu aurul proștilor!
Din păcate,
păcate aurul proștilor există,
există nu e doar o
sintagmă metaforică: este pirita – și majoritatea
începătorilor care căutau aur, disperați să își
schimbe viața dintr-o lovitură, erau păcăliți de
strălucirea-i falsă. I se mai spunea și aurul
nebunilor…
Pe când Epoca de Aur nu a fost a nebunilor, ci a
celor care au ridicat cu adevărat România – prin
muncă și sacrificii, inteligență și respect pentru
valori, patriotism și demnitate. Nu prin vorbe goale
și atacuri, tupeu și improvizații, nu prin obediență
față de străini – și în nici un caz prin discordia și
șarlatania politică de care avem parte de 30 de
ani.
Dar din păcate,
Dar,
păcate se pare că nu ne ajunge! Căutăm,
Căutăm
în continuare, aurul proștilor.
Dragoș Dimitriu
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Cîteva cuvinte despre ARLUS
cu legalizarea asociației ca persoană juridică,
având scopul declarat de a ajuta la cunoașterea
reciprocă și promovarea legăturilor de prietenie
dintre România și URSS la Tribunalul Ilfov.
Președintele secției ARLUS-Armată a fost
generalul de divizie, comandant al Corpului 5
Teritorial, Constantin Vasiliu-Rășcanu.
Prin Legea nr. 36/1948 Asociației Române
pentru strîngerea Legăturilor cu Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste "ARLUS" i-a
fost recunoscută calitatea de persoană juridică
de utilitate publică.
În 1948 președinte al ARLUS a fost Mihai
Sadoveanu iar vicepreședinte Lascăr L. Catargiu

Sediul ARLUS actualul sediu al ARCUB de pe str.Batiștei

ARLUS este acronimul pentru Asociația Română
ă
pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea
a
Sovietică, o asociație al cărei scop declarat era
a
cunoașterea reciprocă și promovarea legăturilor de
e
prietenie dintre România și URSS.
Inițiativa de înființare a asociației a aparținut unui grup
p
de intelectuali "de stînga", care se aflau în vizită în
n
casa Prof. Constantin Ion Parhon în seara zilei de
e
20 octombrie 1944, devenită apoi "Ziua Prietenie
ei
româno-sovietice".
Adunarea generală constitutivă care a avut loc pe 12
2
noiembrie 1944 în localul Facultății de Științe a
Universității din București îi avea printre participanții
fondatori pe gen. medic Bălănescu, Stroe Botez, Alex
x.
Caratali,
Marieta
Dragomirescu,
prof.Traian
n
Gheorghiu, prof.Constantin Ionescu-Mihăiești, dr. C.
C
Kana, col.Mihail Maltopol, dr. Max. Marbe, col.Egizio
o
Massini,, dr.Ștefan-Marius
Ș
Milcu,, p
prof.Gheorghe
g e
Nicolau, dr.Simion Oeriu, prof.C.I.Parhon, Constantin
n
Titel Petrescu, prof.Grigore T. Popa, prof.Nicolae
e
Profiri, prof.Alexandru Rosetti, prof. Emil Stihii,
avocatul Petre Viforeanu (însărcinat

Încă de la înființarea sa, Asociația ARLUS a avut
ca prim-obiectiv, conform Statutului publicat în
17 decembrie 1944, deschiderea unei secțiuni
cu denumirea Cartea Rusă. Această secțiune
avea ca sarcină crearea unei edituri și a unei
librării. În primii 9 ani de activitate, Editura
Cartea Rusă publicase deja 1.468 de titluri,
dintre care, 406 în limbile minorităților, în
20.750.000 de exemplare. Editura ARLUSCartea Rusă a funcționat până în 1968.
Planul editorial al editurii Cartea Rusă avea
următoarele obiective:
-traduceri din scriitori sovietici și clasici ruși;
-autori occidentali democrați;
-scriitori români democrați;
-cărți pentru copii și tineret;
-cărți de popularizare;
-lucrări privind viața și cultura sovietică.

ARLUS a publicat și o serie de periodice: „Veac
Veac
Nou“, „Caietele ARLUS“, „Analele RomânoSovietice”.
Revista săptămânală Veac nou, oficios al
asociației, a fost înființată în 10 decembrie 1944,
cu scopul expres de a fi „canalul de emisie” a
mesajelor propagandistice și pentru a coordona
„programul cultural” de transformare a presei
românești într-un "organizator colectiv".
Continuare în pagina 9
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ARLUS a fost desființat
ț în 1964, nu mult
după ce, în aprilie 1964, Biroul Politic și
apoi
CC
al
PMR(PCR)
au
adoptat "Declarația cu privire la poziția
PMR în problemele mișcării comuniste și
muncitorești internaționale", în care PMR
declara că fiecare stat comunist este
suveran, acționând
ț
după
p
principiul
p
p
independenței, nerecunoscînd nevoia
existenței unui partid - "frate mai mare".
După 1979 sarcinile ARLUS au fost
preluate de către Institutul Român pentru
Relații Culturale cu Străinătatea

Poză de grup datată
noiembrie
1948, cu membrii filialei ARLUS a raionului Râmnicu Sărat. În primul
MIHAIL
KUTUZOV
1745sovietic,
- 1813 este chiar tatăl meu, co
plan, lîngă ofițerul
oordonatorul de atunci al acestei asociații cu larg
caracter de masă. În stânga se observă steagul Uniunii
U
Sovietice arborat pe un parapet lateral al
celebrei gări construite în 1898 după planurile inginerului Anghel Saligny. Este o poză document la care
țin foarte mult!!
Mihaela Radu
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102 ani de la Marea reprimare a muncitorilor tipografi
Anul acesta, în ciuda tuturor eforturilor, care mai de
care mai disperate, ale noii burghezii liberale și
social-democrate, de a ascunde adevărul istoric,
comemorăm 102 de ani de la marea grevă a
tipografilor din 13 decembrie 1918, grevă înecată în
sînge de proaspeţii făuritori ai ”României Mari”,
stăpînii de atunci,
atunci
”eroii
eroii neamului
neamului”, regele
Ferdinand, Guvernul său(liberal) şi ceilalţi
democraţi, neam din care, se pare, muncitorii nu
făceau parte fiindcă - nu-i aşa? - simpatizau cu
comunismul bolşevic victorios în Rusia.
Greva tipografilor din 13 decembrie 1918 constituie
p
cele mai însemnate ale luptei
p
unul din episoadele
muncitorilor din ţara noastră pentru o viaţă mai
bună, contra asupririi capitaliste, pentru libertate,
dreptate socială şi socialism. Ea a avut loc în
contextual unui puternic val revoluţionar, provocat
de ruina nemaivăzută adusă de primul război
mondial imperialist şi de victoria Marii Revoluţii
ţ
Socialiste din Octombrie din Rusia. Suferinţele
provocate maselor de războiul mondial imperialist,
de acest oribil măcel între muncitori pe care
capitaliştii îl puseseră la cale pentru a-şi putea
umple mai bine buzunarele, ca şi de ocupaţia
germană ce a durat vreme de doi ani, au stîrnit, cum
era şi firesc, nemulţumirea muncitorilor, iar vestea
ș
fraţii lor ruşi în 1917
victoriei pe care o cîștigaseră
le-a umplut inimile de bucurie şi de speranţă.
Muncitorii ruşi au arătat muncitorilor români că robia
şi suferinţa nu sînt veşnice, iar muncitorii români sau hotărît să le urmeze exemplul. Că aşa au stat
lucrurile putem vedea parcurgînd însemnările lui
Gheorghe Cristescu, viitorul prim-secretar al
Comitetului Central al P.C.R., care, pe 1 decembrie
1918, scria: “La noi în ţară e o viaţă foarte tulbure,
lumea toată ce trăieşte prin muncă este foarte
nemulţumită de demisia
a burgheziei. Tot ce
MIHAIL actuală
KUTUZOV
1745
1813
este salariat îşi îndreaptă privirile către răsăritul
Rusiei. Mîntuirea o văd dărâmînd societăţi
capitaliste; aici se prevede că, și asta cît de curînd,
atît ţăranii cît şi muncitorii vor face lucruri care vor fi
discutate
în
lumea
internaţională.
Sîntem
împrejmuiţi de revoluţie şi nu pot crede că vom
rămîne izolaţi, ca o insulă.”

