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Însemnătatea zilei de 23 August pentru Clasa Muncitoare

Petre Ignatencu
Ziua de 23 August va rǎmîne în calendarul
clasei muncitoare şi tuturor forţelor progresiste drept
una din cele mai luminoase zile, pentru toţi cei care
muncesc în aceastǎ ţarǎ, indiferent de originea lor
etnică. Este ziua fǎrǎ de care, poate, nu ar fi fost
posibilǎ cea mai fericitǎ perioadǎ din istoria acestei
ţǎri, perioada socialistǎ, cînd oamenii muncii, pînǎ
atunci exploataţi la sînge și trataţi ca animalele au
devenit stǎpîni pe destinul lor, pe viaţa lor, pe munca
lor. Timp de secole masele muncitoare din spaţiul
românesc au suferit pentru cǎ au fost exploatate de
oameni care nu munceau. În Evul Mediu ţǎranii
iobagi şi robii ţigani au fost exploataţi de boieri şi de
Bisericǎ. În epoca modernǎ (ce începe la noi dupǎ
1848, şi mai cu seamǎ dupǎ Unirea Principatelor din
1859) muncitorii salariaţi erau exploataţi de
capitalişti, iar ţǎranii sǎraci şi mijlocaşi erau
exploataţi în continuare de boieri, precum şi de noii
capitalişti apǎruţi la sate- arendaşii şi chiaburii. De
multe ori chiaburii şi arendaşii se arǎtau chiar mai
hrǎpǎreţi decât boierii de viţǎ veche (ceea ce nu-i
face nicidecum mai buni pe aceştia din urmǎ).

De multe ori ţǎranii şi muncitorii s-au
ridicat la luptǎ pentru o viaţǎ mai bunǎ, dar
revoltele lor au fost înǎbuşite cu cruzime.
Reprimarea de cǎtre clasele stǎpânitoare a
rǎscoalelor ţǎrǎneşti din 1888 şi 1907, a grevelor
muncitoreşti din 1918, 1920, 1929, 1933 stau
mǎrturie a faptului cǎ, aşa cum genialul Karl Marx
afirma, “între exploataţi şi exploatatori nu poate
exista nici o împǎcare”. Asupritorii capitalişti şi
rǎmǎşiţele boierimii feudale trebuiau rǎsturnate de
clasa muncitoare, care trebuia sǎ instaureze un nou
tip de societate, fǎrǎ exploatatori şi exploataţi,
societatea socialistǎ.
Fiind cǎlǎuziţi de acest ţel, cei mai buni
reprezentanţi ai clasei muncitoare din România au
întemeiat în 1893 Partidul Social-Democrat al
Muncitorilor din România, reorganizat în 1910,
care în 1921 s-a transformat în Partidul Comunist
din România (PCR), afiliat la Internaţionala a IIIa Comunistǎ, mǎreţul partid internaţional al
muncitorilor, fondat în 1919 din iniţiativa lui
Lenin. Trebuie subliniat în permanenţǎ cǎ acesta a
fost un partid al tuturor muncitorilor, indiferent
de apartenenţa lor etnicǎ, indiferent cǎ erau
români, maghiari, evrei, germani, romi sau de altǎ
origine. Într-un partid muncitoresc nu existǎ şi nu
poate exista deosebire între români, rromi,
maghiari sau alte naţionalităţi. Toţi se pun în
slujba clasei muncitoare, pentru cǎ numai uniţi
muncitorii pot învinge.
Speriaţi de forţa PCR (care în 1922 ajunsese deja
sǎ numere 2000 de membri), capitaliştii şi moşierii
care conduceau România au impus guvernului sǎ
interzicǎ PCR, lucru care s-a întîmplat în 1924.
Timp de douǎzeci de ani, din 1924 pânǎ în 1944,
PCR s-a aflat în ilegalitate. Şi totuşi partidul a
ştiut, prin militanţii sǎi încercaţi, sǎ pǎstreze
legǎtura cu masele.În toamna anului 1940,
nemaiputînd conduce cu mijloace democratice,
capitaliştii şi moşierii au instaurat dictatura
fascistǎ, în fruntea cǎreia s-a aflat generalul Ion
Antonescu (devenit ulterior mareşal). Acesta se
remarcase încǎ de timpuriu prin opiniile sale
anticomuniste şi antimuncitoreşti- cei care
încearcǎ sǎ-l reabiliteze nu trebuie sǎ uite cǎ în
(continuare în pag. 2)
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1907 Ion Antonescu a luat parte la reprimarea rǎscoalei
ţǎranilor iar în 1941 a dat ordin ca sa fie lichidați evreii și
comuniștii din Odesa tranformînd acest oraș într-un oraș al
spînzurătorilor, au murit atunci peste 17000 de oameni
nevinovați. În iunie 1941 Germania nazistǎ a atacat Uniunea
Sovieticǎ, vrînd sǎ înrobeascǎ popoarele ei şi sǎ distrugǎ sistemul
socialist bazat pe învǎţǎtura marxist-leninistă care, cu toate devierile
lui Stalin, se menţineau în aceastǎ ţarǎ. Ion Antonescu a împins ţara
în rǎzboi alǎturi de Germania lui Hitler, ceea ce a provocat suferinţe
şi mai mari poporului, mai ales cǎ rǎzboiul se prelungea, Armata
Roşie a Uniunii Sovietice dînd lovituri nimicitoare cotropitorilor
fascişti. În acest timp, persecuţiile împotriva comuniştilor s-au
intensificat, şi mulţi comunişti au fost trimişi în lagǎre, închisori sau
în faţa plutonului de execuţie. Pentru a înrǎutǎţi şi mai mult
lucrurile, Ion Antonescu a dezlǎnţuit o persecuţie sistematicǎ
împotriva ţiganilor şi evreilor, ceea ce a avut urmǎri grave pentru
solidaritatea muncitoreascǎ, întrucât aceste naţionalitǎţi aveau în
rîndurile lor un procent însemnat de proletari şi oameni sǎraci, ce
puteau fi aliaţi de nǎdejde ai muncitorilor români.Spre cinstea sa,
PCR, aflat în ilegalitate, nu a precupeţit nici un efort pentru a arǎta
maselor adevǎrata faţǎ a lui Antonescu şi pentru a lupta împotriva
rǎzboiului criminal contra Uniunii Sovietice. Sînt unii care
considerǎ cǎ participarea României la rǎzboiul antisovietic ar fi fost
cumva justificatǎ, dar adevǎrul este cǎ orice rǎzboi împotriva unei
ţǎri socialiste este un rǎzboi criminal. Uniunea Sovieticǎ, în ciuda
tuturor abaterilor de la marxism ale lui Stalin, avea un guvern
muncitoresc, pe când România avea un guvern burghez.Prin
urmare, guvernul URSS era mai apropiat de muncitorii şi ţǎranii
României decât guvernul “neaoş” al lui Antonescu. Cum rǎzboiul se
prelungea şi burghezia vedea cǎ nu mai e nici o şansǎ ca Germania
şi România sǎ cîştige rǎzboiul, pînǎ şi cercuri capitaliste cum ar fi
cele din jurul lui Maniu şi regelui Mihai şi-au dat seama cǎ
România trebuie sǎ iasǎ din rǎzboiul antisovietic, ceea ce nu se
putea face decǎt prin rǎsturnarea lui Antonescu. Însǎ trebuie
înţeles un lucru. Aceste cercuri nu se bucurau de încrederea
maselor populare. Poporul n-avea încredere nici în rege, care timp
de patru ani condusese mînǎ în mînǎ cu Antonescu, şi nu avea
încredere nici în PNL sau în PNŢ-ul lui Maniu. Muncitorii şi ţǎranii
îşi aminteau bine cǎ aceste partide trǎseserǎ în popor în 1907, 1918,
1929,

1929, 1933 şi cǎ reprezentau interesele aceloraşi patroni şi
chiaburi care zi de zi îi asupreau cu cruzime, storcînd ultima
picǎturǎ de vlagǎ din ei şi aruncându-i pe drumuri cînd aveau ei
chef. Deci aceste cercuri burgheze pur şi simplu nu puteau sǎ
atragǎ masele de lor ca sǎ-l rǎstoarne pe Antonescu, chiar dacǎ
masele doreau într-adevǎr din tot sufletul rǎsturnarea acestuia de
la putere. Pentru a-l rǎsturna pe Antonescu era nevoie de
partidul clasei muncitoare, de partidul comunist.
Regele nu ar fi îndrǎznit sǎ-l rǎstoarne pe dictatorul Ion
Antonescu dacǎ nu ar fi ştiut în permanenţǎ cǎ are sprijinul
comuniştilor care, la rîndul lor, aveau sprijinul clasei muncitoare
și a Armatei Roșii ( comuniste) care venea ca un tăvălug dinspre
Est periclitînd fatal existența lui și a Casei Regale. Planul de
rǎsturnare a lui Antonescu a aparţinut comuniştilor, şi tot
comuniştii l-au preluat pe Antonescu. Şi l-au dus în arestul lor,
dupǎ ce regale îl înlǎturase. De asemenea, nu trebuie uitat cǎ
tocmai comuniştii au înarmat pe muncitori ca sǎ ajute armata în
lupta contra hoardelor hitleriste germane (sǎ amintim de exemplu
de cei 57 de muncitori de la uzinele Rogifer, care au constituit
aşa-numita “baterie albastrǎ”- dupǎ culoarea salopetelor), astfel
cǎ, pânǎ la intrarea detaşamentelor sovietice în Bucureşti (seara
zilei de 29 august 1944), capitala era deja în mare parte
eliberatǎFǎrǎ îndoială, prin actul revoluţionar de la 23 august,
clasa muncitoare din România şi avangarda ei, comuniştii din
România, şi-au fǎcut datoria din plin nu numai faţǎ de poporul
lor, ci şi faţǎ de popoarele din întreaga lume, angajate într-o luptǎ
pe viaţǎ şi pe moarte cu tirania fascistǎ a lui Hitler. Ei şi-au fǎcut
datoria faţǎ de proporiul lor popor şi au deschis drumul
rǎsturnǎrii tuturor tâlharilor capitalişti, terminînd cu însuşi
regele. dar şi-au fǎcut datoria şi faţǎ de popoarele întregii lumi,
deoarece au constrâns armatele germane sǎ evacueze în cîteva
zile un teritoriu de nu mai puţin de 150 000 de kilometric pǎtraţi
şi deci să scurteze războiul cu multe luni.
Pentru aceasta se cuvine ca noi sǎ aducem azi, 23 august
2017, un omagiu cald şi sincer tuturor care au luptat și jertfit,
atunci, cu 73 de ani în urmǎ, pentru reușita Actului de la 23
august 1944 fǎcîndu-și datoria cu cinste faţǎ de poporul lor şi
faţǎ de popoarele din întreaga lume.
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23 AUGUST 1944 VĂZUT DE PRESA INTERNAȚIONALĂ A VREMII

Ziua de 23 August a însemnat pentru români
Sărbătoarea Naţională, în perioada în care asupra lor nu se
abătuse blestemul exodului către Occident, în căutarea unor
locuri de muncă dintre cele mai grele, ci se puteau mândri că
sunt cetăţeni demni ai Republicii Socialiste România,
călăuzită neabătut pe calea construirii societăţii socialiste de
către Partidul Comunist Român.
Actul de la 23 august 1944, prin care dictatura
militară antonesciană lua sfârşit, România întorcând armele
împotriva lui Hitler şi a fascismului, a avut o deosebită
importanţă pentru grăbirea deznodământului războiului şi,
implicit, pentru curmarea pierderilor de vieţi omeneşti şi a
pagubelor materiale devastatoare, cu care s-au soldat
cumplitele încleştări armate. Începând cu anul 1990,
însemnătatea acestei zile istorice a fost micşorată în mod
deliberat de către noua putere politică instalată la cârma ţării
în urma loviturii de stat din decembrie 1989. Astăzi, mareşalul
Ion Antonescu este prezentat noilor generaţii ca un erou, iar
poporul român şi armata română drept trădători ca urmare a
trecerii de partea Uniunii Sovietice şi a Armatei Roşii,
ţinându-se sub tăcere faptul că împotriva Germaniei naziste,
alături de Uniunea Sovietică au luptat „umăr la umăr” inclusiv
Statele Unite ale Americii şi că rămânerea trupelor române de
partea lui Hitler ar fi echivalat cu un act sinucigaş pe toate
planurile, nu doar militar!
Pentru a evoca adevărata importanţă a acestei zile, din
respect pentru adevărul istoric şi pentru eroii care s-au jertfit în
luptele împotriva fascismului, redăm în continuare un articol publicat
în revista „Pentru Patrie”, nr. 8 (448) / august 1985, care arată
modul în care presa de pe întreg mapamondul prezenta în zilele
fierbinţi ale lui august 1944 decizia de o importanţă covârşitoare a
României, din data de 23 august 1944
Alexandru Voicu

