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96 DE ANI DE LA NAŞTEREA TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU,
SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
ŞI PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
		

La 26 ianuarie 1918 se naşte, în satul Scorniceşti din
judeţul Olt, Nicolae Ceauşescu, al treilea copil al lui Andruţă şi
al Alexandrinei Ceauşescu. Provenind dintr-o familie de ţărani
simpli, împovărată cu creşterea a zece copii, viitorul Preşedinte
al ţării avea să cunoască încă de la cea mai fragedă vârstă lipsurile şi greutăţile vieţii pricinuite de orânduirea socială a
acelor vremuri, fiind nevoit de multe ori să meargă desculţ la
şcoală...
		
După terminarea şcolii primare, pe când avea doar 11
ani, Nicolae îşi părăseşte satul natal şi porneşte către Bucureşti,
în căutarea unui loc de muncă. Se angajează ca ucenic la atelierul de cizmărie al unui membru activ al Partidului Comunist
Român, el însuşi devenind membru la numai 14 ani. Întrucât
P.C.R. fusese interzis în anul 1924 de guvernul liberal condus
de Ionel I.C. Brătianu, între anii 1933 - 1943 Nicolae Ceauşescu
este arestat şi închis în repetate rânduri pentru „activitate
comunistă”, petrecându-şi o parte din anii tinereţii în închisori
ca Doftana, Jilava ori cea de la Târgu-Jiu.
		
În luna martie a anului 1965, la scurt timp după trecerea
în nefiinţă a lui Gheorghe Gheorghiu Dej, Nicolae Ceauşescu
este ales prim-secretar al CC al P.M.R. În urma Congresului
desfăşurat între 19-24 iulie 1965, P.M.R. revine la denumirea de P.C.R. iar Republica Populară Română
îşi va schimba numele în Republica Socialistă România.
												

(continuare la pag. 2)
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96 de ani de la naşterea tovarăşului Nicolae Ceauşescu,
secretarul general al Partidului Comunist Român
şi preşedintele Republicii Socialiste România
La 26 ianuarie 1918 se naşte, în satul
Scorniceşti din judeţul Olt, Nicolae Ceauşescu,
al treilea copil al lui Andruţă şi al Alexandrinei
Ceauşescu. Provenind dintr-o familie de ţărani simpli, împovărată cu creşterea a zece copii, viitorul
Preşedinte al ţării avea să cunoască încă de la cea
mai fragedă vârstă lipsurile şi greutăţile vieţii pricinuite de orânduirea socială a acelor vremuri, fiind
nevoit de multe ori să meargă desculţ la şcoală...
După terminarea şcolii primare, pe când
avea doar 11 ani, Nicolae îşi părăseşte satul natal
şi porneşte către Bucureşti, în căutarea unui loc de
muncă. Se angajează ca ucenic la atelierul de cizmărie
al unui membru activ al Partidului Comunist Român,
el însuşi devenind membru la numai 14 ani. Întrucât
P.C.R. fusese interzis în anul 1924 de guvernul liberal

condus de Ionel I.C. Brătianu, între anii 1933 - 1943
Nicolae Ceauşescu este arestat şi închis în repetate
rânduri pentru „activitate comunistă”, petrecânduşi o parte din anii tinereţii în închisori ca Doftana,
Jilava ori cea de la Târgu-Jiu.
O dată cu Marea Insurecţie Naţională de la 23
August 1944 şi ulterior după proclamarea Republicii Populare Române, ca urmare a abdicării regelui
Mihai de Hohenzollern-Sigmaringen la 30 Decembrie 1947, Nicolae Ceauşescu va ocupa succesiv
mai multe funcţii în partid şi în stat, dovezi incontestabile ale calităţilor sale organizatorice şi de conducere: prim-secretar al Uniunii Tineretului Comunist (U.T.C.), subsecretar în Ministerul Agriculturii,
ministru adjunct la Ministerul Apărării Naționale
și Șef al Direcției Superioare Politice a Armatei
(cu grad de general), membru al Prezidiul Marii