Prima clădire a Teatrului Național (Teatrul cel Mare), de lângă Palatul
Telefoanelor, inaugurată în 1852, distrusă în 1944 de bombardamentele
aviaţiei aliate asupra Bucureștilor. În prezent, locul este ocupat de
clădirea unui hotel, care pastișează cu meschinărie fațada vechiului teatru

Se cuvine făcută o precizare. Conducătorii de
atunci ai României (care, din păcate, sînt şi
conducătorii de acum,
acum burghezia liberală),
liberală) s-au
s au
grăbit să dea vina pe “agitatorii bolşevici”, plătiţi de
Moscova. Într-adevăr, se cuvine să recunoaştem
deschis faptul că fruntaşii muncitorimii române, şi
anume socialiştii consecvenţi, nu cei care
mergeau în urma burgheziei, au primit ajutor, atît
moral cît şi material, de la Puterea Sovietică. Se
cuvine să recunoaştem deschis acest lucru,
pentru a educa muncitorimea în spiritul măreţului
ideal al internaţionalismului proletar, care spune
că muncitorii din toată lumea, indiferent de ţara în
care trăiesc sau de naţionalitatea lor, sînt datori să
se ajute între ei, şi cu atît mai mult atunci cînd
reuşesc să cucerească puterea într-o ţară.
Muncitorii ruşi sînt datori să îi ajute pe cei români
împotriva burgheziei române, iar muncitorii români
sînt datori să îi ajute pe cei ruşi împotriva
burgheziei ruse. Iar acest lucru s-a întîmplat în
1918.
Cucerind puterea în stat, muncitorii ruşi, sub
conducerea Partidului Comunist Bolşevic al lui
Lenin, i-au ajutat pe muncitorii români, aflaţi în
luptă cu burghezia “proprie”, le-au acordat atît
ajutor moral cît şi material.
La rîndul lor
muncitorii români şi reprezentanţii lor cei mai
înaintaţi, socialiştii consecvenţi, precursorii
Continuare în pagina 11
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comuniştilor, au acordat sprijin muncitorilor ruşi în
lupta cu contrarevoluţia şi intervenţia imperialistă, şi
mulţumită acestui sprijin România nu s-a numărat
printre ţările care au atacat Rusia Sovietică în timpul
războiului civil dintre ”Roşii” şi ”Albi”. Se cuvine să
amintim şi faptul că au existat socialişti români care
au luptat cu arma în mînă de partea bolşevicilor,
ajutînd Rusia Sovietică, ajutînd pe muncitorii ruşi şi,
prin aceasta, ajutînd pe muncitorii români. Aceştia
au fost internaţionalişti adevăraţi, cu care noi,
comuniştii de azi, trebuie să ne mîndrim, cu care toţi
muncitorii români trebuie să se mîndrească!

caracterul revoluţionar al proletariatului din România.
grevă a tipografilor
p g
a avut, deci, cauzele
Marea g
principale aici, în România. Sprijinul primit din afară,
de la muncitorii ruşi, a fost un sprijin remarcabil, un
sprijin care trebuie ţinut minte şi preţuit de toată
lumea, dar a fost ceva secundar. Cauzele principale
au fost aici: ruina economică pricinuită de războiul
dezlănţuit de capitalişti şi de ocupaţia germană,
exploatarea
p
muncitorilor de către p
patroni, îmbogăţirea
g ţ
capitaliştilor pe seama muncitorilor, îmbogăţire pe
care anii de război nu au atenuat-o, ci, dimpotrivă, au
accentuat-o.

Fireşte, însă, că ajutorul pe care muncitorii ruşi şi
bolşevicii ruşi l-au acordat muncitorilor români în
perioada valului revoluţionar de după primul război
mondial nu ar fi valorat nimic dacă România nu ar fi
avut în acel moment un proletariat revoluţionar.
Dacă muncitorii români ar fi fost mulţumiţi de situaţia
lor, dacă muncitorii români ar fi vrut să trăiască în
pace cu burghezia “lor” românească, atunci
mişcarea revoluţionară din România nu s-ar fi putut
dezvolta, nici chiar dacă bolşevicii ar fi dat de o sută
de ori ajutorul pe care l-au
l au dat atunci.
atunci După cum nici
preluarea puterii de către clasa muncitoare şi P.C.R.
nu ar fi fost posibile, nici chiar dacă Armata
Sovietică ar fi intervenit, după 1944, de o sută de ori
mai mult decât a intervenit în realitate. Factorul
hotărîtor pentru creşterea şi dezvoltarea mişcării
revoluţionare din România, pentru crearea P.C.R. şi
pentru preluarea puterii de către P.C.R.
P C R au fost
tocmai factorii interni, a fost tocmai faptul că în
România exista un proletariat revoluţionar, exista o
stare revoluţionară, exista un proletariat asuprit de
burghezie şi hotărît de aceea să lupte cu burghezia.

La începutul lunii decembrie 1918 au intrat, deci, în
grevă muncitorii de la tipografiile “Sfetea” şi
“Minerva”, cerînd condiţii de lucru mai bune şi, nu în
ultimul
ltim l rînd,
rînd recunoaşterea
rec noaşterea de către patroni şi
autorităţi a comitetelor de întreprindere. Patronii şi
autorităţile au refuzat, iar muncitorii tipografi au
declarat grevă generală. Toţi muncitorii din Bucureşti
s-au solidarizat cu fraţii lor tipografi. Situaţia a devenit
explozivă. Se părea că puterea capitalului se clatină,
că ceasul eliberării este aproape.

Marxismul ne învaţă că rolul hotărîtor în dezvoltarea
istorică îl au tocmai factorii interni, şi la fel au stat
lucrurile şi în România anului 1918, şi în România
anului 1921, şi în România anilor 1944-1947.
Factorii interni şi factorii externi se completează
reciproc, dar rolul hotărîtor îl au întotdeauna factorii
interni.
Caracterul revoluţionar al proletariatului din
România şi sprijinul frăţesc primit de la proletariatul
din Rusia au mers mînă în mînă, s-au completat
reciproc, dar rolul principal l-a jucat caracterul

În ziua de 13 decembrie, coloanele de muncitori
manifestanţi s-au adunat în faţa clădirii vechi a
Teatrului Naţional. Speriat, guvernul condus de Ion
I.C. Brătianu, a ordonat deschiderea focului. Conform
rapoartelor oficiale au fost ucişi 16 muncitori, şi 15 au
f
fost
răniţi.
ă i i În
Î realitate
li
î ă numărul
însă,
ă l morţilor
il a fost
f
mult mai mare, conform unor estimări, au fost 102
victime. Orice cifră am accepta, nu putem însă nega
Continuare la pagina 12
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că a fost o adevărată baie de sînge. Chiar dacă
alegem să credem burghezia, cea care s-a dovedit
în istorie atît de mincinoasă,
mincinoasă şi acceptăm cifrele
oficiale, tot nu putem nega că a fost o baie de
sînge, comparabilă cu cele mai crunte băi de sînge
înfăptuite vreodată de burghezie împotriva
muncitorilor români. Iar autorul real al acestei băi
de sînge, regele Ferdinand și guvernul său, este
prezentat acum de burghezie şi de poeţii ei de
curte, ce nici nu merită numele de intelctuali, drept
un mare “erou
erou naţional
naţional”!! Culmea ipocriziei şi
minciunii capitaliste! Cei care au tras în muncitori
şi au ţinut poporul în robie şi întuneric sunt ridicaţi
în slăvi, în vreme ce aceia care au făcut ceva
pentru cei mulţi sunt insultaţi şi se încearcă
scoaterea lor din istorie!
Este o stare de lucruri anormală, dar partea bună
este că tot ce este anormal nu poate dura prea
mult. Capitaliştii mint şi vor mai minţi din răsputeri,
însă minciuna are picioare scurte.
Lumea trebuie să ştie - şi va şti! - ce s-a
petrecut atunci. Lumea trebuie să cunoască - şi va
cunoaşte! - băile de sînge înfăptuite de burghezie.
Şi lumea va mai cunoaşte
Ş
ş ş
şi altceva,, va cunoaşte
ş
şi cum s-a comportat burghezia cea “luminată”, din
mult-lăudata perioadă interbelică, cu acei muncitori
şi lideri ai muncitorilor care i-au căzut în mînă.
Burghezia română se plînge pentru oameni ca
Iuliu Maniu. Comuniştii vin însă şi reamintesc
burgheziei, în văzul întregii lumi, ce a făcut ea
î ă i cu oamenii ca I.C.
însăşi
I C Frimu
Fi
sau Ilie
Ili Pintilie.
Pi tili
Comuniştii vin şi reamintesc burgheziei că, mult
înainte de Iuliu Maniu, au existat oameni ca I.C.
Frimu sau Ilie Pintilie, vin şi reamintesc burgheziei
că tocmai ea, burghezia, a fost prima care nu a
ţinut cont de drepturile legitime ale oamenilor care
i-au căzut în mînă, că tocmai ea, burghezia a fost
cea care s-a comportat
t t mişeleşte
i l t cu deţinuţii.
d ţi ţii Ei
vin şi reamintesc întregii lumi că tocmai în timpul
democrației liberale a fost omorît în închisoare
marele luptător pentru drepturile proletariatului, el
însuşi ridicat din rîndurile proletariatului, care a fost
I.C. Frimu, pe data de 5 februarie 1919, arestat si
schingiuit dupa 13 decembrie 1918. Conducătorii
d atunci
de
t
i ştiau,
ti
nu ne putem
t
î d i o clipă
îndoi
li ă de
d acestt
lucru, că el este bolnav, şi totuşi l-au bătut pînă lau omorât. Cum se numeşte oare aceasta? Oare
nu crimă politică?