Dacă o seamă de evenimente şi fapte deosebite din
istoria universală au fost recunoscute şi s-au impus în
contemporaneitate după scurgerea unui anumit timp, actul
eroic de la 23 August 1944 a fost remarcat şi preţuit chiar în
momentul declanşării lui; el a intrat în conştiinţa umanităţii ca
un simbol al tăriei şi energiei poporului român care, în virtutea
drepturilor şi intereselor sale imprescriptibile, a răsturnat, prin
forţe proprii, dictatura antonesciană şi a înlăturat pentru
totdeauna dominaţia fascistă de pe plaiurile mioritice.
Forţele progresiste de pretutindeni, opinia publică
internaţională au primit cu o deosebită satisfacţie faptele de
excepţie ale poporului român, hotărârea sa fermă de a
participa, alături de coaliţia Naţiunilor Unite, la înfrângerea
celui mai mare duşman al omenirii, fascismul. Ştirile şi
comentariile difuzate de presa scrisă şi vorbită, declaraţiile
unor personalităţi politice şi militare, directivele guvernelor şi
comandamentelor militare sunt în unanimitate de acord că
revoluţia română a contribuit la prăbuşirea dominaţiei
hitleriste în Balcani, a facilitat înaintarea rapidă a armatei
sovietice în această zonă, a creat condiţii favorabile pentru
intensificarea mişcării antifasciste europene, pentru grăbirea
sfârşitului războiului. Toate şi toţi sunt de acord că poziţia
strategică pe care o reprezenta România, resursele ei materiale
şi umane puse în slujba luptei împotriva Germaniei hitleriste
au reprezentat contribuţii importante la zdrobirea maşinii de
război germane, la triumful adevărului asupra forţelor
întunericului.
Se evidenţiază, totodată, că participând cu toate
forţele la lupta împotriva hitlerismului, România a constituit
un strălucit exemplu de urmat pentru ţările aflate sub
dominaţia Germaniei.Epopeea poporului român de acum 41
de ani, care defineşte întreaga noastră istorie, întreaga noastră
(continuare în pag. 4)
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întreaga noastră devenire, a fost considerată, pe bună dreptate,
aşa cum rezultă şi din relatările presei internaţionale, pe care le
consemnăm în continuare, ca una dintre marile cotituri ale desfăşurării,
în ansamblul ei, a conflagraţiei mondiale.„Ieşirea României din Axă are o importanţă covârşitoare
pentru această ţară şi pentru întreg Balcanul, deoarece prin această
lovitură se prăbuşeşte întregul sistem de dominaţie german din sud-estul
Europei.” („Pravda”, 27 august 1944).
- „...ieşirea României – care era cea mai sigură şi folositoare aliată a
Germaniei, constituind şi o poziţie cheie a naziştilor în Balcani – din
alianţa cu Reichul nazist, înseamnă crahul sistemului politico-militar al
Germaniei din sud-estul Europei” . (Postul de radio Moscova, 27
august 1944).
- „...înfrângerile nemţilor în România vor avea, de asemenea, pentru
Germania şi mai grele repercusiuni economice. Odată cu România,
nemţii au pierdut şi petrolul şi grâul românesc. În economia germană de
război, acest lucru produce un gol atât de mare, încât întreaga lui
importanţă nu poate fi estimată acum”. („Voina i rabocii clas”, 1
septembrie 1944).„Pierderea teritoriului român a fost fatală germanilor, deoarece
Germania importa din această ţară 30% din materiile prime de care
avea nevoie. În plus, Germania pierde în Rămânia un aliat important
din punct de vedere militar, deoarece ea dispune de o armată de circa
25-30 de divizii.” (Postul de radio Moscova, 2 septembrie 1944).
- „De acum înainte România este un nou aliat în tabăra Naţiunilor
Unite, ea manifestându-şi voinţa de a se alătura în lupta care se duce
împotriva inamicului comun.” (Postul de radio american pentru
Europa, 23 august 1944).
„...din punct de vedere politic şi militar dezertarea României din Axă
reprezintă un triumf major pentru aliaţi.” („The New York Times”, 24
august 1944).
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- „Ieşirea din Axă a României face mai mult decât să lipsească
pe nazişti de sursa lor cea mai mare de petrol şi de trupele care odinioară
le fuseseră de mare ajutor. Ea năruie întreg frontul balcanic şi pune în
pericol oricare din trupele germane din Grecia, Iugoslavia, Bulgaria,
Ungaria, Cehoslovacia şi Polonia de sud.” (The Evening Star, 24 august
1944).
- „Oricare va fi rezultatul imediat al luptei, perspectivele de succes ale
Aliaţilor au crescut considerabil în urma evenimentelor din ultimele
câteva zile, căci ruptura dintre Hitler şi Bucureşti înseamnă că, cel puţin,
nu vor exista trupe româneşti „regulate” care să opună rezistenţă ruşilor
în est şi că noile cereri vor fi satisfăcute pe seama rezervelor micşorate
ale armatei germane. Istoria poate consemna, pe bună dreptate,
retragerea României ca unul dintre evenimentele decisive ale întregului
război.” („The New York Times”, 25 august 1944).Fapta României constituie un act de mare curaj şi aceasta va grăbi
sfârşitul războiului. Situaţia Germaniei din Balcani se apropie de o
catastrofă îngrijorătoare... Pentru germani, efectele militare ale ieşirii
României din război sunt incalculabile... Efectele strategice ale acestui
act extraordinar va fi prăbuşirea sistemului german de apărare; din
punct de vedere politic înseamnă îndepărtarea influenţei germane din
sud-estul european... Prin ieşirea României din alianţa cu Germania,
nemţii pierd toate resursele lor petrolifere din regiunea Ploieşti. Gestul
României va fi un exemplu de urmat pentru Bulgaria, Finlanda şi
Ungaria.” (Radio Londra, 24 august 1944).
- „Prin ruperea relaţiilor sale cu Germania şi prin declararea
războiului împotriva acestei ţări, România a zdrobit zidul Balcanilor ce
fusese ridicat acum cinci ani de Hitler.” (Radio Londra, 26 august
1944).
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- „România a luat o hotărâre care va influenţa considerabil

evoluţia războiului în sud-estul european... România – piesa
cea mai importantă a dispozitivului german în Balcani – a
deschis o breşă mortală în sistemul defensiv al „fortăreţei
Europa” – a lui Hitler – N.N.” („Journal de Geneve”, 29
august 1944).

- „Prăbuşirea Germaniei în Balcani este astăzi un fapt sigur şi
aceasta se datoreşte acţiunii României... Ruptura României cu Axa
şi trecerea ei de partea aliaţilor tradiţionali vor însemna poate
pentru germani o lovitură de moarte.” („Sunday Times”, 27
august 1944).
- „Schimbarea intervenită în poziţia României este, fără îndoială,
lovitura cea mai puternică pe care a primit-o Germania în această
zonă a Europei.” („Le Figaro”, 30 august 1944).
- „Hotărârea României a stimulat celelalte naţiuni. Comuniştii
români au fost principalii făuritori ai trecerii alături de Armata
Roşie împotriva Germaniei.” („L’ Humanite”, 4 septembrie 1944).
- „Franţa socoteşte că România a adus prin contribuţia ei o
scurtare a războiului cu cel puţin 6 luni.” (Radio Paris, 13
ianuarie 1946).
- „Hotărârea României a suscitat o adâncă impresie la Helsinki.
Ziarele finlandeze publică ştirea sub titluri uriaşe. Ele subliniază
că hotărârea României este de mare importanţă pentru Finlanda.”
(„National Zeitung”, Basel, 25 august 1944).

- „În orice caz, suntem convinşi că nu este greşit a se
considera ieşirea din război a României drept un eveniment
foarte fericit, nu atât prin faptul că a dus, numai în Balcani, şi
mai mult la scurtarea războiului, cât prin profunda
semnificaţie nemijlocită în politica şi pacea Balcanilor. Din
această cauză, opinia publică din Turcia nu simte decât
satisfacţie.” („Akşam”, Ankara, 25 august 1944).
- „Intrarea în război a României alături de aliaţi a schimbat
planurile stabilite – poziţiile din Carpaţi se află azi încercuite
pe la sud. Forţele ungaro-germane, pe poziţii în munţi, se vor
afla între două focuri – ruşii la nord şi est şi românii, în scurt
timp întăriţi de ruşi, la sud. Se deschide astfel drumul pe
Dunăre către Budapesta şi Bratislava şi cel de pe Tisa, către
Silezia şi Cehoslovacia.” („O S’ecolo”, Lisabona, 26 august
1944).
- „Prăbuşirea ocupaţiei germane în Balcani. Bariera dificilă a
Carpaţilor a dispărut în mod practic. La sud-vest de România
se întinde Iugoslavia împânzită de partizani care ţin continuu
în şah garnizoanele germane. Mai departe se află Adriatica
dominată de adversarii lor. În mod vital este creată astfel o
barieră continuă în nordul Balcanilor, care va conduce la
pierderea tuturor forţelor germane din Grecia, Marea Egee şi
Creta.” („La Prensa”, Buenos Aires, 25 august 1944).
Dr. Traian Rus

- „Mai clare decât toate celelalte evenimente de până acum ale
războiului, retragerea trupelor germane din Paris şi trecerea
României de partea Aliaţilor trebuie să deschidă poporului
german ochii, în sensul că definitiva cădere a Germaniei nu mai
poate fi împiedicată.” („Der Bund”, Berna, 25 august 1944).
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AM PARTICIPAT LA 23 AUGUST

În seara zilei de 20 august 1944, am aflat de la
Radio Londra că ruşii au început ofensiva de la
nord de Iaşi.
Am înţeles c-au aflat de insurecţia pregătită pentru
8 septembrie, şi că vroiau să ocupe Bucureştiul
înaintea acestei date. A doua zi m-am dus la
legătura mea superioară (Const. Cotescu), dar nam putut intra din cauza ghiveciului pus în
fereastră, ceea ce denota că există un pericol. Am
repetat manevra pe 22 şi pe 23, fără nici un
rezultat.În seara de 23 august, ascultam cu toată
familia Radio Londra în limba franceză, întrucât
transmiteau în direct ştiri despre luptele pentru
eliberarea Parisului. L-am rugat pe tata să mute pe
radio Bucureşti, unde o voce cavernoasă spunea
din minut în minut : ”Nu închideţi aparatele, vom
transmite un comunicat important pentru ţară !”
După 10 minute s-a auzit vocea regelui, care a citit
cunoscutul comunicat prin care anunţa încheierea
păcii cu Naţiunile Unite.
Legătura de rezervă o aveam numai în caz de mare
necesitate şi numai între ora 9 dimineaţa şi 12. A
doua zi dimineaţa, m-am prezentat la tov.
Gheorghe de la fabrica Gagel, care cum m-a văzut
a exclamat : ”Bine c-ai venit ! Du-te, ia-ţi arma şi
pleacă cu băieţii !”M-am dus în magazia fabricii şi
un tovarăş pe care-l cunoşteam după figură, fără să
ştiu cum îl cheamă, mi-a aruncat un ZB. şi o
cartuşieră. M-am încins cu aceasta, mi-am pus
arma în bandulieră şi am plecat cu băieţii, sub
conducerea celui care mi-a înmânat arma. Mi-am
dat seama că mergem către Podul Izvor. Ne-am
alăturat unei unităţi militare de infanterie care
trăgea asupra comandamentului aviaţiei militare
germane. După 50 de minute de schimburi de
focuri, ne-am dat seama că nu aveam nici o şansă
cu armele noastre. Căpitanul, care conducea
compania, a intrat în blocul cu cărămidă aparentă.
Când a ieşit, s-a îndreptat către şeful nostru şi i-a
spus destul de tare ca să auzim şi noi : ” Am cerut
doua tunuri de 75 de mm. care să ne sprijine.”