Adunări Naţionale şi preşedinte al Comisiei pentru
politică externă, membru al Biroului Politic şi secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc
Român.
În luna martie a anului 1965, la scurt timp
după trecerea în nefiinţă a lui Gheorghe Gheorghiu
Dej, Nicolae Ceauşescu este ales prim-secretar al CC
al P.M.R. În urma Congresului desfăşurat între 19-24
iulie 1965, P.M.R. revine la denumirea de P.C.R. iar
Republica Populară Română îşi va schimba numele
în Republica Socialistă România.
Prin hotărârea Marii Adunări Naţionale din 28
martie 1974 se instituie funcţia de Preşedinte al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu fiind
ales în unanimitate. Anii de construcţie ai socialismului vor fi cei mai înfloritori din istoria patriei noastre.
Sub conducerea vizionară a primului Preşedinte al
ţării poporul muncitor a fost călăuzit către progres
şi bunăstare, către o viaţă demnă pentru toţi oamenii. Păşind cutezător pe calea dezvoltării economice,
prin truda mâinilor şi sudoarea frunţilor, România
şi-a scris o pagină de aur a istoriei sale milenare,
devenind o ţară independentă din toate punctele
de vedere. La 12 aprilie 1989, în cadrul Plenarei
Comitetului Central, Preşedintele Nicolae Ceauşescu
anunţa lichidarea datoriei externe, exclamând victorios: „România nu mai plăteşte tribut nimănui!”
...Şi, a venit apoi cel mai trist eveniment din istoria României: lovitura de stat din decembrie 1989,
planificată de o adunătură de trădători din rândul
Partidului Comunist Român şi sprijinită din laboratoarele Occidentului capitalist. Ziua de 25 decembrie
1989 va rămâne cea mai neagră zi pentru români –
ziua în care Preşedintele Nicolae Ceauşescu avea să
fie asasinat împreună cu soţia sa, Elena Ceauşescu.
Gloanţele pistoalelor-mitraliera aveau să curme rapid două vieţi puse în slujba ţării...
De atunci, „dictatorul” a tăcut. Şi au început
să vorbească trădătorii... Însă tot de atunci am început să fim din ce în ce mai săraci, mai vânduţi, mai
trădaţi. Astăzi nu-l mai avem pe Nicolae Ceauşescu
– avem, în schimb, lipsuri. Şi datorie externă!
Odihneşte-te în pace, tovarăşe Preşedinte
Nicolae Ceauşescu! Noile generaţii de comunişti vor
şti să rescrie istoria!
			 Voicu Alexandru Daniel
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Mihai Eminescu
împăratul şi proletarul românilor
S-a născut în ziua de 15 ianuarie 1850
la Botoşani şi este considerat, pe bună dreptate, cel mai mare poet român. Critici literari
ai străinătăţii au spus despre el că, dacă ar fi
scris într-o limbă de circulaţie internaţională,
ar fi fost cel mai mare poet al întregii lumi. Geniul său vizionar nu a trecut neobservat, fiind
remarcat chiar şi de către oamenii de ştiinţă:
în poezia „La steaua”, surprinde una dintre importantele legităţi ale spaţiului sideral, pe care
mult mai târziu fizicienii şi astronomii aveau
să o definească prin noţiunea de „ani-lumină”

hai Eminescu este tot la fel de actual prin opera
literară pe care ne-a lăsat-o.
Redăm în continuare poemul „Împărat şi
proletar” publicat în revista „Convorbiri literare”
din 1 decembrie 1874:
„Pe bănci de lemn, în scunda tavernă mohorâtă,
Unde pătrunde ziua printre fereşti murdare,
Pe lângă mese lunge, stătea posomorâtă,
Cu feţe-ntunecoase, o ceată pribegită,
Copii săraci şi sceptici ai plebei proletare.
Ah! - zise unul - spuneţi că-i omul o lumină
Pe lumea asta plină de-amaruri şi de chin?
Nici o scânteie-ntr-însul nu-i candidă şi plină,
Murdară este raza-i ca globul cel de tină,
Asupra cărui dânsul domneşte pe deplin.
Spuneţi-mi ce-i dreptatea? - Cei tari se îngrădiră
Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
Contra celor ce dânşii la lucru-i osândiră
Şi le subjugă munca vieţii lor întregi.
Unii plini de plăcere petrec a lor viaţă,
Trec zilele voioase şi orele surâd.
În cupe vin de ambră - iarna grădini, verdeaţă,
Vara petreceri, Alpii cu frunţile de gheaţă Ei fac din noapte ziuă ş-a zilei ochi închid.

utilizată în măsurarea imenselor distanţe astronomice. Aşadar, Eminescu poate fi considerat pe
bună dreptate un împărat al gândirii avangardiste!
Obişnuit să scruteze Universul, s-a aplecat deopotrivă şi asupra vieţii pământene, surprinzând şi criticând în versurile sale orânduirea socială strâmbă, inechităţile existente,
decadenţa şi corupţia conducătorilor politici
ai vremii, punându-i în comparaţii cu glorioşii
înaintaşi ai neamului.
Asemenea unui veritabil proletar!
S-a stins din viaţă prematur, la 15 iunie
1889, pe când avea doar 39 de ani. Cu toate că
de-a lungul timpului s-a încercat eclipsarea, scufundarea într-un con de umbră ori chiar denigrarea sa, astăzi, la 164 de ani de la naştere, Mi-