Ion C. Frimu
N-au decît să mintă capitaliştii şi poeţii lor de curte cît
doresc, minciuna are picioare scurte. Deşi înfrîntă întrun chip atît de sîngeros,
cum puţine greve
muncitoreşti au fost înfrînte de-a lungul istoriei, greva
din 13 decembrie 1918 nu a rămas deloc fără urmări
pozitive pentru clasa muncitoare din România.
Muncitorii nu s-au lăsat intimidaţi, ci au devenit şi mai
hotărîţi. După cum spune, în memoriile sale, fruntaşul
socialist Şerban Voinea: “Într-adevăr, nemulţumirea în
mase era atît de mare, mizeria atît de adîncă, revolta
atît de puternică, încît nici 13 decembrie, cu toate
pierderile de vieţi omeneşti, nu a fost în stare să
oprească manifestaţiile de masă ale mulţimii.” Mari
greve au avut loc în 1919 - cum ar fi greva feroviarilor
(25 mai-16 iunie), la care au participat 20.000 de
muncitori, greva petroliştilor (iulie-august), greva din
21 iulie 1919, în semn de solidaritate cu Rusia
Sovietică şi cu noul stat proletar apărut de curînd. Iar
în anul 1920 s-au înregistrat nu mai puţin de 788
proteste muncitoreşti, la care au participat 117.564 de
muncitori, culminând cu greva generală din octombrie
1920, la care au luat parte 400 de mii de muncitori din
t tă ţara.
toată
ţ
Si burghezia
b h i de
d astăzi
tă i face
f
atîta
tît caz de
d
aşa-zisa ”reprimare” a revoltei muncitorilor de la
Braşov din anul 1987 unde nu a murit nimeni!!!
Continuare în pagina 13
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Acest val revoluţionar, la care greva din 13
decembrie 1918 a contribuit din plin, a ajutat
mult şi la pregătirea ideologică a mişcării
muncitoreşti,
it
ti
l
la
separarea socialiştilor
i li til
consecvenţi de cei oportunişti, care
mergeu în urma burgheziei. Tocmai luptînd,
muncitorii şi-au dat seama cine era cu
adevărat cu ei, cine lupta pentru binele lor şi
cine nu, cine erau socialişti adevăraţi şi cine
erau socialişti doar cu numele. Socialiştii
consecvenţi, ca Gh. Cristescu, I.C. Frimu,
Alexandru Dobrogeanu-Gherea, doreau lupta
cu patronii, în timp ce socialiştii oportunişti
(ca Moscovici, Ghelerter) doreau înţelegere
cu patronii, mai precis înţelegerea lor cu
patronii, pe seama muncitorilor. Muncitorii iau ales pe primii şi astfel s-a putut constitui,
în ziua istorică de 8 mai 1921, Partidul
Comunist din România, ce a călăuzit pe
oamenii muncii din această ţară la marea
victorie din 1944-1947.
Nu exagerăm, deci, cînd spunem că marea
grevă a tipografilor şi grevele care au urmat,
culminînd cu greva generală din 1920, şi-au
adus din plin contribuţia la mersul înainte al
mişcării muncitoreşti din România.
13 decembrie 1918 este pentru muncitorii
ţ
,o
din ţţara noastră,, indiferent de naţionalitate,
zi măreaţă, o zi care trebuie omagiată an de
an şi trecută în calendarul nostru cu litere
roşii!

Și anul acesta, ca și anii trecuți, comuniștii din Noul Partid
Comunisst Român i-au comemorat pe eroii și martirii clasei
muncitoa
are care s-au jertfit pentru cauza acesteia, la mormîntul
comun din Cimitirul Reînvierea din zona Tei-Obor.
Slavă ve
eșnică tuturor Eroilor clasei muncitoare!
Petre Ig
gnatencu,
președintele Noului Partid Comunist Român-NPCR și al
Asociație
ei ”Scânteia
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100 de ani de la prima Grevă
ă generală din România

din Partidul Social Democrat al Muncii din
Rusia(Bolșevic ("большеви́к", derivat din rusă ce
înseamnă, în traducere liberă, "majoritate")partidul
Marxist condus de Vladimir Ilici Lenin. La scurtă
vreme după preluarea puterii în urma revoluției
ruse din 1917, bolșevicii și-au schimbat numele
în Partidul Comunist din toată Rusia în 1918.

Acum 100 de ani, la 20 octombrie 1920, trenurile s-au
oprit din circulație, garnituri cu pasageri au fost
abandonate în câmp,
câmp multe fabrici au încetat producția,
producția
ba chiar și iluminatul stradal s-a oprit în București.
Peste 400 de mii de lucrători și lucrătoare din toată țara,
au intrat în grevă generală, ca măsură de protest față
de problemele economice, sociale și politice cu care se
confruntau: salariile foarte mici, inflația galopantă și
specula, lipsa protecției muncii, impunerea unui număr
foarte mare de ore de muncă, militarizarea multor
întreprinderi interzicerea de facto a grevelor și a
întreprinderi,
comitetelor de fabrică („sfaturile” muncitorilor), în urma
recent promulgatei legi Trancu-Iași. Greva generală,
organizată de uniunea sindicatelor și susținută de
Partidul Socialist, a venit la capătul unui an în care
avuseseră deja loc peste 300 de greve și proteste, din
care 112 numai în București.
Socialismul a pătruns în România, în principal, datorită
eforturilor lui Constantin Dobrogeanu-Gherea. Acesta a
fost cel mai important teoretician al noii mişcări, iar
influența sa covârşitoare a dus la apariţia ”gherismului”,
o interpretare adaptată realităţilor autohtone. A încercat
toată viaţa să combată scepticismul de înţeles al
contemporanilor şi să demonstreze utilitatea practică a
socialismului şi nevoia societăţii româneşti ruralpatriarhale de a implementa
p
p
măsurile necesare
ameliorării condiţiilor dificile ale muncitorilor şi ţăranilor.
Revoluția victorioasă condusă de Lenin şi adepții săi în
octombrie-noiembrie 1917 a legitimat aripa bolşevică

În Rusia, primii ani de după primul Război Mondial
au stat sub semnul revendicărilor sociale,
eradicării
moderaţilor
şi
entuziasmului
revoluţionar. Contaminarea a atins în grade
diferite şi România. Aşa cum era de aşteptat,
Basarabia a fost epicentrul mişcărilor comuniste
revoluționare,
e o uț o a e, coo
coordonate
do a e de RUMCERODU C O
ul
u
condus de Cristian Racovski (RUMCEROD
sau
RumCerOd,
acronimul
rusesc
pentru Comitetul Executiv Central al Sovietelor
Frontului Român, Flotei Mării Negre și regiunii
Odessa a fost un organ bolșevic revoluționar care
s-a instalat provizoriu în sudul Ucrainei, și a avut
competențe
asupra
teritoriului
guberniilor
și Taurida,, în contextul
Basarabia,, Herson ș
destrămării Imperiului Rus și a Războiului Civil
Rus. A funcționat din mai 1917 până în mai 1918.
Avînd graniţă cu Rusia Sovietică, era mai uşor
pentru revoluţionarii de dincolo de Nistru să-şi
trimită oamenii pe teritoriul Basarabiei, provincie a
Imperiului Rus, statutul său nu era reglementat, iar
administraţia românească care ocupase acest
teritoriu istoric al Moldovei lui Ș
Ștefan cel Mare încă
nu-şi stabilise „reperele” după ”Unirea” din martie
1918).
Pe lîngă metoda radicală a atentatelor , o altă
tactică eficientă era greva, preferată de socialdemocraţii din Partidul Socialist Român în care se
afirmau din ce în ce mai mult membri radicali,
viitorii comuniști, care au constituit la 8 mai 1921
Partidul Comunist Socialist Român şi să adere la
Internaţionala a III – a comunistă.
Autorităţile erau conştiente de pericol, astfel că au
luat măsuri pentru a linişti spiritele în rîndul
muncitorilor. În martie 1920 este înfiinţat Ministerul
Muncii şi Ocrotirilor Sociale, iar în septembrie
1920 este adoptată legea pentru reglementarea
conflictelor colective de muncă. Se garanta oricui
dreptul la muncă, dar nu era permisă întreruperea
lucrului în întreprinderi, instituţii ale statului,
„precum şi în cele a căror oprire pune în primejdie
Continuare în pagina 15
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dreptul la muncă, dar nu era permisă întreruperea
lucrului în întreprinderi, instituţii ale statului,
„precum şşi în cele a căror oprire
„p
p
pune în p
p
primejdie
j
existenţa şi sănătatea populaţiei sau viaţa
economică şi socială a ţării.”
Proiectul guvernului Averescu a fost întâmpinat cu
proteste din partea socialiştilor, care vedeau în
legea Trancu-Iaşi (ministrul Muncii) un „atentat la
libertatea muncii (…) intenţie criminală a guvernului
şi robie.”
de a ţţine muncitorimea în sărăcie ş