După o jumătate de oră, a sosit un singur tun de 75
mm., ai cărui servanţi l-au montat pe pod, pentru a
putea trage direct în barăcile din curtea
comandamentului german. În acel moment, focul
german s-a înteţit, a devenit mult mai precis,
putînd să auzim izbitura gloanţelor în scutul
tunului.
Deschiderea focului de către tun a dus însă la mari
modificări în comportamentul nemţilor.
Soldaţii germani au început să sară pe fereastră de
unde puteau fi uşor vînaţi de focurile armelor de
infanterie. După cîteva ore, dispozitivul german a
anunţat prin portavoce că se predă.
Căpitanul român ne-a mulţumit pentru ajutorul
acordat, iar noi am plecat, avînd un singur rănit, o
rană uşoară la braţ, dar care nu atinsese osul sau
vreo arteră. I s-a pus un garou improvizat dintr-o
cravată şi un pansament steril.
Ne-am întors la fabrică şi, împreună cu tov.
Gheorghe, am plecat spre Aleea Alexandru, unde
se afla comandamentul Formaţiunilor de Luptă
Patriotice. Pe drum, am observat avioane germane
de tip Stukas care începuseră să bombardeze
centrul Bucureştiului.
Ajunşi în Aleea Alexandru, am constatat că tov.
Gheorghe i-a spus o parolă celui de la poartă, drept
care ne-a lăsat să intrăm şi ne-a spus să mergem la
parter în partea dreaptă, unde urma să primim
dispoziţii.
Acolo l-am întâlnit pe tov. Cotescu, care mi-a
împărtăşit ca un mare secret
că cei doi Antoneşti se află acasă la Virgil Rapcea,
colegul nostru de grupă.
Spre seară am plecat acasă, rămînînd să ne
întoarcem a doua zi în zori.
Aşa s-a terminat prima zi de revoluţionar a unui
tânăr de 17 ani.
Dr. Petre Ciobanu
P.S. În 28 februarie 1952 am fost exclus din
Partid, ca duşman de clasă, duşman al poporului,
duşman al Uniunii Sovietice, element dubios,
şovinist, antisemit şi scandalagiu! Toate dovedite
prin depoziţia martorilor.
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MIHAI VITEAZU COMEMORAT LA 416 ANI DE LA MOARTE

a realizat pentru prima reunire a teritoriilor Daciei lui Decebal vatra
milenară a daco-românilor de azi.
Pentru a consolida Unirea, Mihai ia o serie de măsuri: adoptă aceeași
stemă pentru toate teritoriile, construiește o biserică ortodoxă la AlbaIulia, acordă anumite înlesniri preoților și iobagilor transilvăneni
valahi(români) și numește ca Mitropolit al Transilvaniei pe Ion de la
Prislop. Figura lui Mihai a influentat decisiv istoria daco-românilor,
gîndul său cuprinzător și fapta sa temerară au impus un model și au
inaugurat o epocă.
În constiința colectivă românească, el este unul dintre cei mai
importanti eroi naționali ai țării( România de azi).
Petre Ignat

În ziua de 9 august 2017 la Mînăstirea Plăviceni
(localitatea Plopii Slăvitești jud.Teleorman) a avut loc
Praznicul”tăierea capului Sfîntului Mihai”- hramul
mînăstirii, prilej de comemorare a Marelui Voievod Mihai
Viteazul cu prilejul împlinirii a 416 de la asasinarea
acestuia la Cîmpia Turzii în anul 1601.
Au participat sute de oameni veniti din toate colțurile țării,
oameni de cultură, istorici, scriitori, personalități publice
locale, județiene și naționale.
La această manifestare a participat și o delegație a
Partidului Comunitar(PCR) care a depus o coroană de
flori la mormântul unde s-au găsit( în vara anului 2010)
osemintele Voievodului Mihai Viteazul și a dăruit
Mînăstirii Plăviceni un tablou înfățișîndu-l pe Marele
Voievod.
Manifestările ce au avut loc la Mînăstirea Plăviceni au fost
posibile datorită strădaniei starețului acestui așezămînt
mănăstiresc
părintele
ieromonah
Teoctist
Moldoveanu.Cîteva cuvinte despre Mihai Viteazul
Mihai Viteazul s-a născut în Orașul de Floci, un important
tîrg de lînă din Ialomița, a fost(oficial) fiul domnitorului
Pătrașcu cel Bun, mama sa fiind Teodora, membră a
familiei Cantacuzinilor.
I s-a spus Viteazul pentru că a avut curajul să înfrunte
forța uriașă a Imperiului Otoman din acele vremuri, dar si
toate celelalte națiuni vremelnic potrivnice din jurul
Romaniei: ungurii, polonezii, tatarii si rusii. Din ianuarie
1588 și pînă în vara anului 1593, el va urca constant în
dregătorii, de la funcția de ban de Mehedinți, la acea de
mare stolnic, mare postelnic și mare ban al Craiovei.
Urcă pe tronul Țării Românești în 1593, a Transilvaniei în
1599(pînă în1600) si a Moldovei în 1600. Mihai Viteazul

Mănăstirea Plăviceni- Teleorman

Delegația PCR cu tabloul Mihai Viteazul donat
mănăstirii Plăviceni
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EROI DE DINCOLO DE MORMÂNT: SPUNEȚI NU ORORILOR RĂZBOIULUI (II)
(continuare din numărul trecut

Vă invit să parcurgeţi o poveste adevărată, care
vă va introduce în atmosfera de război, alături de
bunicul şi străbunicul meu. Am convingerea deplină
că, la sfârşitul lecturii, veţi înţelege pe deplin
importanţa Zilei de 9 Mai 1945, a Victoriei glorioasei
Armate
Roşii
împotriva
flagelului
fascist!
Alexandru Voicu
Jurnal de front al subofiţerului de radiotransmisiuni Toma Ioan
(Regimentul 2 Vânători Gardă „Regina
Elisabeta”) (II)
12 august 1941: Aseară am sosit în satul numit
Crasna-horea. Am întâlnit inamicul care ne-a şi luat în
primire cu art[ileria] grea. De-acum s-a zis cu ocuparea
Odesei aşa grabnic cum speram noi. Au şi început a trece
răniţi de ai noştri, printre care şi Cpt. Niculescu R. şi Lt.
Tomescu St. Am intrat aseară într-o casă unde a dormit tot
Gr[upul] Cd. (Comandă – n.ed.) Nu era nimeni în casă şi
am găsit icoane. Am găsit nişte zahăr pe care l-am luat cu
Chelaru. Am ros tot timpul la el în faţa Kagarlicului. După
12 am plecat spre Kag[arlic] şi pe drum, când să trecem
creasta, ne-a şi pus în debandadă cu art[ileria] grea.
Sold[atul] Turcu Tudor din C.11 ctg. 1928 a fost făcut azi
caporal de dl. col[onel] Săulescu, pen’că deşi rănit, se ţinea
după coloană.
13 august 1941: În faţa conacului Kagarlic. Suntem de
aseară. Ivan (Ruşii – n.ed.) bate cu artileria grea şi uşoară,
la semn. O mitralieră ne şuieră pe la urechi din când în
când. E câmp deschis şi oamenii nu stau locului. Sunt
nemâncaţi de ieri de la amiază şi nu e un pic de apă. Terenul
e complet deschis şi nu e un pic de apă. Pământul e umed şi
suntem înnoroiţi ca alte alea. Papuc mi-a dat un pic de pâine
şi a adus şi apă dintr-un pârâiaş. Apa miroase a hoit. E ora
18. 13 august 1941 – ziua de 13 mi-a adus noroc. Să vedem
ce noroc mi-aduce azi.
14 august 1941: Aseară ne-a adus mâncare şi am băut
şi apă. Când le-a dus apă la Plut[onul] din faţă, Ruşii au
simţit şi au tras cu o mitralieră. Primim ordin de sus, de
atac. Plut[oanele] (2 C9 şi 11) ezită a înainta, deşi cele 2
patrule ce s-au trimis nu au fost primite cu foc. Cer voie
Comand[antului] Bat[alionului] să plec înainte cu firul. Deabia am trecut de ei şi inamicul m-a văzut. Plut[oanele]
prind curaj. Trec înaintea mea. Vin şi companiile. Inamicul
a tras o rachetă albă, se şi vede de unde, şi barajul de
art[ilerie] începe. Acum toţi fug mai mult înainte decât
înapoi. Primim foc de inf[anterie] de arme automate. Totuşi
mergem. Suntem la 200 m[etri] de casa roşie din marg[inea]
satului. Sunt la 50 m[etri] înapoia C9 – Dl. Cpt. Opaschi.
Acum am ajuns. Inamicul trage şi din stânga noastră. Un
sanitar, după ce pansează un rănit, se scoală şi întreabă cine
e rănit, dar după câţiva paşi cade lovit drept în frunte, fără

să scoată o vorbă. Rănitul e lângă mine şi cere apă. I-am dat. Pe
la amiază a murit. Împrejurul meu sunt numai morţi şi răniţi.
Toată ziua m-am perpelit pe burtă şi m-a ars soarele, dar cel
puţin am ţinut Reg[imentul] la curent cu situaţia noastră. Vrând
să sap cu lopata, o mitr[alieră] ce trage pe la capul meu, m-a
lovit chiar în coada lopeţii. De Dl. Col[onel] Ionescu, Cd.
Bat[alionului], nu ştiu nimic. Aud că a murit Col[onelul]
Săndulescu. Slt. Gheorghiu şi Slt. Vişan, Lt. Varlam - răniţi.
Oprea al meu la fel.
15 august 1941: Aseară am băut apă. Au adus Garabet şi Florea
Radu. Ne retragem toţi pe un şanţ, la 200 m[etri] înapoi. De
dimineaţă am găsit Gr[upul] Cd. Şi Cd. Bat[alionului]. La 9.30
iar atacăm. Am intrat în sat Kagarlik. Sunt şi nemţi în sat. Mulţi
prizonieri ruşi. La o casă am fiert porumb. Mi-a dat şi tabac.
Am băut apă multă. Omul e basarabean şi în casă are icoane.
Nu putem ieşi din sat. Inamicul trage de peste tot. Ne mutăm cu
Gr[upul] Cd. Înapoi, în nişte pomi în stânga câmpului
trigonometric. Iar trage o mitr[alieră] pe aici.
16 august 1941: Az-noapte ne-a adus mâncare. Am mâncat
bine. De-abia am mâncat, că inamicul ne-a contra-atacat şi a dat
C11 peste cap, că nu mai avea muniţie. De dimineaţă am
reocupat locurile, dar ne pisează cu art[ileria] grea Ivan. Se
crede că Ruşii au luat prizonieri din ai noştri. Şi noi am luat de
la ei. Suntem în infern. Nu ştiu dacă voiu scăpa sănătos.
Duminecă 17 august 1941: Tot mai prost. Inamicul s-a băgat la
200 m[etri] în faţa noastră, în sat. Au 21 care de luptă şi peste
2000 oameni. Ieri ne-a topit cu artileria şi mitr[alierele]. Azi nau tras deloc cu art[ileria], dar trag cu mitr[alierele]. Am primit
scrisoarea lui Ţenea. Ieri am primit 2 pach[ete] ţig[ări], Câlea.
Ora 15: Mi-a omorât pe Ene Şt[efan] în groapă.Puţin după ce
am scris cele de mai sus se produce atacul rusesc însoţit de care
– cari năvălesc peste noi ca nişte berbeci, distrugând
mitr[aliere], tunuri şi strivind oamenii. Toţi (aproape) au fugit.
Col[onelul] Ionescu, Cpt. Opaschi, Slt. Bârcă, Neagu şi
Stroescu, Nistor şi încă alţii rămân pe loc. Cpt. Opaschi se suie
cu o p[uşcă] mitr[alieră] pe şenilata de la A.C. şi intră între
Ruşi, apoi fuge. E rănit grav pe şenilată şi a doua zi moare.
(continuare în pag. 9)

ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE , LIBERTATE ȘI PROGFRES SOCIAL „SCÂNTEIA“

,,Scânteia AS''Nr. 8,9 (67,68) Iulie-August-2017

pagina 9
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18 august 1941, Luni: Ieri, ora 17. Ruşii au atacat cu care. A
fugit tot Bat[alionul]. Papuc s-a dus peste un car, de frică. Am
dormit la o Bat[erie] de Art[ilerie]. Ne-a dat varză şi vin. Era şi
Plut[onierul] T.R. Voicu. Am venit iar la loc. Se văd motorizate.
Azi era vorba că vin Nemţii. Sunt cu Slt. Bârcă – Nistor,
Tudorache, Manolache, Mădruşoaia, Dima şi Bucur. Să vedem
dacă ne schimbă. Părul îmi cade şi îl strâng.
Marţi 19 august 1941: Încă nu m-a schimbat. Slabă
speranţă. Inamicul se menţine tare. Bate cu art[ileria] grea, cu
tunuri şi mitr[aliere] cu dum-dum din tancuri. Poziţia noastră e
slab organizată. Trupa neorganizată şi în debandadă. Complect
demoralizată. Pe la amiază m-a chemat la Reg[iment], unde am
găsit pe Chelaru, Manea, Suru, Batu. Aci am găsit ţigări şi apă.
Miercuri 20 august 1941: Lt. Comşa care a org[anizat]
Bat[alionul] III într-o comp[anie], a reocupat Kagarlicul.
Inamicul s-a retras. Mulţi prizonieri. Foarte mult material, şi
românesc şi rusesc. Reluăm mişcarea. Trecem Kagarlicul,
conac Rudov şi Vasilievca (Şestacovo). Sunt cu C-da
Reg[imentului]. Aviaţia rusă apare f[oarte] des. Ne camuflăm.
În faţa conac[ului] Vigoda suntem opriţi. Aci dormim.
Joi 21 august 1941: Tot pe acelaşi loc. Se
reorg[anizează] Bat[alionul] III. Trec la loc la Gr[upul] C-dă
Bat[alion] III. Pe seară pornim spre Vigoda. Ne oprim în
porumb, unde găsesc un tractor. Aci ne vine masa şi dormim în
porumb. Am dat cu benzină din tractor pe corp şi haine contra
paraziţilorVineri 22 august 1941: Nici nu am apucat să dormim bine,
că Bat[alionul] e sculat şi pus în marş. Înapoi. Trecem şi Kagarlic spre
Iassca. Ne oprim pe la ora 10 într-o plantaţie de salcâmi, departe de
front. Suntem înapoi cu 10 Km faţă de Tolmacev, unde e Şoimul. De
câteva zile a apărut aviaţia engleză, care bombardează intens. Azi
noapte ne-a ţinut la pământ de 2 ori câte 10 minute. A aruncat rachete
cu paraşută.
Sâmbătă 23 august 1941: Pe acelaşi loc. Mâncare bună şi
de două ori..

Duminică 24 august 1941: Tot pe acelaşi loc. Ţigări şi
fotogr[afii] Reg[imentul] M1.
25 august 1941, Luni: Tot pe acelaşi loc. Plouă.
26 august 1941, Marţi: Pornim spre Tolmacev, unde e
Reg[imentul]. Ne oprim într-o plantaţie de salcâmi până seara,
când plecăm spre Bieliaevca. Aci găsesc pe D-nii maj[ori]
Vâlceleanu şi Dunilescu.
27 august 1941, Miercuri: Stăm în Bieliaevca. Sunt şi
nemţi. Sat de Ruşi. Au icoane. Fete frumoase.
28 august 1941, Joi: Aseară ne-am mutat 500 m[etri].
Am vizitat o cazemată azi. Am primit o scrisoare de la Ţenea.
Vineri 29 august 1941: Pe acelaşi loc. Câţiva Ruşi cu
arme arestaţi. Găinile le fiert. Baie într-un bazin alimentat de
Nistru.
Sâmbătă 30 august 1941: Pe acelaşi loc. Se
complectează muniţia, 2 u[nităţi] f[oc]. Rusul de la casa aceasta a
fost arestat ieri, că avea armă. Şi fiul său a fost arestat, dar i-am
dat drumul. Are două fete foarte frumoase. La 12 am fost la trenul
de luptă, de unde mi-am luat câteva lucruri. Am primit 2 c[ărţi]
p[oştale] de la Niculina şi de la Neica Niculae. Şi una de la tatăl
lui Stănculescu. Se aude de plecare înainte spre Odessa. Dl.
Mareşal A[ntonescu] a fost la Şoimul şi a chemat şi comandanţii
de unităţi. Ieri am fost la uzina de apă, unde am făcut baie cu toţi
băieţii Gr[upului] Cd. Alaltăieri am fost cu Dl. Vicol.
Duminică 31 august 1941: Aseară ne-am pregătit de
plecare, dar după ½ oră de aşteptare a venit ordin să nu mai
plecăm. M-am împrietenit în schimb cu cele două rusoaice, iar
mama lor mi-a dat în cărţi. Mi-a spus că nu voiu merge la Odessa
şi că voiu scăpa sănătos, că voiu primi o scrisoare de la un bărbat
şi peste 6 zile voiu pleca la Bucureşti. Azi am scris lui tatăl lui
Stănculescu şi lui Neica Niculae. După masă am jucat un poker cu
Nistor şi Muller. Se aude că diseară vom pleca. Pe seară iar am
stat de vorbă cu rusoaica. O cheamă Marusia. De dimineaţă am
stat de vorbă cu mai multe rusoaice la poartă.
Continuare în numărul viitor

ROMÂNIA I-A CUCERIT PE BRITANICI

Telescaunul de la Poiana Brașov în
1964
Un documentar de acum exact cinci decenii,
redat de Yahoo News acum ceva timp în
urmă, realizat de britanici, prezintă România
drept o ţară comunistă atipică. Realizatorii ne
apreciază staţiunile, oamenii şi stilul de viaţă
de la sate.Imaginile care fac cinste României
sînt din renumita colecţie British Pathe, care
a decis să publice toate filmuleţele din arhiva
sa pe Youtube.

Realizatorii reportajului sînt suprinşi de cum arată oraşele şi staţiunile
turistice în "acest stat de după Cortina de Fier".
Bucureştiul este asemănat cu Parisul, iar Mamaia este considerată o
staţiune turistică, cum sînt cele de la Mediterană.
Documentarul prezintă atît viaţa oamenilor de la ţară, preocupaţi de
cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor, cît şi viaţa în oraşe. Un
accent deosebit este pus pe latura turistică a României: este prezentat
frumosul telescaun din Poiana Braşov, litoralul, Carpaţii şi mănăstirile
Bucovinei.
Într-adevăr, asa arăta România acelor ani, cu oameni veseli si fericiti,
încrezători în viitorul țării lor, în contradicție cu cei care arată acea
perioadă numai prim prisma închisorilor , gulagului și alte grozăvii.
Aceste imagini dau impresia că sînt filmate în altă țară. O țară în care
domnește ordinea și disciplina, O țară în care toți oamenii au de lucru
și o duc bine. O țară în care oamenii sînt politicoși si cu bun simț.
Petre Ignatencu

ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, LIBERTATE ȘI PROGRES SOCIAL „SCÂNTEIA“

Scânteia AS''Nr. 8,9 (67,68) Iulie-August 2017

pagina 10

ZECE ANI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ- SPERANȚE ZADARNICE,
CONDIȚII DISTRUGĂTOARE PENTRU ROMÂNIA

Coman Voicu-comunist

Anul acesta – 2017, se împlinesc zece ani de cînd
România este membră a Uniunii Europene (U.E.) cu ”drepturi
depline” – așa se spune, eu spun cu drepturi parțiale, dar mai
ales cu obligații depline.
Înaintea primirii României în U.E., în anul 2007, au
avut loc ”negocieri”, rămase ”secret de stat” pînă astăzi, urmate
de impunerea unor condiții înrobitoare pentru țara noastră.
Efectele acestor așa zise negocieri le vedem astăzi,
iată cîteva exemple:
Închideți complexele de îngrășare a porcilor (COMTIM de
lângă Timișoara cu un milion de porci și alte complexe de
porci, păsări etc.), veți cumpăra de la noi.
Deci, la noi ȘOMAJ, ca să prosperați voi, asta da Uniune, neam unit ca să fim egali în obligații și inegali în beneficii.
Importăm grâu, carne de porc și zahăr.
Știre AGERPRES la 18.12.2016
De ce să importăm grîu, noi care am fost GRÂNARUL
EUROPEI?
Închideți (falimentați, reformați, privatizați, vindeți) fabricile și
uzinele (în total 6.000 de întreprinderi) ca să vă vindem noi
TRACTOARE, tocmai nouă, care am fabricat tractoare din anul
1947 și care exportam în 81 de țări.
Aceleași condiții s-au impus și pentru ARO
Câmpulung, Fabrica de Autobuze și Microbuze din București,
Industria Națională de Apărare și multe alte fabrici și uzine.
În aceste condiții se pun următoarele întrebări:
De ce nu se publică toate capitolele negociate cu U.E. pentru
intrarea în U.E.?
De ce nu s-a organizat un REFERENDUM pentru intrarea în
U.E.?
De ce se angajează obligații pentru poporul român, fără să fim
întrebați?
Noi ”prostimea” nu trebuie să știm ce faceți voi cu țara?
Tratatul de aderare a României la U.E. trebuia
renegociat NU stînd în genunchi ci din poziția în picioare, cu
DEMNITATE și EGALITATE între state. Tratatul nu mai
corespunde așteptărilor poporului român, noi am crezut că
intrăm într-o Uniune selectă, ”occidentală!?”, puternic
dezvoltată economic, care va contribui la dezvoltarea și
modernizarea României.
Întreb: care este valoarea în euro a contribuției noastre
la U.E. și care este valoarea fondurilor primite de la U.E. în cei
zece ani?
Avem proiecte depuse la U.E., poate sute sau mii de
proiecte, în ce ordine se aprobă aceste proiecte, ”întîi noi și
apoi voi”, dacă mai sunt bani.Uneori ne spun că proiectele
noas asfaltarea tuturor

tre nu sînt ”eligibile”, lucru complet fals, nu avem
nevoie, în zonele rurale, de alimentare cu apă curentă, de
canalizare, dedrumurilor, de autostrăzi, de refacerea sistemelor
de irigații și multe alte proiecte care așteaptă să fie puse în
practică?
U.E. ne impune embargou comercial împotriva Rusiei
sau altor state, noi respectăm acest embargou dar care sunt
compensațiile bănești ale U.E. pentru acest embargou? Vă spun
eu, sunt zero, pe ei nu îi interesează decât profitul individual
(nu profitul fiecărei țări) al țărilor așa zise ”Motorul U.E.”.
Odată cu intrarea în U.E. ni s-a cerut renunțarea la
SUVERANITATE, adică să nu mai decidem noi în propria țară
asupra bogățiilor solului și subsolului, să fie redevența cît vor ei
(4 – 6%), nu cît vrem noi, aceasta este o mare nedreptate pentru
poporul român.
Dacă U.E. ne dictează asupra bogățiilor României, atunci Nu
mai avem nevoie de U.E.!
Acum se vorbește de U.E. cu mai multe viteze, U.E.
cu mai multe cercuri concentrice. Noi unde o să fim în aceste
scenarii?
În viteza melcului sau în cercul concentric exterior, adică la
periferia U.E. cum suntem acum.
Salariul minim în România depășește puțin peste 300 de euro
(1.450 lei), cel mai mic din U.E.;
Subvenția la hectarul cultivat este de 150 de euro în România
iar în Germania este de 300 de euro;
Noi nu am primit niciodată subvenții pentru industrie, în timp
ce alte țări au primit astfel de subvenții (Polonia);
Ne obligă să primim refugiați și emigranți, dar Constituția
României, la art. 3
alin. 4 nu ne permite acest lucru –
Constituția României, art. 3 alin. 4 prevede următoarele: ”Pe
teritoriul Statului român nu pot fi strămutate sau colonizate
populații străine”. Ce facem? Nu mai respectăm Constituția?
Țările occidentale se dezvoltă cu SCLAVII noștri, îngrijim de
bătrînii lor în timp ce părinții și copiii noștri sînt singuri și
neajutorați;
Sîntem ”Piață de desfacere pentru produsele U.E.”, noi
producem numai ce vrea U.E., aceasta este DICTATURA
EUROPEANĂ;
Ce am câștigat cu intrarea în U.E.? dreptul de a circula liber în
U.E., dreptul de fi ”turiști economici” și de a face cele mai
umilitoare munci;
40% din populația României trăiește în sărăcie;
În anul 2016, Guvernul Cioloș a inițiat ”Programul de
combatere a sărăciei”. Oare suntem într-o ”Românie normală”?
după 27 de ani de: democrație, liberalism, tranziție și alte
”invenții” sau după zece ani de U.E. să mai vorbim de
combaterea sărăciei, deoarece ei au distrus o orînduire socială –
SOCIALISMUL și au pus în loc altă orînduire socială
CAPITALISMUL, care nu cunoaște sărăcia, cîtă ipocrizie la
acești oameni.
(continuare în pag. 11)
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Conform EUROSTAT, România este pe locul I la
sărăcie în U.E. (TVR1, 20.03.2017).
În Marea Britanie sînt 40.000 de români fără identitate iar în
urmă cu cîteva luni un român întors din această țară declara:
”m-am întors acasă cu o geantă, și aia goală. O mașină a
intrat într-un grup de români care se aflau la o spălătorie, unul
dintre români a murit, ceilalți au fost răniți”.
Alte drame ale românilor din U.E.:
Românul Ion Cazacu aflat la muncă în Italia în data de
14.03.2000, atunci cînd i-a cerut patronului banii pentru munca
depusă, patronul l-a ”plătit” prin a-l stropi cu benzină și apoi i-a
dat foc. Românul a murit incendiat. S-a scris inclusiv o carte
despre această dramă (Antena3, octombrie 2016).
Acesta este capitalismul, patronul, pentru bani, pentru profit,
calcă și pe cadavre.
Pe cine a incendiat SOCIALISMUL?, ce muncitor a primit
moarte în loc de bani? Nici un om al muncii nu a fost tratat în
acest mod.
Socialismul este UMAN, el respectă omul, omul nu este o
marfă, el este o personalitate.
Trebuie să luptăm pentru reinstaurarea socialismului în
România!
3.700 de femei românce care munceau în Italia la fermele de
roșii au fost silite să muncească cîte 10 – 12 ore pe zi iar
noaptea sînt bătute și violate de patronii lor, plata acestor munci
fiind de 10 euro pe zi. Sînt sclave pe plantații și sclave sexuale
(Realitatea TV, 12.03.2017).oir .