„retragerea armatei din toate fabricile, uzinele şi
atelierele”, „interzicerea strictă pentru direcţiile din
p
statului de a se amesteca sub orice
întreprinderile
formă în chestiunile referitoare la organizarea
muncitorilor”, „acordarea revendicărilor formulate
de muncitorii din instituţiile statului”, „suspendarea
aplicării legii pentru reglementarea conflictelor
colective de muncă până la întocmirea unei alte
legi”, „desfiinţarea efectivă şi completă a stării de
asediu şi a cenzurii” şi „modificarea legii asigurărilor
din Vechiul Regat pe baza principiului de
autonomie.” În caz contrar, „muncitorimea
organizată din toată ţara va fi chemată ca printr-o
grevă generală să obţină toate aceste drepturi şi
libertăţi, de care sunt legate interesele ei cele mai
vitale.
Ministerul de Interne condus de C-tin Argetoianu,
g
,
era la curent cu toate aceste pregătiri, nu a
intervenit radical „lăsînd mişcarea să meargă
înainte, supraveghind-o, în schimb decide să
intervenim numai în momentul izbucnirii grevei.”
Memoriul respectiv este prezentat ministrului de
către Ilie Moscovici şi Gheorghe Cristescu. Aceştia
revin peste cîteva zile pentru a afla răspunsul, însă
Argetoianu le spune că a fost „atît
atît de ocupat
ocupat” încât
nu a avut timp să-l citească şi îi roagă să revină a
doua zi. De data acesta, replica lui Argetoianu –
memoriul „e inadmisibil în fond şi formă” – nu le-a
mai lăsat altă opţiune celor doi decît să-şi
pregătească muncitorii pentru declanşarea Grevei
Generale. Publicația ”Socialismul” din 18 octombrie
ţ p
pe muncitori că vor recurge
g „la singura
g
îi anunţă
armă pe care o avem (…) Greva Generală.”

Prim-ministrul gl.Alexandru Averescu
Avertismentul enunţat într-un memoriu din 15
august – „proiectul de lege ce se va vota va da (…)
loc la permanente agitaţii şi greve ale muncitorimii
organizate” – nu a fost luat în considerare de
parlamentari,
l
t i iar
i acestt lucru
l
nu a făcut
fă t decît
d ît să
ă
adîncească falia dintre Guvern şi muncitori. Grevele
în țară devin cotidiene, între 1 martie şi 20
octombrie 1920 s-au organizat în toată ţara 345 de
greve, dintre care 112 în Capitală. Se apropia
momentul primei greve generale din istoria
României. Pe 11 octombrie se desfăşoară o şedinţă
a Consiliului General al Partidului Socialist şi al
mişcării
i ă ii sindicale.
i di l
D ă discuţii
După
di
ţii lungi
l
i şii
contradictorii se adoptă o rezoluţie adresată
Guvernului, un adevărat ultimatum. El prevedea
șapte cerințe: „respectarea dreptului de asociaţie”,

Două zile mai târziu, lucrătorii C.F.R. (la Căile
Ferate aveau comuniştii cele mai bune „rădăcini”,
aici au înregistrat cel mai mare succes) sînt primii
care încetează munca. În total, cîteva sute de mii
de oameni au participat la greva din octombrie.
Aceştia sînt încurajaţi pe data de 22 octombrie,
octombrie
conducerea promiţîndu-le că dreptatea este de
partea lor şi că „din această luptă (…) muncitorimea
va ieşi victorioasă.” Muncitorimea nu a ieşit
victorioasă, greva încetînd oficial pe 28 octombrie,
ora 12. În acea săptămînă de grevă, sute de
persoane au fost arestate, apariţia ziarului
p
iar g
guvernul a
Socialismul a fost suspendată,
proclamat starea de asediu. Ziarul oficial al
Partidului Poporului, ”Îndreptarea”, a legitimat
deciziile luate prin ameninţarea pe care ar fi
Continuare în pagina16
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reprezentat-o acei „salariaţi ai bolşevismului rusesc” la adresa
stabilităţii politice în România. Conducătorii mişcării nu ar fi
decât „o bandă de afiliaţi la Internaţionala a III–a (…)
mizerabile unelte plătite al unor implacabili duşmani ai ordinii,
ordinii
civilizaţiei şi umanităţii.”(!!!)
Nici presa de stânga – cu toate că, evident, avea o atitudine
favorabilă cauzei muncitorilor – nu a fost convinsă de
necesitatea protestului radical. Momentul pentru declanşarea
grevei a fost „rău ales” spuneau moderații de stînga,
majoritari. Comuniștii se aflau în defensivă, astfel că puterea
nu avea de ce să pornească represiunea. Apoi, caracterul
ultimativ al cerinţelor „a dovedit că Partidul socialist nu a dorit
să
ă obţină
bţi ă concesiile
iil sau câştigurile
â ti il cerute,
t cii a ţinut,
ţi t cu orice
i
preţ, să fie doar auzit.
Nu în ultimul rînd, forţa socialiştilor nu era suficient
consolidată pentru a „pune guvernul în situația de -ori, ori.”
La şase zile de la întreruperea lucrului, o delegaţie a
greviştilor s-a întîlnit cu prim-ministrul Averescu pentru a
discuta termenii încetării protestului. Averescu a promis că va
„dispune să se redeschidă localurile organizaţiilor şi ale
Partidului Socialist din ţară şi că va lăsa liberă reapariţia
ziarului
i l i ”Socialismul.”
”S i li
l ” De
D asemenea, a recunoscutt justeţea
j t ţ
unor revendicări economice. În aceeaşi seară – 26 octombrie
– se convoacă o şedinţă a Comitetului Provizoriu al PSR.
După „dezbateri îndelungate” şi „discuţii destul de
furtunoase”, Comitetul a votat în favoarea încetării grevei.
Chiar dacă a fost un eşec, greva, din punct de vedere al
istoriei luptelor clasei muncitoare a avut și o parte pozitivă,
anume că,” s-a deschis o etapă de luptă politică şi ideologică
încordată între comunişti şi social-democraţii de dreapta, între
revoluţionari şi reformişti, între partizanii afilierii la
Internaţionala a III-a comunistă şi sclavii dogmelor
Internaţionalei a II–a, oportunistă şi falimentară.”
Se lansează şi un apel către membrii formaţiunilor socialdemocrate și socialiste, în care se dă vina pe lipsa de curaj a
„duşmanilor revoluţiei”, transformînd partidul într-unul „de
paie, fără program, fără tactică, fără disciplină, fără puterea
de a da educaţie revoluţionară marilor mase de muncitori.”
g
soluţie
ţ era „afilierea la Internaţionala
ţ
a III – a.”
Singura
Acest obiectiv va fi îndeplinit şapte luni mai târziu, în mai
1921, la nivel simbolic. Nu s-a ajuns la votul propriu-zis de
înfiinţare, autorităţile arestîndu-i pe participanţii la Congresul
de fondare a Partidului Comunist din România care urma să
hotîrască și afilierea la Internaționala a III-a comunistă. Cei
reţinuţi în octombrie 1920 au fost judecaţi de tribunale civile –
cei care au încălcat prevederile legii reglementării conflictelor
colective de muncă, primind condamnări între câteva luni şi
şi de tribunale militare – cei care s-au manifestat
un an – ş
după proclamarea stării de asediu, în frunte cu secretarul
general al socialiştilor, Ilie Moscovici. Procesul desfăşurat
între noiembrie-decembrie 1920 s-a încheiat cu condamnarea
acuzaţilor, pedepsele variind între 6 luni şi 5 ani de
închisoare.
Petre I.

SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI

Cum văd copii Iubirea
- „Îndrăgostiții sînt pietoni ai aerului” (Nichita Stănescu)
- „Cînd mama îmi dă o bucățică de ciocolată nu plec de
lîngă ea pînă nu îmi mai dă încă una pentru sora mea…
mea ”
(Ana Maria, 6 ani)
-„Cred că iubirea e atunci cînd vin de-afară și am mîinile
foarte înghețate, iar sora mea mă descalță și îmi
încălzește mîinile suflînd pe ele…” (Vlad, 5 ani)”
- „Atunci cînd copiii de la grădiniță nu o ascultă pe Maria,
eu mă duc și le spun să o lase în pace pentru că ea este
cea mai deșteaptă, cea mai frumoasă și eu o iubesc, chiar
dacă ea nu mă bagă în seamă…
seamă ” (David,
(David 6 ani)
- „Dacă mama adoarme seara pe canapea pentru că e
foarte obosită, eu mă joc un pic în liniște ca să o las să se
odihnească… și apoi rîdem împreună…” (Matei, 5 ani)
- „O iubesc pe mama și de cîte ori vine supărată și obosită
de la serviciu am răbdare și nu o contrazic deloc…” (Irina,
9 ani)
- „Cred că îmi place de Darius pentru că stau și îl ascult
povestind despre
p
p p
pasiunea lui p
pentru insecte,, deși
ș mie îmi
este foarte teamă de ele…” (Oana, 10 ani)
- „O ajut întotdeauna pe bunica și o iubesc pentru că îmi
duc singură sacul cînd venim de la grădi deși e cam
greu…” (Ilinca, 5 ani si jumatate)
- „Bunicul meu este cel mai tare… Îmi citește povești în
fiecare zi și eu mă fac că nu observ atunci cînd mai
greșeaște …pentru că el e foarte bătrîn și mai adoarme
cîte un pic. ” (Andrei, 6 ani)
1.„Cînd bunica mea avea artrită, și nu-și putea vopsi
unghiile, bunicul meu le-a vopsit el pentru
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Bicentenarul nașterii lui
l Friedrich Engels

fost editate și publicate de Karl Marx în Paris.
După ce s-au întîlnit pentru prima oară, au
descoperit
că
au
o
viziune
similară
asupra capitalismului și au decis să conlucreze.
După ce Marx a fost deportat din Franța în
ianuarie 1845, cei doi au decis să se mute în
Belgia, unde exista o mai mare libertate de
expresie decît în alte țări din Europa.
În iulie 1845, Engels l-a luat pe Marx în Anglia. Aici,
a întâlnit o muncitoare irlandeză, Mary Burns, cu
care a trăit pînă ce aceasta a murit iar după aceea,
a trăit
t ăit cu sora ei,
i Lizzie.
Li i
A
Această
tă femeie
f
i l-a
l
introdus, se pare, în mișcarea chartistă, pe ai cărei
lideri i-a întîlnit, inclusiv pe George Harney. Engels
și Marx s-au reîntors la Bruxelles în ianuarie 1846,
unde au pus bazele Comitetului de Corespondență
Comunistă. Planul lor era să-i unească pe liderii
socialiștii din toată Europa. Socialiștii din Anglia,
influențați de ideile lui Marx, au ținut o conferință în
L d
Londra,
unde
d au format
f
t o nouă
ă organizație
i ți numită
ită
Liga Comunistă. Engels a participat la conferință în
calitate de delegat și a avut o mare influență
asupra dezvoltării strategiei de acțiune.

Engels s-a născut la 28 noiembrie 1820 la BarmenElberfel(astăzi
Wuppertal),
Regatul
Prusiei,
Confederația Germană într-o familie înstărită, de
religie protestantă, ca prim fiu al unui industriaș
german din domeniul textilelor. și a decedat la 5
august 1895 la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii
și Irlandei din cauze naturale(cancer
ș
(
de laringe
g

)).

Tatăl l-a trimis, încă tînăr fiind, în Anglia, să ajute la
conducerea fabricii de bumbac a familiei,
din Manchester. Șocat de sărăcia larg răspîndită și
de exploatarea nemiloasă a muncitorilor englezi, el
a început să scrie un raport care a fost publicat
în 1845 sub numele de Condiția clasei muncitoare
în Anglia în anul 1844.
În același an, Engels a început să contribuie la
jurnalele numite Analele Franco-Germane, care au

În 1847, Engels și Marx au început să scrie
împreună o broșură, bazată pe lucrarea lui
Engels Principiile Comunismului.
Comunismului Broșura de
12.000 de cuvinte a fost scrisă în șase săptămîni și
era astfel concepută încît să facă teoria
comunismului accesibilă unui public cît mai larg.
Lucrarea a fost numită Manifestul Comunist și a
fost publicată în februarie 1848. În martie, atît Marx,
cît și Engels au fost expulzați din Belgia. S-au
mutat în Koln,
Koln unde au început să publice un ziar
radical, Noua Gazetă Renană.
Engels a fost un participant activ la Revoluția din
1848, luînd parte la revolta din Elberfeld. Engels a
luptat
în
campania
Baden
împotriva
prusacilor (iunie – iulie 1849) ca adjutant al lui
August Willich, care era conducătorul Corpurilor
Libere în revolta din Baden-Palatinate. După 1849,
atît Engels, cît și Marx au fost siliți să părăsească
țara și să se mute la Londra.
Continuare în pagina 18
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Autoritățile Prusiei au făcut presiuni
asupra guvernului britanic pentru a-i expulza pe
cei doi, dar Prim-ministrul de atunci, John
Russel, nu a fost de acord cu cererea prusacă.
Pentru a-l ajuta pe Marx cu ceva bani,
Engels s-a reîntors la muncă în fabrica tatălui
său din Manchester, înainte de a se muta în
Londra, în 1870. După moartea lui Marx din
1833, Engels și-a dedicat tot restul vieții
traducerii și editării scrierilor lui Marx. Totodată, a
fundamentat teoria socialismului științific, sub
denumirea de materialism dialectic, prin cea mai
relevantă dintre scrierile sale, Dezvoltarea
socialismului de la utopie la știință, 1880, o
broșură rezumativă a lucrării sale de mai mari
dimensiuni
”Domnul
Eugen
Duhring
revoluționează știința”, cunoscută și ca AntiDuhring - 1878.
Lucrări scrise: Anti-Dühring; Dialectica
naturii;
t ii Ludwig
L d i Feuerbach
F
b h șii sfârșitul
fâ it l filozofiei
fil
fi i
clasice germane; Originile familiei, proprietății
private și statului; Revoluție și contrarevoluție în
Germania; Ideologia germană (împreună cu
Marx); Sfânta familie (împreună cu Marx);
Războiul țărănesc în Germania.
PI

Engels în perioada tinereții
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piedestal pregătit din vreme, iar evenimentul a fost
marcat printr- un scurt spectacol.
Din partea PCB, au vorbit Liz Payne președinta
și John
Partidului Comunist Britanic,, Maxine Peake,, ș
Foster membrii
din organizatia Manchester a
partidului. Renate Coppe a vorbit din partea Partidului
Comumist German (DKP), Organizatia din Wuppertal,
locul de naștere al lui Engels. Vorbitorii au arătat
importanța deosebită a operelor lui Engels precum și
colaborarea deosebită dintre el și Marx care au
generat bazele teoretice ale orânduirii comuniste ș
g
și
socialiste și a revoluțiilor socialiste ce au avut loc în
sec XX lea.
Au mai participat Zheng Xiyuan din partea Partidului
Communist din China (consul general al RP.Chineze la
Manchester) și Bethany o tânără , membră a Tineretul
Comunist Britanic, care a cântat cântece comuniste la
chitară
hit ă inclusiv
i l i
I t
Internationala,
ti
l
î t
într-o
i t
interpretare
t
originală.
Pe lînga cei care au vorbit au fost și cei care au asistat
Allison Fewtrell, Les Doherty inclusiv subsemnatul și
alți tovarăși .