Alt exemplu dramatic: ”o româncă avea fata la școală în
Italia, iată ce îi spune o profesoară: eu nu sînt profesoara
dumneavoastră privată, dacă nu, este mai bine să vă
întoarceți acasă”. Fata, după ce a fost bătută de mai
mulți copii italieni, s-a sinucis.”
Iată ce spune un român din Marea Britanie: ”mi-e teamă
că voi fi omorît”. Românii au fost atacați cu sticle
incendiare iar britanicii le spun românilor: întoarceți-vă
acasă!
Am prezentat numai cîteva din dramele românilor care
lucrează în U.E.
Acesta este ”cîștigul” intrării noastre în U.E., decît
aceste ”avantaje” mai bine LIPSĂ, ne dezvoltăm și ne
modernizăm prin mijloace proprii, pentru că avem
oameni foarte capabili și inteligenți, numai că trebuie să
punem în valoare aceste calități și să îi plătim cu salarii
speciale, pentru că ei merită. Parlamentarii NU merită!
În încheierea acestui articol, se desprinde o concluzie
generală: să ne dezvoltăm și să ne modernizăm
economia românească (industria și agricultura) cu sau
fără Uniunea Europeană.
Să nu mai privim cum parlamentarii și miniștrii
elaborează și adoptă ordonanțe de urgență și legi
economice criminale pentru poporul român.
Nu trebuie să așteptăm patru ani să vină următoarele
alegeri parlamentare. Să luăm atitudine imediat,
împotriva celor care cred că în România se poate face
orice.
Să luptăm pentru România!
Să nu plecăm din România !

MAI AVEM MIȘCARE SINDICALĂ ÎN ROMÂNIA?

S. Fendrihan
Față de alte țări, în țara noastră mișcarea sindicală
mult mai slăbită față de cum era la începutul asa zisei
democrații. Înainte de 1989, sindicatele erau organizații
puternice, care reuneau toti oamenii muncii din țara, aveau
în gestiune numeroase sedii, baze sportive și de tratament,
complexe turistice, case de cultură plus fonduri mari strînse
din cotizațiile milioanelor de membri si din diferite
activităti.
Uniunea Generală a Sindicatelor din România
administra 51 de case de cultură, 19 cluburi sindicale, 17
case de odihnă şi tratament, 34 de sedii, 291 de apartamente
şi 19 garsoniere, 37 de garaje cu 89 de boxe, 344 de baze
sportive şi opt unităţi anexe și altele.. Membrii de sindicat
puteau solicita bilete de odihnă si tratament la cele mai bune
hoteluri și stațiuni, puteau face diferite excursii prin sindicat
în țară și străinatate. Aceste avataje s-au pierdut, iar modul
cum s-a facut transferul banilor și a patrimoniului imobiliar
către noile Confederații sindicale constituite imediat după
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după decembrie 1989, fără declararea vreunei
legături cu UGSR, deținătorul legal al patrimoniului
la data transferului, a fost ilegală, lucru demonstrat
de, însăși, Parchetul general. Constituirea noilor
sindicate si federatii sindicale este de asemenea
discutabila, avand în vedere că după ianuarie 1990
nu a fost adoptată o lege care să reglementeze
constituirea și funcționarea noilor sindicate și uniuni
sindicale, ele înființîndu-se după o lege din 1923
care reglementa constituirea asociațiunilor de tot
felul. Fondurile banesti care aparțineau UGSR și
însușite ilegal( doar sub pretextul că UGSR era
communist) totalizau 4,7 miliarde de lei si 2
milioane de dolari în 1989 ( Mariana Cristescu,
http// weebly.com, Cuvantul liber 2008).Un al aspect
interesant este și faptul că aceste sindicate noi au fost
sabotate de guvernele pro-capitaliste
prin
desființarea obiectivelor economice( peste 6000) pe
lîngă care funcționau și prin atragerea liderilor
sindicali în diferite capcane -fie prin compromiterea
lor, fie prin atragerea în diferite posturi
guvernamentale, afaceri, sau partide politice,
oferindu-li-se funcții însemnate, făcîndu-i să nu mai
fie interesați chiar de sindicatele pe care le
conduceau, de doleanțele specifice ale membrilor
acestora și să rezolve problemele pentru care au fost
aleși lideri de sindicat.

diferite posturi guvernamentale, afaceri, sau partide
politice, oferindu-li-se funcții însemnate, făcîndu-i
să nu mai fie interesați chiar de sindicatele pe care le
conduceau, de doleanțele specifice ale membrilor
acestora și să rezolve problemele pentru care au fost
aleși lideri de sindicat.
Opinia membrilor
cotizanți nu a fost niciodată cerută iar schimbările sau făcut numai la nivel înalt, fără acceptul maselor
muncioare, sindicaliștii, folosind mașina de vot a
celor mai apropiati. Conform noilor reglementări
liderii sindicali nu mai sînt imuni la concedieri.
Astfel că ar trebui ca acest domeniu sindical sa
fie din nou supus unei riguroase reglementări și să se
incerce a fi retrocedate, UGSR, măcar elementele de
patrimoniu. Încercările din 2008 si 2010 nu au
reprezentat o rezolvare a situatiei. Marea împărtire, a
se citi risipire, a început în 1991, sub guvernul
Stolojan, la ea particpînd nemijlocit Victor Ciorbea,
Bogdan Hossu, Miron Mitrea si probabil și alti lideri
sindicali mai puțin importanti. La această pagubă s-a
adăugat devalorizarea înre timp a leului, astfel că
sindicalistul de rînd nu s-a ales cu nimica din acestă
sarabandă a prăduitorilor.
În final se pune întrebarea: MAI AVEM MIȘCARE
SINDICALĂ REALĂ?

NU POPORUL, CI TRĂDĂTORII LUI !

Trumpul, președintele celui mai șubred stat din lume, USA,
crede că a aluneca peste alții, asfixiindu-i, ar fi o bravură,
iar țările astfel nimicite ar fi… minunate. Din izvorul unei
asemenea gîndiri s-a conturat aprecierea că Romînia, ca
țară, ar fi… minunată. Și, desigur, are dreptate Trumpul
pentru că fosta țară independentă și suverană i-a intrat în
”patrimoniu” și i-a oferit, gratis, toate virtuțile inegalabile
pe planetă, inclusiv ”ieniceri, copii de suflet” care să se
jertfească –pe cheltuiala poporului Dac (poreclit Romîn)- în
folosul conducerii fasciste a USA
Dar, află Trumpule, că nu Poporul, ci trădătorii lui ți-au pus
țara sub cizmele fasciste… Redusă la starea de covrig turtit,
Romînia a dispărut practic de pe harta de valori a planetei,
ceea ce îi oferă entității de la Cotroceni, în postura de
primul analfabet politic al statului, încă existent formal, să
se mîndrească, în stil abominabil, declarînd stupefiant că
este fericit a constata, în auzul beneficiarilor din USA, că
starea la care a ajuns Romînia este datorată acelui stat
monstruos pe care îl reprezintă președintele Trump, cel mai
mic pitic de pe Terra, neputînd respira decît prin kalașnikov
și arînd țările cu bombe, dacă dovedesc aspirații
democratice.
10 iunie 100 e.d.(2017)
Prof. Gheorghe UNGUREANU .

Prof. Gheorghe Ungureanu,
Președintele Partidului Comuniștilor
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91 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI FIDEL CASTRO RUZ

Pe 13 august 1926 S-a născut Fidel Castro Ruz, fost
prim-secretar al CC al Partidului Comunist din Cuba,
preşedinte al Consiliului de Stat şi al Consiliului de
Miniştri a Republicii Cuba. A condus Revoluția
socialista din Cuba, victoriaoasă la 1 ianuarie 1959. În
1959, devine primul şef al unui guvern socialist dintr–
un stat al emisferei vestice. A murit la 27 nov 2016. A
fost un foarte bun orator și analist politic deosebit.
Printre operele sale scrise ne-au rămas și celebrele
”Reflecții” cunoscute sub denumirea: ”Reflecțiile
Comandantului Fidel”.
O astfel de ”reflecție” o publicăm mai jos:
Petre Ignatencu
MAŞINA DE UCIS

●

Duminica este o zi bună pentru a citi ceea ce ar părea
SF.
Se anunţă că CIA ar fi declasificat sute de pagini
despre acţiunile ilegale care cuprindeau planuri de
eliminare a liderilor de guverne străine. Dintr-o dată este
oprită publicarea lor şi se întârzie o zi. N-au dat nici o
expiliaţie coerentă. Poate cineva de la Casa Albă a
răsfoit materialul.
Primul pachet de documente declasificate se cunoaşte
sub numele de „Bijuterii de Familie”, constă din 702
pagini despre acţiuni ilegale ale CIA între anii 1959 şi
1973. Din acesta au suprimat circa 100 de pagini. Este
vorba de acţiuni neutorizate de vreo lege, comploturi cu
scopul de a asasina alţi lideri, experimente cu droguri pe
fiinţe umane pentru a le controla mintea, spionarea unor
militanţi civili şi ziarişti, printre alte activităţi similare
interzise prin lege.
Documentele au început să fie
recompilate la 14 ani după primele acţiuni, când
directorul de atunci al CIA, James Schlessinger, s-a
alarmat de cele apărute în presa scrisă, mai ales
articolele lui Robert Woodward şi Carl Berstein, publica