O teleconferință interesantă a fost oganizată online
de Partidul Comunist din Marea Britanie (CPB) în
colaborare cu Partidul Comunist German (DKP), în
data de 28 noiembrie 2020 cu prilejul împlinirii a
200 ani de la nașterea lui Friedrich Engels. La
teleconferință au vorbit tovarăși din ambele partide
și unii invitați. Am avut plăcerea de a cunoaște
online pe unii dintre liderii și tovarășii activi din
ambele partide. Cu acestă ocazie a vorbit și cel
care prin contribuția sa a permis aducerea unei
statui a lui Engels din Ukraina, unde a fost scoasă
de pe amplasament de autoritățile anticomuniste și
depozitată într-o curte plină de deșeuri. Preluarea
statuii și transportul a fost plătit de către cântărețul,
muzicianul
și filantropul britanic Phil Collins,
Collins
membru al Partidului Communist din Marea
Britanie. Un cuvânt de deschidere a avut tovarășa
Liz Payne președinta Partidului Comunist Britanic.
După luările de cuvânt, a urmat un film cu aventura
aducerii statuiei lui Engels, până în Manchester,
unde marele filozof a trăit 20 de ani. Pe traseu,
numeroși comuniști au întâmpinat cu bucurie
statuia, au aplaudat au cântat cântece comuniste,
mai ales în Berlin prin care a trecut camionul. În
Manchester statuia lui Engels a fost instalată pe un

La final am urat salutări tovărășesti din partea Noului
PCR organizatorilor
PCR,
i t il șii mulțumiri
lț i i pentru
t accept,
t pentru
t
discursurile și filmul prezentat.
Sergiu Fendrihan

Statuia lui Engels adusă din Ukraina și
amplasată la Manchester
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Umanitate sau capitall:
adevărata provocare a Națiunilor Unite

Jorge Arreaza Montserrat
ministrul de externe al Venezuelei

Încotro se îndreaptă lumea? Care este sensul valorii
umanității în ceea ce privește comunitatea și
recunoașterea suferințelor celuilalt? 2020 este o ocazie de
aur pentru a reflecta și a stabili noi principii pentru viața
comună, pentru a căuta să reducem decalajul dintre cei
care au mai mult și cei care au nevoie cel mai mult de pe
tot globul. Dar există un obstacol semnificativ în acest
sens: egoismul orb și vorace care dictează logica
capitalismului.
Ridicarea vocii împotriva acestui fapt nu este o noutate
pentru Revoluția Bolivariană: comandantul Hugo Chávez
a încorporat-o întotdeauna în orice spațiu de participare
multilaterală. Ne amintim cuvintele discursului său din
2009 în fața Adunării Generale a ONU, când a făcut un
bilanț al momentului de splendoare al popoarelor latinoamericane care își recuperau demnitatea din mâna
guvernelor cu un simț popular suveran și se proiectau ca o
revoluție
l ți salvatoare
l t
speciei
i i umane: „Această
A
tă revoluție,
l ți
unii nu și-au dat seama, frați și surori, este începutul
drumului spre mântuirea acestei planete, spre mântuirea
speciei umane amenințate de capitalism, de imperialism,
de război, de foame. Este revoluția necesară”.
Recunoaștem spiritul care mobilizează Sistemul Națiunilor
Unite, în interpretarea sa a nevoilor umanității, pentru a
menține pacea și securitatea într-o lume inegală,
inegală în
mijlocul nenumăratelor eforturi de a domina. Agenda 2030
și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) reprezintă
calea către o lume mai echitabilă, cu posibilități de
durabilitate pe termen lung. Dacă omenirea ar fi în măsură
să îndeplinească obiectivele în 2030, ne-am afla în fața
unei Revoluții globale. Dar trebuie să atragem atenția
asupra fezabilității acestui plan. Să nu ne păcălim pe noi
înșine
ș
și să nu ne lăsăm p
ș
păcăliți:
ț aceste obiective nu p
pot fi
atinse în cadrul capitalismului.

Este naiv
nai să credem că proprietarii puterii,
p terii cei
dependenți de acumulare, cei care cred în tezele
ciudate ale darwinismului social și cred că moartea
săracilor este un proces natural al metabolismului
umanității, vor facilita acțiunile drastice care trebuie
întreprinse să poată continua să îndeplinească cel puțin
primele patru ODD împreună: sfârșitul sărăciei, foamete
zero, sănătate și bunăstare și educație de calitate.
Preasfinția Sa, Papa Francisc, într-o reflectare sinceră a
ceea ce au lăsat
lă t în
î urmă
ă aceste
t vremurii de
d pandemie,
d i a
subliniat direct: „când obsesia de a poseda și de a
domina privarea a milioane de oameni de bunurile
primare; atunci când inegalitatea economică și
tehnologică este de așa natură încât lacerează structura
socială; iar atunci când dependența de un progres
material nelimitat amenință casa comună, atunci nu
putem doar să privim. "
Suntem de acord. Nu sunt doar cuvinte sau lozinci, este
verificarea empirică a ceea ce se întâmplă în lume.
Totul este o ficțiune propagandistică. Pentru ca un
sistem de organizare socială să producă în cele din
urmă oportunități egale pentru indivizi și grupuri,
condiția sine qua non este garantarea egalității
condițiilor într-un mod general și universal. Ceea ce
eliberatorul Simón Bolívar a ridicat la categoriile
ț stabilite șși practicate”. Egalitatea
g
stabilită în
„egalității
litera moartă a legilor, restricționată de sistemul de
acumulare și dominare, nu este doar insuficientă, este
fictivă, irealizabilă, este o fraudă. Agenda ONU 2030, cu
obiectivele sale de dezvoltare durabilă și scopurile sale,
înseamnă, în practică, un efort mare pentru a avansa în
generarea condițiilor egale. Adică, prin însăși natura sa,
este irealizabil sub cătușele capitalismului. Dacă ar fi
interpretat riguros, ar putea fi considerat un instrument
p
Desigur,
g , nu este convenabil ca birocrația
ț
anti-capitalist.
ONU să o prezinte astfel. În ciudata dialectică a
Organizației noastre, ei încearcă să atingă obiective
pentru a schimba lumea, dar se tem de ea și trăiesc din
sistemul care determină lumea. Este, în orice caz, o
provocare să realizăm că, încă o dată, cu Bolívar,
Organizația Națiunilor Unite poate contribui la
construirea acelui sistem de interacțiune multilaterală
care oferă cea mai mare fericire popoarelor.
Să încercăm să fundamentăm afirmațiile de mai sus cu
date actuale și din surse care nu sunt apropiate. Să
trecem în revistă cel mai recent raport pregătit de
organizația Oxfam, care, deși are prestigiu pentru natura
sa altruistă, nu este cunoscut ca fiind anti-sistem. Să
începem cu distribuirea dividendelor pe care companiile
mari le-au realizat de la sfârșitul anului trecut. Deși am
putea limita
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faptul că acest lucru ar putea face parte din dinamica
naturală economică și financiară a lumii afacerilor, ceea
ce este mai puțin justificabil este că această mișcare a
continuat în 2020,
2020 când toți indicii preziceau constricția
producției și a piețelor ca urmare a impactul pandemiei
globale:
„Debutul crizei COVID-19 nu a pus capăt perioadelor
de boom pentru acționari. Conform rapoartelor proprii ale
companiilor, Microsoft și Google au distribuit mai mult de
21 miliarde USD și respectiv 15 miliarde USD acționarilor
lor, începând cu luna ianuarie a acestui an. De
asemenea, în ciuda faptului că cererea pentru produsele
lor a fost redusă
red să în timpul
timp l pandemiei,
pandemiei începând cu
c luna
l na
ianuarie a acestui an, producătorul auto Toyota a
distribuit peste 200% din profiturile obținute în această
perioadă investitorilor săi. BASF, gigantul chimic german,
și-a plătit acționarii cu mai mult de 400% din veniturile
sale în ultimele șase luni. Gigantul farmaceutic american
AbbVie și-a distribuit deja către acționari 184% din venitul
său net în primele două trimestre ale anului 2020. Pe de
altă parte, trei dintre principalele companii americane
care dezvoltă
d
ltă vaccinuri
i i împotriva
î
ti
COVID 19 datorită
COVID-19
d t ită
miliardelor din dolari pentru investiții publice (Johnson &
Johnson, Merck și Pfizer) au distribuit deja 16 miliarde de
dolari acționarilor lor începand cu ianuarie anul acesta.
Dar nu numai companiile profitabile au continuat săși plătească acționarii. Cele mai mari șase companii
petroliere din lume (Exxon Mobil, Total, Shell, Petrobras,
Chevron și BP) au acumulat pierderi de 61,7 miliarde de
dolari între ianuarie și iulie 2020 și totuși au reușit să
împartă dividende între acționarii lor în valoare de 31
miliarde dolari în acea perioadă. Seplat Petroleum, cea
mai mare companie petrolieră din Nigeria, a distribuit
acționarilor 132% din profiturile obținute în primele șase
luni ale anului 2020, în ciuda faptului că țara este expusă
riscului de colaps economic.
Câte provocări și nevoi ar putea fi abordate și
rezolvate cu o mică parte din aceste resurse care ajung
în cele patru stomacuri ale vacilor sacre corporative
globale? Lumea s-a întors pe dos, capitalul cu spatele la
realitatea suferinței umane. De aceea, ratificăm
necesitatea urgentă de a amplifica vocea popoarelor și
deficiențele
acestora.
Trebuie
să
condamnăm
meschinătatea vorace a capitalismului în vremuri în care,
așa cum a spus profesorul Simón Rodríguez, trebuie să
ne ajutăm unul pe celălalt. Raportul Oxfam aprofundează,
cu cifre inapelabile, abaterea sistemului care ascultă doar
ț ș
și p
pofta de mâncare a unui g
grup
p mic de
de ambiția
oameni și condamnă marea majoritate la greutățile de
lipsă, foamete și moarte. Să strângi beneficii lucrative în
mijlocul unei crize precum cea pe care o trăiește astăzi
lumea este, cel puțin, un afront pentru umanitate și
nevoile sale urgente.
Este un non-sens al sistemului dominant.
Comandantul Hugo Chávez a spus-o deja la

Națiunile Unite cu diafanul său tunet în discursul său
din 2009: „Avem nevoie de asta, o nouă formă istorică.
Despre noua ordine se vorbește de ani de zile, iar ceea
ce avem este vechea ordine pe moarte.
moarte Avem nevoie de
noua ordine pentru a ne naște, de noua formă istorică, de
o nouă formă politică, de o nouă formă mondială. Ieri
Gaddafi a spus-o aici, o nouă instituționalitate, o nouă
economie, o nouă societate; dar cu adevărat nouă, deci,
o lume nouă
Din experiența amară a COVID-19, Organizația
Națiunilor Unite trebuie să fi învățat lecția: trebuie să
salvăm capacitatea Statelor Naționale de a direcționa
economia și resursele
res rsele pentru
pentr
binele majorității.
majorității
Neoliberalismul, dereglementarea în favoarea intereselor
private, s-a dovedit a fi un eșec negativ. Capitalismul este
contrar umanității! O neagă, o infectează, o distruge, o
ucide. Nu există nicio modalitate de a revigora acel
zombie putred care lasă o urmă de moarte și pustiire.
Aceasta este marea provocare care ne corespunde
ca sistem internațional, de a oferi Organizației noastre o
putere reală de acțiune, începând cu capacitățile
naționale
ți
l reale
l ale
l statelor
t t l membre.
b Președintele
P
di t l Nicolás
Ni lá
Maduro, în discursul său adresat Adunării Generale din
acest an 2020, a făcut un apel în această direcție:
„Venezuela recunoaște că Organizația Națiunilor Unite în
acești 75 de ani a adus mari contribuții umanității; cu
toate acestea, cerem mai multă voință și eforturi pentru a
păstra realizările, pentru a avansa în noi obiective”
Tocmai am afirmat că capitalismul și umanitatea se
resping, se exclud reciproc. În consecință, deși
Organizația Națiunilor Unite se bazează pe toleranță și
diversitate, este la rândul său organizația multilaterală pe
care omenirea și-a dat-o pentru a evita războaie, tragedii
și conflicte inutile. Pentru a împiedica inumanul să se
impună asupra umanului. În consecință, atunci când
analizăm acest silogism simplu, dacă ONU există pentru
ca omenirea să poată trăi în siguranță, cu dreptate
integrală și în pace, iar capitalismul este contrar
ț
umanității.
În consecință, este ușor să concluzionăm că ONU
doar își va putea îndeplini rolul într-un mod fiabil și
complet numai atunci când vor pune capăt cancerului
capitalului ca stăpân și domn al destinelor popoarelor. Din
acest motiv, revendicăm noblețea și umanitatea Agendei
2030 și respingem obstacolele în calea realizării acesteia
și orice acțiune de scăpare a capitalismului pentru a
profita de aceasta și a obține profituri. În niciun caz nu
g
rolul sectoarelor p
private în construcția
ț
unei
negăm
umanități drepte, dar acestea nu sunt cele care pot lua
frâiele deciziilor politice și economice ale Statelor Națiuni.
Guvernul trebuie să publice despre economie,
pentru ca bogăția și profiturile să fie orientate în primul
rând spre garantarea drepturilor sociale ale popoarelor
(ODD), trebuie să-și însușească ca singura formulă
pentru fericirea popoarelor într-o lume post-capitalistă.

.
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Nu este momentul să veghem interese particulare,
doar împreună și într-adevăr uniți, vom putea depăși
dificultățile și vom putea pune bazele relansării valorilor
solidarității și ale frăției pe care ss-a
a întemeiat Organizația
Națiunilor Unite. Președintele Nicolás Maduro a oferit, de
asemenea, o reflecție importantă asupra acestei
probleme în discursul său cu ocazia sărbătoririi celor 75
de ani ai organizației: „Ne amintim întotdeauna apariția
Sistemului Națiunilor Unite în căldura victoriei împotriva
fascismului, împotriva nazismului. Cele mai îngrozitoare
expresii ale capitalismului și ale extremei drepte pe care
le-a cunoscut umanitatea și care au dus a un război care
a unit omenirea.
omenirea
Această chemare făcută de liderul Revoluției
Bolivariene ne conduce la pericolul pe care îl reprezintă
vocația imperialistă a Statelor Unite în acest moment
crucial. Este reemiterea unui spirit care neagă
diversitatea umană, multiplicitatea vocilor: sloganul ei
fiind, dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea. Un gând și
o acțiune care contravine principiilor constitutive ale
Cartei Națiunilor Unite și ale Dreptului Internațional
Public Bizara necumpătare a administrației Donald
Public.
Trump își traduce nevoia de control și putere în războaie,
amenințări și măsuri de constrângere ilegale împotriva
popoarelor. Încearcă să le sufoce economiile, nu acordă
atenție dificultăților proprii ale crizei pandemice; singurul
său scop este de a supune gândul suveran, gândul
original.
Donald Trump se comportă ca acel copil bogat din
cartier care deține mingea și care, în toiul jocului nu
răspunde poftei sale capricioase,
capricioase pur și simplu o ia acasă
și lasă restul cartierului cu ochii în sus spre cer. Fie
câștigă, fie smulge. Capitalismul sub Trump este cel mai
clar exemplu de Barbarie la care se referea Rosa
Luxemburg, când punea în balanță socialismul.
Poporul nostru își demonstrează dimensiunea
înfruntând cu demnitate lupta de rezistență în fața
atacului sistematic și implacabil al elitei care guvernează
Statele Unite. Nimic nu ne-a oprit. În ciuda asediului din
ce în
î ce maii sufocant,
f
t în
î ciuda
i d amenințărilor
i ță il de
d a încerca
î
să încălcăm voința poporului venezuelean, în ciuda
dificultăților mai mari ridicate de pandemia COVID-19,
rămânem în picioare.
Anul acesta vor avea loc alegeri în Venezuela
pentru reînnoirea puterii legislative, întotdeauna atașați
mandatului Constituției noastre Naționale. Pentru a
avansa pe această cale democratică pentru soluționarea
controverselor politice interne, președintele Nicolás
Maduro a intensificat dialogul cu opoziția venezueleană, a
avansat în acte concrete cu bună credință - cum ar fi
grațierea a peste 100 de persoane care au fost implicate
în acte care au atentat la stabilitatea instituțională a țării.
Revoluția Bolivariană avansează în reconstrucția
instituționalității naționale ca exercițiu constant de