te în Washington Post, deja menţionate în „Manifest către
Poporul Cubei” Era acuzată agenţia că promovează
spionajul în hotelul Watergate cu participarea foştilor ei
agenţi Howard Hunt şi James McCord.
În mai 1973, Directorul CIA cerea ca „toţi ofiţerii
operativi principali ai acestei agenţii trebuie să mă
informeze imediat despre orice acţiune se face, sau s-a făcut
în trecut, care ar putea să fie în afara cartei constitutive a
acestei agenţii”. Schlessinger, desemnat apoi Şef al
Pentagonului, fusese înlocuit cu William Colby. Acesta,
când se referea la documente le numea „scheletele ascunse
în debara”. Noi dezvăluiri în presă l-au obligat pe Colby să
admită existenţa rapoartelor în faţa Preşedintelui interimar
Gerald Ford în 1975. „The New York Times” denunţa
infiltrarea agenţiei în grupurile pacifiste. Legea prin care a
fost înfiinţată CIA îi interzicea spionajul în interiorul
Statelor Unite.
Asta „a fost numai vârful iceberg-ului”, a exclamat
Secretarul de Stat de atunci, Henry Kissinger.
Chiar
Kissinger a avertizat că „ar curge sânge” dacă erau
divulgate alte acţiuni, şi a adăugat imediat: „De exemplu,
că Robert Kennedy a controlat personal operaţiunea de
asasinare a lui Fidel Castro”. Fratele Preşedintelui era
atunci Procuror General alStatelor Unite. A murit apoi,
asasinat, pe când aspira la Preşedinţie la alegerile din 1968
la care, lipsind un candidat atât de puternic, a fost uşurată
alegerea lui Nixon. Partea cea mai dramatică a cazului este
că, se pare, ajunsese la convingerea că Jack Kennedy a fost
victima unei conspiraţii.
Investigaţii exigente, după
analizarea perforaţiilor, calibrelor gloanţelor şi celelalte
circumstanţe car au provocat moartea Preşedintelui, au
ajuns la concluzia că au fost cel puţin trei persoane care au
tras. Solitarul Oswald, folosit ca instrument, n-a putut fi
singurul trăgător. Asta a atras atenţia foarte mult celui care
a scis acest lucru. Să mă iertaţi că vă spun că din
întâmplare am devenit instructor de tir cu arma cu lunetă
telescopică a tuturor expediţionarilor de pe Granma. Am
practicat luni de zile şi i-am învăţat pe alţii în fiecare zi;
ţinta se pierde cu fiecare lovitură deşi este menţinută fixă şi
trebuie căutată din nou în fracţiuni de secundă.
Oswald a vrut să treacă prin Cuba călătorind spre
URSS. Deja fusese acolo. Cineva l-a trimis să ceară viză la
ambasada noastră din Mexic. Nimeni nu-l cunoştea şi nici
nu l-a autorizat. Vroia să ne implice în conspiraţie. Apoi
Jack Ruby, cu o grosolană istorie mafiotă, neputând să
suporte, după cum a declarat, atâta durere şi tristeţe, îl
asasinează nici mai mult nici mai puţin decât într-un post de
poliţie. Ulterior, în activităţi internaţionale sau în vizite în
Cuba, m-am întâlnit de mai multe ori cu rudele îndurerate
ale lui Kennedy, care m-au salutat cu respect. Un fiu al expreşedintelui, care atunci când a fost asasinat tatăl său era
un copil foarte mic, a vizitat Cuba după 34 de ani, s-a
întâlnit cu mine şi l-am invitat la cină.
(continuare în pag. 14)
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Tânărul, în toiul vieţii şi bine educat, a murit tragic
într-un accident aviatic pe când zbura cu soţia într-o
noapte furtunoasă spre insula Martha` s Vineyard.
N-am abordat niciodată cu nici unul dintre membrii
familiei spinoasa temă. În schimb am semnalat că,
dacă atunci în loc de Kennedy ar fi fost Nixon
Preşedintele ales al Statelor Unite, după eşecul de la
Giron am fi fost atacaţi de forţele aero-navale care
au escortat invazia mercenară, cu un cost ulterior
enorm de vieţi pentru ambele popoare. Nixon nu s-ar
fi limitat să spună că victoria are mulţi părinţi şi
înfrângerea este orfană. Este dovedit că pe Kennedy
nu l-a entuziasmat niciodată aventura de la Playa
Giron, spre care l-a condus faima militară a lui
Eisenhower şi iresponsabilitatea ambiţiosului său
vicepreşedinte.
Îmi aduc aminte că, tocmai în ziua şi minutul în
care l-au asasinat, stăteam eu de vorbă, într-un loc
liniştit din afara capitalei, cu un ziarist francez, Jean
Daniel. Acesta a anunţat că aducea un mesaj de la
Preşedintele Kennedy. Mi-a spus ce-i dăduse să
transmită în esenţă: „O să-l vezi pe Castro. Aş vrea
să ştiu ce gândeşte despre pericolul teribil în care
trăim, dacă o să ne vedem implicaţi într-un război
termo-nuclear. Vreau să te văd din nou de îndată ce
te întorci”. „Kennedy era foarte activ, părea o
maşină de făcut politică”, a adăugat el, şi n-am putut
continua conversaţia pentru că a venit repede cineva
şi ne-a adus vestea de cele întâmplate. Ne-am pus să
ascultăm la radio. Deja era inutil ce credea
Kennedy.Desigur că eu am trăit acel pericol. Cuba
era partea cea mai slabă şi tot ea ar fi primit primele
lovituri, dar nu eram de acord cu concesiile care s-au
făcut Statelor Unite. Am mai vorbit despre asta în
alt moment.
Kennedy a ieşit la suprafaţă din criză cu mai
multă autoritate. A ajuns să recunoască enormele
sacrificii de vieţi şi bunuri materiale făcute de
poporul sovietic în lupta contra fascismului. Răul
din relaţiile dintre Statele Unite şi cuba nu se
întâmplase încă în aprilie 1961. Când nu s-a
resemnat cu deznodământul de la Giron, a venit
Criza din Octombrie. Blocada, asfixierea economică,
atacutirle piratereşti şi atentatele s-au înmulţit. Dar
planurile de asasinat şi alte fapte sângeroase au
început sub administraţia lui Eisenhower şi Nixon.
N-am fi refuzat după Criza din Octombrie să
discutăm cu Kennedy, nici n-am fi renunţat să fim
revoluţionari şi radicali în lupta noastră pentru
socialism. Cuba n-ar fi rupt niciodată relaţiile cu
URSS, aşa cum ni se pretindea.
Poate o adevărată conştientizare a guvernanţilor
nordamericani a ceea ce înseamnă un conflict cu
arme de exterminare în masă ar fi pus capăt mai
înainte şi în alt mod războiului rece. Cel puţin
puteam să gândim aşa pe atunci, când nu se vorbea
de încălzirea planetei, de dezechilibre, de consumul
colosal de hidrocarburi şi de armele sofisticate

pe care tehnologia le-a creat, cum le-am spus deja tinerilor
cubanezi. Am fi dispus de mai mult timp pentru a ajunge
prin ştiinţă şi conştiinţă la ceea ce azi suntem obligaţi să
facem în grabă. Ford a decis să numească o Comisie care
să investigheze Agenţia Centrală de Informaţii. „Nu vrem
să distrugem, ci să păstrăm CIA”, a spus el.
Ca urmare a investigaţiilor Comisiei conduse de senatorul
Frank Church, preşedintele Ford a aprobat ordinul executiv
prin care interzicea expres participarea funcţionarilor
nordamericani la asasinarea ldierilor străini.
Documentele publicate acum curpind elemente despre
legăturile CIA-mafia pentru a mă asasina.
De asemenea, se dezvăluie detalii despre operaţiunea
Haos, desfăşurată din 1969 timp de şapte ani, pentru care
CIA a înfiinţat escadronul special cu misiunea de a se
infiltra în grupurile pacifiste şi a investiga „activităţile
internaţionale ale radicalilor şi militanţilor negri”. Agenţia
a compilat peste 300 000 de nume de cetăţeni şi organizaţii
nordamericane şi arhive extinse a 7.200 de persoane.
După cum scrie „The New York Times”, preşedintele
Johnson era convins că mişcarea nordamericană anti-război
era controlată şi finanţată de guverne comuniste, şi a
ordonat ca CIA să producă dovezi.
De asemenea,
documentele recunosc şi că CIA a spionat pe câţiva ziarişti
ca Jack Anderson, artişti ca Jane Fonda şi John Lennon, şi
mişcările studenţeşti de la Universitatea Columbia. De
asemenea a percheziţionat case şi a făcut teste pe cetăţeni
nordamericani ca să cunoască reacţia fiinţei umane la
anumite droguri.
În anul 1973, într-un memorandum adresat lui Colby,
Walter Elder, care fusese asistent executiv al lui John
McCone, directorul CIA la începutul anilor 60, informează
despre discuţii avute în interiorul birourilor şefului CIA
care au fost înregistrate şi transcrise: „Ştiu că oricine a
lucrat în birourile directorului era preocupat de faptul că
aceste convorbiri erau înregistrate şi la telefon şi transcrise.
În anii lui McCone, erau microfoane în birourile obişnuite,
în pereţii interiori, la cantină, în biroul clădirii din Est, şi în
biroul de acasă, din strada White Haven. Nu ştiu dacă
cineva ar fi dispus să vorbească despre asta, dar informaţia
tinde să se infiltreze, şi Agenţia sigur este vulnerabilă în
acest caz”.
Transcripţiile secrete ale directorilor CIA
puteau conţine o mare cantitate de „bijuterii”. Deja Arhivele
Siguranţei Naţionale cer aceste transcripţii.
Un memorandum precizează că CIA avea un proiect
denumit OFTEN care culegea „informaţii despre droguri
periculoase ale firmelor nordamericane”, până când
programul a fost terminat în toamna anului 1972. În alt
memoriu există informaţii că producătorii de droguri
comerciale pasaseră către CIA droguri „respinse din cauza
unor efecte secundare rele”.
Ca parte a programului MKULTRA, CIA introdusese
LSD şi alte droguri psiho-active în persoane fără ca acestea
să aibă cunoştinţă. Conform altui document din arhivă,
Sydney Gottlieb, psihiatru şi chimist şef al Programului de
Control al Creerului al Agenţiei, este presupusul responsabil
pentru furnizarea otrăvii care trebuia să fie utilizată într-o
încercare de asasinare a lui Patrice Lumumba.
(continuare în pag. 15)
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Agenţi ai CIA desemnaţi în MHCHAOS – operaţia de
urmărire contra oponenţilor nordamericani ai războiului
din Vietnam şi a altor dizidenţi politici – şi-au exprimat
„un mare resentiment” pentru că li s-au încredinţat
asemenea misiuni.
Totuşi, există o serie de chestiuni interesante pe care
le dezvăluie aceste documente, cum este nivelul înalt la
care se iau deciziile pentru acţiuni contra ţării noastre.
Tehnica folosită acum de CIA pentru a nu da detalii
nu sunt dezagreabilele ştersături, ci spaţiile albe,
plecând de la folosirea calculatorului.
Pentru „The New York Times”, capitolele ample
cenzurate indică faptul că CIA încă nu poate arăta toate
scheletele din debaralele sale, şi multe acţiuni
desfăşurate în cadrul operaţiunilor în afara ţării,
investigate an de an de ziarişti, investigatori din Congres
şi o comisie prezidenţială, nu sunt detaliate în
documente.
Howard Osborn, pe atunci Director al Siguranţei din
CIA, face un rezumat al „bijuteriilor” compilate de
oficiul său. Enumeră opt cazuri – inclusiv recrutarea
gangsterului Johnny Roselli pentru lovitura contra lui
Fidel Castro -, dar au şters documentul care se află la
numărul 1 din lista iniţială a lui Osborn: două pagini şi
jumătate.
„Bijuteria nr. 1 a Oficiului de Siguranţă al CIA trebuie
să fie foarte bună, mai ales că a doua este lista
programului de asasinare a lui Castro de către Roselli”,
a spus Thomas Blanton, directorul Arhivelor Siguranţei
Naţionale, care a cerut declasificarea „Bijuteriilor de
Familie” acum 15 ani în baza Actului de Libertate a
Informaţiei.
Este notoriu că Administraţia care a
declasificat cel mai puţin în istoria Statelor Unite, şi care
chiar a început un proces de reclasificare a informaţiei
anterior declasificate, să ia decizia de a face acum aceste
dezvăluiri.
Consider că asemenea acţiune poate însemna o
încercare de a da o imagine de transparenţă în cele mai
proaste momente de acceptare şi popularitate a
guvernului, şi în acelaşi timp dă de înţeles că aceste
metode ar aparţine altei epoci şi că deja nu se mai
folosesc. Generalul Hayden, actualul director al CIA,
anunţând decizia, a declarat: „Documentele oferă o
privire spre unele timpuri foarte diferite şi o Agenţie
foarte diferită de cea de azi”.
Ar fi de prisos să adăugăm că tot ceea ce se descrie
aici continuă să se facă, numai că în mod mai brutal şi
pe tot globul, inclusiv numărul crescând de acţiuni
ilegale în chiar interiorul Statelor Unite.
„The New York Times” a spus că experţi în serviciile de
informaţii consultaţi au afirmat că dezvăluirea
documentelor este o încercare de a abate atenţia de la
recentele controverse şi scandaluri din jurul CIA şi a
unei administraţii care-şi trăieşte cele mai proaste
momente de impopularitate.Declasificarea mai poate
servi şi ca să arate, în apropierea procesului electoral,
că administraţiile democrate au fost la fel sau mai rele
decât Bush.
În paginile care merg de la 11 la 15 a
Memorandumului pentru Directorul Agenţiei Centrale

de Informaţii, se poate citi: „În august 1960, dl. Richard
M. Bissell s-a apropiat de colonelul Sheffield Edwards
cu scopul de a afla dacă Oficiul de Siguranţă avea agenţi
care ar putea ajuta la o misiune confidenţială care
necesita o acţiune de tip gangsteresc. Ţinta misiunii era
Fidel Castro.
„Dată extrema confidenţialitate a misiunii, s-a făcut
cunoscut proiectul numai unui grup restrâns de
persoane. A fost informat despre proiect Directorul
Agenţiei Centrale de Informaţii şi acesta a dat
aprobarea. Colonelul J.C. King, Şeful Diviziei pentru
Emisfera Occidentală, a fost informat de asemenea, dar
s-au ascuns în mod deliberat toate detaliile tuturor
ofiţerilor participanţi la operaţiunea JMWAVE. Deşi unii
ofiţeri de Comunicaţii (Commo) şi de la Divizia de
Servicii Tehnice (TDS) au participat la fazele iniţiale de
planificare, nu ştiau care era ţinta misiunii.
„Robert A. Maheu a fost contactat, a fost informat în
termeni generali despre proiect, şi i s-a cerut să vadă
dacă putea reuşi să aibă acces la elementele gangstereşti
ca prim pas pentru atingerea ţintei dorite.
„Dl. Maheu a spus că se întâlnise cu un anume
Johnny Roselli în câteva ocazii când se afla în vizită la
Las Vegas. Îl cunoştea numai informal prin nişte
clienţi, dar i s-a dat de înţeles că era un membru din
înalta ierarhie a „sindicatului” şi că controla toate
aparatele de făcut gheaţă din La Franja. După judecata
lui Maheu, dacă Roselli era efectiv un membru al
clanului, neîndoielnic avea legături care l-ar fi introdus
în afacerile cu jocuri din Cuba.
„I sa cerut lui Maheu să se apropie de Roselli, care
ştia că Maheu era un funcţionar executiv cu relaţiile
personale care se ocupa de chestiuni naţionale şi străine,
şi i-a spus că recent îl contactase un client care
reprezenta câteva firme internaţionale de afaceri care
sufereau enorme pierderi financiare în Cuba din cauza
unei acţiuni a lui Castro. Erau convinşi că eliminarea
lui Castro era soluţia la problema lor şi că erau dispuşi
să plătească 150 000 dolari pentru reuşită. Trebuia să-i
fie clar lui Roselli că Guvernul Statelor Unite nu avea
cunoştinţă, nici nu trebuia să ştie, despre această
operaţiune. „Este ceea ce i s-a spus lui Roselli la 14
septembrie 1960 la Hilton Plaza Hotel din New York.
Reacţia lui iniţială a fost să evite să se implice, dar, cu
munca de convingere a lui Maheu, a acceptat să-i
prezinte un prieten, Sam gold, care cunoştea „lumea
cubaneză”. Roselli a dat de înţeles clar că nu vroia nici
un ban pentru el din treaba asta, şi credea că Sam va
face la fel. Niciuneia din aceste persoane nu i s-a plătit
cu fonduri de la Agenţie.În săptămâna de la 25
septembrie, Maheu a fost prezentat lui Sam, care se afla
cazat la Fontainebleau Hotel din Miami Beach. La
puţine săptămâni de la întâlnirea cu Sam şi Joe – care-i
fusese prezentat ca un curier care opera între Havana şi
Miami - a văzut fotografiile acestor două persoane în
suplimentul duminical al publicaţiei „Parade”. Erau
identificaţi ca Momo Salvatore Giancana şi respectiv,
Santos Trafficante. Ambii figurau pe lista Procurorului
(continuare în pag. 16)
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a celor zece oameni foarte căutaţi. Primul era descris ca
vătaf al cosa Nostra din Chicago şi succesor al lui Al
Capone, iar celălalt, ca şeful operaţiunilor cubaneze ale
Cosa Nostra. Maheu a telefonat imediat la oficiu după ce a
aflat aceste lucruri.Analizând posibilele metode pentru a
îndeplini această misiune, Sam a sugerat că ei nu vor
recurge la arme de foc, ci, dacă lui i s-ar putea face rost de
vreo pilulă tare, ar putea s-o pună în mâncarea sau băutura
lui Castro, ar fi o operaţie mult mai eficace. Sam a el avea
un posibil candidat în persoana lui Juan Orta, funcţionar
cubanez care primise mită pentru jocuri de noroc, şi care
mai avea acces la Castro şi se afla în strâmtoare financiară.
„Diviziei de Servicii Tehnice (TSD) i s-a cerut să fabrice 6
pilule cu mare conţinut letal. Joe le-a predat lui Orta. După
câteva săptămâni de încercări, se pare că lui Orta i s-a făcut
frică şi a cerut să fie scos din misiune. El a recomandat alt
candidat care a făcut câteva încercări fără succes.”
Tot ceea ce am scris mai sus este între ghilimele. Observaţi
bine ce metode aplică acum Statele Unite ca să guverneze
globul.
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Îmi aduc aminte că în primii ani de Revoluţie, la birourile
Institutului Naţional pentru Reforma Agrară lucra cu mine
un om pe nume Orta, venit din forţele politice antibatistiene.
Era consideraat respectuos şi serios. Nu poate fi altul. Au
trecut decenii, şi din raportul CIA văd din nou acest nume.
Nu am la îndemână elemente de judecată pentru a verifica
imediat ce s-a făcut cu el. Cer iertare dacă ofensez
involuntar vreo rudă sau descendent, chair dacă are sau nu
vreo vină persoana menţionată.
Imperiul a creat o adevărată maşină de ucis constituită nu
numai de CIA şi metodele ei. Bush a instrumentat
suprastructuri puternice şi costisitoare de informaţii şi
siguranţă, şi a transformat toate forţele aeriene, maritime şi
terestre în instrumente de putere mondială care duc război,
nedreptate, foamete şi moarte în orice parte a planetei,
zicând că-i educă pe locutorii de acolo în exerciţiul
democraţiei şi libertăţii. Poporul nordamerican ia cunoştinţă
tot mai mult de această realitate.
„Nu este posibil să înşeli tot poporul şi tot timpul”, a spus
Lincoln.
Fidel Castro Ruz 30 iunie 2007

COREEA DE NORD ÎȘI APĂRĂ INDEPENDENȚA
Poporul nord-coreean se află în fața pericolului unui război
pentru apărarea țării împotriva imperialismului american și
nu numai.
Republica Populară Pemocrată Coreeană are dreptul
LEGITIM de a-și apăra granițele împotriva oricărei
agresiuni, prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace
militare. Poporul nord-coreean este un popor pașnic, dar,
este pregătit și se pregătește în permanență să-și apere țara,
dacă va fi nevoie, și cu arma în mînă, cu orice tip de armă.
Fiecare țară are dreptul de a-și hotărî singură soarta:
politică, economică și militară, fără amestecul în treburile
sale interne de către alte state, sub diferite pretexte, cum
este cel al președintelui SUA, Donal Trump, chiar dacă el
apare ca un ”avertisment” voalat:”Epoca răbdării(față de
Coreea de Nord!) a trecut, adică „epoca înarmării” altor
popoare împotriva oricărui dușman a trecut, numai noi
americanii avem dreptul să ne înarmăm, fără să ne întrebe
nimeni”. Pentru ce se înarmează americanii cu cele mai
sofisticate tipuri de arme? Pentru democrație, pentru pace?
NU!
America se înarmează pentru cucerirea economică a întregii
lumi, sub diverse pretexte.
PCR-Comitetul de Reorganizare și implicit Partidul
Comunitar sînt alături de poporul nord-coreean în lupta sa
dreaptă pentru apărarea țării sale împotriva dușmanilor ei,
oricare ar fi aceștia.
Poporul român se află și el într-un război, dar nu unul clasic
ci unul economic pe care, din păcate, l-a pierdut, cel puțin
pînă acum.
Nu dorim ca și poporul nord-coreean să ajungă așa cum este
România acum, o COLONIE vest-europeană și NATO.
Poporul nord-coreean nu acceptă să fie colonie americană

el este un popor cu demnitate, un popor unit în lupta
împotriva imperialismului american, împotriva Globalizării,
împotriva Noii Ordini Economice Mondiale.
Coreea de Nord este o țară cu adevărat independentă pentru
că nu depinde de nimeni economic, politic și militar.
Independența unei țări nu se obține sau se menține prin
vorbe, prin dorințe, ea se menține printr-o armată puternică,
printr-un popor gata de luptă în orice moment, un popor
GATA pentru un RĂZBOI TOTAL.
C.V.
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IN MEMORIAM

Gheorghe Apostol la 95 de ani

1. GHEORGHE APOSTOL-7 ANI DE
LA MOARTE
Au trecut 7 ani de la trecerea în neființă a lui
Gheorghe Apostol, parcă a fost ieri.
Dar cine a fost Gheorghe Apostol?
Întrebare firească pe care o poate pune orice tînăr pe
care şcoala de astăzi nu-l învaţă despre istoria reală,
obiectivă, a perioadei socialiste a României, 1948-1989,
cînd puterea politică era exercitată de comunişti, prin
Partidul Muncitoresc Român-PMR(1948-1965) şi Partidul
Comunist Român-PCR (1965-1989).
S-a născut în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul
Galaţi la 16 mai 1913. La 16 ani, ucenic fiind la o turnătorie
din Galaţi, îl cunoaşte pe electricianul Gheorghe Gheorghiu
– activist sindical(viitorul conducător al Partidului
Comunist şi al Statului român Gheorghe Gherghiu-Dej),
ocazie cu care intră în mişcarea sindicală. Se remarcă pentru
întîia oară, ca militant activ, în timpul mişcărilor greviste
din anii 1930-1933, cînd se apropie sufleteşte de
Gheorghiu-Dej şi alături de care a militat toată viaţa.
Este judecat şi condamnat pentru activitate politică
antifascistă şi comunistă în anul 1937. Îşi ispăşeşte
pedeapsa în închisoarea politică de la Doftana, unde îl
reîntălneşte pe prietenul său Gheorghe Gheorghiu-Dej. Este
eliberat în anul 1940, ca urmare a expirării condamnării de
3 ani dar după scurt timp este arestat, şi fără să fie judecat
este trimis, alături de mulţi alţi militanţi de
stînga,,periculoşi” pentru regimul antonescian angrenat în
războiul împotriva URSS, în diferite lagăre politice:
Miercurea Ciuc, Caracal, Tg. Jiu.
Participă la reorganizarea mişcării sindicale de după
război, ajungînd preşedinte al Confederaţiei Generale a
Muncii(1945-1952), apoi preşedinte al Consiliului General
al Uniunii Sindicatelor din România(UGSR)1955-1961,
1967-1969).