ssuveranitate și autodeterminare. Aceste rezultate tangibile
a creat haos și confuzie în centrele hegemonice, care, la
au
r
rândul
lor, și-au aprofundat agenda de agresiune împotriva
s
sistemului
democratic
național
într-un
într
un
exercițiu
intervenționist clar. Ca în fiecare an, cerem încă o dată cu
t
tărie
să înceteze blocada împotriva fraților noștri cubanezi.
A
Ajunge
cu atâta suferință. Ajunge cu atâtea mecanisme
ilegale și anacronice care nu-și au locul. Destul cu aroganța
a
altor
vremuri, a unei lumi care s-a transmutat deja. În timpul
d
discursurilor
celebrării celor 50 de ani ai Sistemului
N
Națiunilor
Unite, Fidel Castro, acest reper inconfundabil al
d
demnității
latino-americane, a preconfigurat lumea
n
necesară
necesară,
cea pe care ONU ar trebui să o promoveze:
„
„Vrem
o lume fără hegemonie; fără arme nucleare; fără
i
intervenționism;
fără rasism; fără ură națională sau
r
religioasă;
fără acțiuni odioase la adresa suveranității
v
vreunei
țări; cu respect față de independența și
a
autodeterminarea
popoarelor; fără modele universale, care
n iau deloc în considerare tradițiile și cultura tuturor
nu
c
componentelor
umanității; fără blocade crude care omoară
b
bărbați,
femei și copii, tineri și bătrâni, ca niște bombe
a
atomice
tăcute Ne dorim o lume a păcii,
tăcute.
păcii dreptății și
d
demnității
în care fiecare, fără excepție, are dreptul la
b
bunăstare
și viață ”. Cuvintele sale încă răsună, pentru cât
s
sunt
de adevărate și actuale. Noua lume trebuie să
c
condamne
aceste pofte fără sens. După 75 de ani de
S
Sistem
al Națiunilor Unite, trebuie să consolidăm bazele
instituției multilaterale pentru a nu cădea în mâinile
r
reeditării,
a nepăsării imperialiste care în primul rând ne-a
c
convocat.
Acest lucru a fost declarat clar de președintele
N
Nicolás
Maduro când și-a
și a încheiat discursul în timpul
a
aniversării
Națiunilor Unite:
„
„Dacă
lumea a învins fascismul în urmă cu 75 de ani, lumea
v putea învinge, în acest stadiu, pe cei care vor să se
va
impună ca hegemon dominant. Poate învinge ideile
imperialiste și poate învinge neofascismul. Suntem siguri de
a
asta.
Lumea unită va putea avansa pe o nouă cale. Suntem
p
plini
de speranță și de vise. Contează pe Venezuela. 75 de
a ai Sistemului Națiunilor Unite și Venezuela în picioare
ani
s
spune
l ii contați
lumii:
t ți pe noii pentru
t construirea
t i
acelei
l i lumi
l i
n fără imperii, fără hegemon, a popoarelor. Secolul XXI
noi,
a
aparține
popoarelor”.
A
Astfel,
pentru ca Organizația noastră să aibă puterea reală
d a garanta că, într-adevăr, „națiunile sunt unite”, trebuie
de
s fie în sfârșit pregătită să se dedice, fără distrageri proprii
să
d capital corporativ, pentru a face mai umană omenirea,
de
o
opunându-se
odată pentru totdeauna mândriei hegemonice
ș punându-și toată structura, politicile, coordonarea și
și
p
punctele
forte în slujba popoarelor și dreptul lor suprem la
f
fericire.
Î
Într-o
adevărată democrație mondială, oamenii conduc
l
lumea,
inclusiv corporațiile private, niciodată invers.
S acționăm împreună, să trăim în egalitate, în Pace
Să
Caracas, 11 de octubre de 2020 VTV
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SPORT
Bilanț 2020
Președintele Noului Partid Comunist Român,
singurul șef de partid campion în sport, tovarășul
Petre Ignatencu, își prezintă bilanțul pe anul 2020.
Anul competițional a fost aproape compromis pe
plan național și internațional datorită pandemiei
Covid 19.
19 Au fost amînate Locurile Olimpice de la
Tokio pentru anul 2021, Campionatul European de
fotbal, campionate mondiale și europene la mai
toate disciplinele sportive inclusiv Campionatul
mondial de kaiac-canoe Masters de la TernopoleUkraina și la care s-a programat să participe
tov.Ignatencu.
Spre cinstea ei Federația Română de Kaiac-Canoe
a reușit să organizeze, respectînd condițiile impuse
de normele legale privind limitarea răspîndirii
coronavirusului, distanțarea și purtarea măștii,
campionatele naționale la toate categoriile de
sportivi:cadeți, juniori, tineret, seniori și master.
Tov. Petre Ignatencu a participat la Campionatul
Tov
național pentru masteri( sportivi cu vîrsta de peste
35 de ani) ce a avut loc pe 20 septembrie și la
Campionatul național de maraton seniori, ambele
desfășurîndu-se la Baza Olimpică de la BascovBudeasa unde se află amenajată singura pistă de
concurs de nivel olimpic din România și unde pot fi
organizate concursuri la orice categorie și nivel, din
țara noastră.
noastră

La Campionatul național de master a concurat la
5 probe obținînd următoarele rezultate: 2 locuri 1,
1
2 locuri 2 și un loc 3, deci a obținut medalii la
toate probele la care a concurat. Ce două locuri 1
și implicit titlurile de campion național au fost
obținute la Kaiac 2 pe distanțele de 200 și 500
metri-partener Traian Druțan, locurile 2 au fost
obținute în probele de K 1 și K4 500m iar locul 3
în proba de K1 200m.
200m
În schimb participarea la Campionatul național de
maraton(20 Km) în proba de K2, cu același
partener- Traian Druțan , a fost un adevărat act
de curaj avînd în vedere vîrsta medie a
echipajului-57 ani iar toate celelalte echipaje
participante aveau o medie de cel mult 24 ani!
Totuși din 7 echipaje care au luat startul, tov.
Ignatencu și partenerul său au sosit în final pe
locul 4. Cu această ocazie s-a stabilit recordul
național de vîrstă al competiției, 64 ani și 10 luni,
vîrsta pe care a avut-o tov Ignatencu în
momentul concursului. De reamintit că el a mai
stabilit un record, la aceeași competiție, dar cu
un an înainte, 2019, cînd a cîștigat medalia de
argind în proba de K1, devenind cel mai vîrstnic
medaliat la un campionat de seniori din istorie,
63 de ani și 10 luni.
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Pentru japonezi Nicolae Ceaușescu este FĂURITORUL NAȚUNII române

De-a lungul scurtei si penibilei istorii a României moderne –
un șir de trădări, prosteli în ochi și furt pe față a unei populații
alcătuită din sălbatici periculoși! – Maiestatea Sa Imperială
ă
Niponă, Împăratul Japoniei, a considerat că există numaii
doi Români care să merite recunoașterea Casteii
Samurailor și a rangului imperial de Hatamoto (general).
De asemenea, numai acestor doi Români le-au fostt
înmînate săbii japoneze Katana, făcute din fier meteoric, cu
u
tăiș molecular!
De asemenea, numai acestor doi Români le-au fostt
înmînate săbii japoneze Katana, făcute din fier meteoric, cu
u
tăiș molecular!
molec lar!
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Prima Katana meteorică a fost înmînată de către
Maiestatea Sa Imperială Niponă, Eroului Național al
României, generalul Eremia Grigorescu, autorul
celebrului avertisment adresat armatei germane:
“Pe aici, nu se trece!”.
La ordinul Împăratului Japoniei, sabia Katana
înmânată lui Eremia Grigorescu a fost gravată astfel:
“Voi sunteți cei care făuriți istoria Patriei!”.
Cel de al doilea Român,, căruia Casa Imperială
p
Niponă i-a decernat o Katana meteorică gravată, s-a
bucurat de o cinstire mult mai mare! Katana purta
inscripția: “Făuritorul Națiunii”, dar sabia a fost
însoțită de armura de general samurai completă,
plus toate armele albe aferente, făurite de către cei
mai mari armurieri japonezi! Pentru că “samurai”
vine de la verbul “saburau” = “a sta alături”, a sta
alături de popor!
Iată, de cînd acești sălbatici din România, prin
emanația lor a ce e mai prost – politicieni si militari
din asa-zisa armată română și din forțele de
represiune a populației ( miliție si Jandarmerie) – sau bucurat si au girat asasinarea Părintelui Națiunii,
de atunci si armata “română”, alături de forțele MAI,
s-au întors împotriva Poporului Român ( sălbatici
ți ți dobitoci)!
ținuți
d bit i)! Ăștia
Ă ti nu maii au zile
il bune
b
cu mine
i șii
nici nu vor avea – sunt niște cîini!
Ați ghicit: al doilea general strateg recunoscut de
Maiestatea
Sa
Imperială
Niponă,
a
fost Ceaușescu cel Mare, Făuritorul unei Națiuni,
în numai 25 de ani amărîți! Toate obiectele
înmânate lui Ceaușescu cel Mare – inestimabile ca
valoare! – erau expuse la Muzeul Național. Marele
Lider nu le-a pus la el in vilă, pe pereți, nici nu le-a
ascuns, dar nici nu s-a fălit!
După 1989, armele generalului Ceaușescu au fost
devalizate de indivizi gen Pleșu, Nica, Liiceanu si
alte jeguri!
Au ajuns prin licitații penibile, la prețuri derizorii, si
prin vilele baronilor locali.
Asemenea lucruri nu pot fi valorificate.
Din fericire, istoria nu iartă – soarta națiilor de
maimuțe prostite de Europa Liberă, Vocea Americii
și minciunile minorităților,
este întotdeauna
pecetluită !
Sursa:
https://ioncoja.ro/eremia-grigorescu-sinicolae-ceausescu-in-tandem/
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