Între aprilie 1954 şi octombrie 1955 îndeplineşte funcţia de
Prim-secretar al Comitetului Central al PMR, înlocuindu-l
temporar la conducerea partidului comunist pe Gheorghe
Gheorghiu-Dej, întrucît atunci funcţiona regula ca, cele mai
înalte functii în Stat şi Partid să nu fie îndeplinite de aceeaşi
persoană.
A
fost
prim-vicepreşedinte
al
Consiliului
de
Miniştri(Guvern) între anii:1952-1954 şi 1961-1967.
Intrat în conflict cu tendinţele de autoritarism ale lui
Nicolae Ceauşescu, a fost îndepărtat din Comitetul Central
al PCR în anul 1969 şi trecut ca director la Rezervele de
Stat( pînă în 1975).
Din 1977 activează în diplomaţie. Ambasador în: Argentina
(1977-1983);Uruguay (1978-1983) şi Brazilia(1983-1988).
În ultimii ani ai vieții sale a urmărit consternat cum ţara sa
pentru care a trăit şi luptat s-a autodistrus printr-un climat
de indecizie şi haos politic şi social, întrebându-se, „este
oare România de azi ţara pentru care a luptat şi visat?
Din 27 martie 2010 și până la moarte a îndeplinit funcția de
Președinte de onoare a Comitetului de reorganizare a
Partidului Comunist Român.
Pentru noi, membrii Comitetului, a reprezentat și va
reprezenta întotdeauna un exemplu de moralitate, de
statornicie în crezul său comunist. Nu a cedat nici atunci
când i s-a cerut, de către un grup de intelectuali de frunte,
să declare că el nu a fost un comunist ci un socialist și asta
în schimbul unei popularizări mai accentuate în mass-media
postdecembristă a persoanei sale de către aceștia. Nu a
acceptat acest târg declarând ferm că din tinerețe este
comunist și până la moarte va rămâne tot un comunist.
A plecat din această lume fără să apuce să vadă refăcut
Partidul Comunist Român, căruia i-a dedicat întreaga viață.
A fost înmormântat simplu, fără onoruri, la Cimitirul
Cernica.
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2. VIRGIL ZBAGANU-25 DE ANI DE LA MOARTE
Pe 21 august 2011 se împlinesc 25 ani de la moartea tragică
a lui Virgiliu Zbăganu. Sigur nu este o sinucidere. Poate fi
doar accident sau, mai degrabă, crimă. Virgil a deranjat
multă lume, nu numai pe anticomuniştii patibulari, ajunşi
astăzi la putere: a deranjat falsa stîngă, stîngă cu numele,
care voia să implementeze „democrația și economia de
piaţă” – aşa i se spunea pe atunci, acum 27 de ani,
capitalismului. A încercat să salveze onoarea poporului
român şi a celor patru milioane de foşti membri de partid
care au dezertat din partid în 24 de ore.
Multe din lucrurile prezise de Virgiliu Zbăganu
acum 25 ani se confirmă. Nu este vorba numai de faptul,
clar pentru el, că privatizarea şi retrocedările de după 1990
– pe care el nu le-a văzut în toată abjecţia lor, aveau să
arunce România în urmă cu peste 20 ani. Tot el a prezis că
în absenţa unei stîngi bine articulate – stîngă ce trebuia să
aibă şi o componentă comunistă sănătoasă – societatea va fi
din nou ameninţată de pericolul fascismului.
Fără să aibă de unde să ştie că peste 19 ani un
fascist va ucide cu sînge rece aproape 100 de persoane
nevinovate – mă refer la Breivik - iată pe ce se baza el cînd
vorbea despre pericolul fascist (spicuiesc din articolul
”Există un pericol legionar?”, apărut în publicația
Democraţia lui Eugen Florescu, noiembrie 1991, ) :
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A.Ignoranţa. Învăţămîntul românesc a avut, mai ales în
ultimii ani ca obiectiv major accentuarea ignoranţei.
B.Incapacitatea demonstrativă. Capacitatea de a accepta, ca
legitime, păreri contrare alor tale se exersează, iar mulţi
oameni nu au acest exerciţiu.
C.Partizanatul primitiv. Nevoia de a fi „pentru” sau
„contra”. Incapacitatea nuanţelor. Un mare apetit pentru
lozinci (lozincile sunt rudimente de ideologie) şi pentru
comportament gregar.
D.Violenţă. Aceasta este agravată de incapacitatea de
exprimare specifică unui nivel intelectual modest. Modest
nu prin naştere, ci prin absenţa educaţiei.
Nevoia de lideri charismatici. Lideri care să ne ducă „ori la
slobozie ori la moarte”. Lideri cărora să ne supunem fără
crîcnire.
A observat comportamentul fascistoid la lucru în
martie 1990, la Tîrgu Mureş – din păcate de ambele părţi şi
în Golania, mai ales în 13 iunie. A arătat însă că acesta nu
este specific României, ci şi celorlalte ţări ieşite din
socialismul real: fosta RDG, Ungaria, Polonia, Iugoslavia.
Şi încheia: „Terenul fertil pentru fascism există. El se va
extinde puternic în următorii ani ca urmare a mizeriei şi
şomajului pe care criza economică şi socială fără îndoială
că le vor genera ”Avînd acum perspectiva a 27 de ani de
degenerare a societăţii româneşti, nu pot decît să adaug că
actuala criză a capitalismului a accentuat comportamentul
fascistoid nu numai în fostele ţări socialiste, ci şi în ţări
presupuse stabile şi democratice. Partidele fascistoide deja
au cel mai mare grup în Parlamentul UE, multe din ele sunt
la putere.Caracteristica de bază a acestor regimuri este
anticomunismul agresiv şi fascismul social manifestat prin
atacul fără precedent la adresa salariaţilor sub pretextul
crizei economice. În loc să ia banii de la bogaţi, aceste
regimuri preferă să jefuiască pe cei mulţi şi lipsiţi de
apărare. Ideologia lor există – sunt aşa numiţii libertarieni
sau, în SUA, „neoconi” care militează pentru desfiinţarea
rolului social al statului. Cuvîntul „stat social” este înlocuit
cu cel de „stat asistenţial” şi ideea este că statul să se retragă
din economie, din educaţie, din sănătate, să lase aceste zone
sub guvernarea zeului Piaţă. Se pune întrebarea: cum au
ajuns toate aceste formaţiuni la putere? Cum de o majoritate
a electoratului a putut vota aşa ceva?
O explicaţie este emascularea stîngii, culpabilizată de
analogia fascism – comunism de care nu reuşeşte să scape.
Stînga a renunţat la rolul ei principal de apărător al
intereselor majorităţii, a renunţat să mai vorbească de
exploatare, de lupta de clasă, de proletariat. A devenit
călduţă, încearcă să împace exploataţii cu exploatatorii. Îşi
face de lucru cu probleme colaterale – de exemplu apără
minorităţile sexuale, mediul înconjurător, luptă cu sexismul
– dar nu îşi vede adevărata ei misiune, cea de a depăşi
capitalismul actual, supraexploatator. În fostele state
socialiste, şovăielile ei au fost taxate drept „comuniste” iar
populaţia debusolată s-a repezit să voteze populişti fără
scrupule care le arătau ţinte false. De vină pentru înapoiere
erau comuniştii (care au dispărut din scenă acum 27 de ani),
deci trebuie legi ale lustraţiei. În statele din vest ţapii
ispăşitori erau şi mai vizibili – imigranţii (inclusiv ţigani) şi
(continuare în pag. 19)
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poate mai prost plătită decît ajutorul lui de şomaj – care va
deveni din ce în ce mai mic.
Intelectualii sorosiști au făcut o treabă bună: au contribuit la
fascizarea ţării. Fascismul este un anticomunism elitist şi
autoritar. Capitalismul în criză se desparte din ce în ce mai
mult de democraţie. Cînd ţările sunt conduse de trimişi FMI
şi nu de guvernele lor, e clar că nu mai poate fi vorba de
nici o democraţie. Cînd oamenilor li se pare normal să se
iasă din criză pe spinarea lor e clar că fascismul este
aproape.
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De vină sunt, sigur, comuniştii. Trebuie institute
de cercetare a crimelor lor, muzee, memoriale ale durerii şi
educaţie civică la televiziunile publice. Mai sunt de vină şi
sindicatele, pensionarii, bolnavii şi ţiganii (ultimii însă aşa,
mai cu perdea). Sunt de vină săracii şi bugetarii, profesorii
şi medicii. Numai capitalismul, nu, el nu e de vină.
„O să iau din puţinul vostru ca să îmi întregesc
multul meu” – aşa zicea Stroie Orheianu. Iar voi să tăceţi
din gură fiindcă altfel vine bau-bau , comuniştii .
Se întoarce Jones din Ferma Animalelor
P.I.

ACTUALITATEA VENEZUELEANA

1.Venezuela respinge sancțiunile ilegale și imorale ale
Președintelui Statelor Unite ale Americii împotriva
exercitării suverane și democratice a votului popular
Republica Bolivariană Venezuela respinge și protestează
împotriva deciziei guvernului Statelor Unite ale Americii,
de a impune sancțiuni împotriva Șefului Statului
venezuelan, Nicolás Maduro Moros, sancțiuni care
reprezintă o gravă violare a Dreptului Internațional și
încalcă drepturile omului, constituind un act neprietenos
împotriva Venezuelei. De asemenea, respinge declarațiile
insolente și necugetate ale consilierului de Securitate
Națională al Casei Albe, H.R. McMaster.Aceste sancțiuni
constituie represalii împotriva Președintelui Nicolás
Maduro pentru faptul de a fi convocat procesul electoral cu
cea mai mare magnitudine din ultimii ani din Venezuela,
pentru consolidarea democrației și suveranității prin
activarea puterii constituante originare, pentru faptul că este
un apărător al demnității Americii Latine și Caraibilor, și
pentru că se opune în mod categoric supremației albe a
Președinției nord-americane și rasismului revendicativ al
Ku Kux Klan.
Poporul venezuelan a dat o lecție istorică de eroism,
determinare și temeritate, biruind asediul, amenințările și
violența provocată de dreapta venezuelană cu sprijin străin,
cu scopul de a împiedica exercițiul dreptului la vot prin care
au fost aleși membrii Constituanți care vor consolida viața

Sancțiunea impusă de Departamentul de Trezorerie al
Statelor Unite ale Americii împotriva Șefului Statului și a
guvernului
venezuelan constituie
o nerespectare
condamnabilă a ordinii legale internaționale și urmărește
subminarea suveranității Republicii Bolivariene Venezuela,
asediată astăzi prin practici de intervenție și destabilizare a
guvernabilității sale prin promovarea unor grave acte de
violență și extremism cu scopuri politice.
Adresând mulțumirile sale țărilor care și-au manifestat
sprijinul și recunoașterea procesului electoral organizat în
vederea alegerii Adunării Naționale Constituante, Republica
Bolivariană Venezuela respinge în mod categoric intențiile
manifestate de câteva guverne de a nu recunoaște rezultatele
acestui proces și de a se alătura sancțiunilor imperialiste,
sfidând voința suverană a poporului venezuelan și
supunându-se în mod umil ordinelor străine.
Republica Bolivariană Venezuela cere respectarea
Patriei lui Bolívar și Chávez, reafirmându-și în același timp
angajamentul irevocabil și inalienabil față de apărarea celor
mai înalte valori patriotice de menținere a păcii, viitorului și
suveranității Venezuelei.
Caracas, 31 iulie 2017
Sursa: Ministerul Puterii Populare pentru Relații
Externe http://mppre.gob.ve/?p=10019
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3. Am găsit un nou Irak: este Venezuela”
a declarat Julian Assange

·

Caracas, 06 august 2017 (AVN).- Julian Assange,
editorul și purtătorul de cuvânt al WikiLeaks, a dat
asigurări prin intermediul contului său de Twitter, că
Statele Unite a găsit un nou Irak în Venezuela, referinduse la atacurile ilegale, nefondate și ale multiplelor
agenții, care sunt îndreptate împotriva guvernului legitim
al lui Nicolas Maduro.

2. WikiLeaks a reiterat faptul că interesul S.U.A. în
Venezuela este petrolul
Caracas, 03 august 2017 (AVN).- WikiLeaks a reamintit pe
contul său de Twitter că cel mai mare interes care bântuie
Statele Unite (SUA) înVenezuela, de zeci de ani, este
petrolul. „Care este interesul numărul unu al SUA în
Venezuela? Dacă istoria clasificată a Departamentului de
Stat al SUA servește drept ghid, este petrolul’’, a scris
organizația, și a subliniat portalul Rusia Today.
Twit-ul WikiLeaks face referire la o telegramă declasificată
de acum mai multe decenii, care determina politica și
„interesele de bază ale SUA în Venezuela”, țara cu cele mai
mari rezerve de petrol din lume.
Conform documentului, Washington era interesat ca
„Venezuela să continue să furnizeze o parte semnificativă a
importurilor de petrol, și să mențină o poziție moderată și
responsabilă asupra prețului petrolului la OPEC”. O
abordare care nu pare să se fi schimbat în mod semnificativ
în prezent.
În această săptămână, prețul petrolului a urcat din cauza
semnalelor de încetinire a producției din SUA și a
posibilității ca Statele Unite să impună sancțiuni
Venezuelei, țară membră OPEC, ca răspuns la rezultatele
alegerilor pentru Adunarea Națională Constituantă (ANC).

„Am găsit noul nostru Irak...este Venezuela”, a scris
cyber activistul duminică pe contul său @JulianAssange.
El a însoțit mesajul cu un video de la Rusia Today,
în care directorul Agenției Centrale de Informații (CIA) a
Statelor Unite, Mike Pompeo, recunoaște că acționează
în coordonare cu Mexic și Columbia pentru a răsturna
guvernul țării caraibiene.
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