Virtutea pentru dânşii ea nu există. Însă
V-o predică, căci trebui să fie braţe tari,
A statelor greoaie care trebuie-mpinse
Şi trebuiesc luptate războaiele aprinse,
Căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari.
Şi flotele puternice ş-armatele făloase,
Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor,
Ş-acele milioane, ce în grămezi luxoase
Sunt strânse la bogatul, pe cel sărac apasă,
Şi-s supte din sudoarea prostitului popor.
Religia - o frază de dânşii inventată
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?
Cu umbre, care nu sunt, v-a-ntunecat vederea
Şi v-a făcut să credeţi că veţi fi răsplătiţi...
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Nu! moartea cu viaţa a stins toată plăcerea Cel ce în astă lume a dus numai durerea
Nimic n-are dincolo, căci morţi sunt cei muriţi.
Minciuni şi fraze-i totul ce statele susţine,
Nu-i ordinea firească ce ei a fi susţin;
Averea să le aperi, mărirea ş-a lor bine,
Ei braţul tău înarmă ca să loveşti în tine,
Şi pe voi contra voastră la luptă ei vă mân’.
De ce să fiţi voi sclavii milioanelor nefaste,
Voi, ce din munca voastră abia puteţi trăi?
De ce boala şi moartea să fie partea voastră,
Când ei în bogăţia cea splendidă şi vastă
Petrec ca şi în ceruri, n-au timp nici de-a muri?
De ce uitaţi că-n voi e şi număr şi putere?
Când vreţi, puteţi prea lesne pământul să-mpărţiţi.
Nu le mai faceţi ziduri unde să-nchid-avere,
Pe voi unde să-nchidă, când împinşi de durere
Veţi crede c-aveţi dreptul şi voi ca să trăiţi.
Ei îngrădiţi de lege, plăcerilor se lasă,
Şi sucul cel mai dulce pământului i-l sug;
Ei cheamă-n voluptatea orgiei zgomotoase
De instrumente oarbe a voastre fiici frumoase:
Frumseţile-ne tineri bătrânii lor distrug.
Şi de-ntrebaţi atuncea, vouă ce vă rămâne?
Munca, din care dânşii se-mbată în plăceri,
Robia viaţa toată, lacrimi pe-o neagră pâine,
Copilelor pătate mizeria-n ruşine...
Ei tot şi voi nimica; ei cerul, voi dureri!
De lege n-au nevoie - virtutea e uşoară
Când ai ce-ţi trebuieşte... Iar legi sunt pentru voi,
Vouă vă pune lege, pedepse vă măsoară
Când mâna v-o întindeţi la bunuri zâmbitoare,
Căci nu-i iertat nici braţul teribilei nevoi.
Zdrobiţi orânduiala cea crudă şi nedreaptă,
Ce lumea o împarte în mizeri şi bogaţi!
Atunci când după moarte răsplată nu v-aşteaptă,
Faceţi ca-n astă lume să aibă parte dreaptă,
Egală fiecare, şi să trăim ca fraţi!
Sfărmaţi statuia goală a Venerei antice,
Ardeţi acele pânze cu corpuri de ninsori;
Ele stârnesc în suflet ideea neferice
A perfecţiei umane şi ele fac să pice
În ghearele uzurei copile din popor!
Sfărmaţi tot ce aţâţă inima lor bolnavă,
Sfărmaţi palate, temple, ce crimele ascund,
Zvârliţi statui de tirani în foc, să curgă lavă,
Să spele de pe pietre până şi urma sclavă
Celor ce le urmează pân’ la al lumii fund!

Sfărmaţi tot ce arată mândrie şi avere,
O! dezbrăcaţi viaţa de haina-i de granit,
De purpură, de aur, de lacrimi, de urât Să fie un vis numai, să fie o părere,
Ce făr’ de patimi trece în timpul nesfârşit.
Zidiţi din dărmăture gigantici piramide
Ca un memento mori pe al istoriei plan;
Aceasta este arta ce sufletu-ţi deschide
Naintea veciniciei, nu corpul gol ce râde
Cu mutra de vândută, cu ochi vil şi viclean.
O! aduceţi potopul, destul voi aşteptarăţi
Ca să vedeţi ce bine prin bine o să ias’;
Nimic... Locul hienei îl luă cel vorbareţ,
Locul cruzimii vechie, cel lins şi pizmătareţ,
Formele se schimbară, dar răul a rămas.
Atunci vă veţi întoarce la vremile-aurite,
Ce mitele albastre ni le şoptesc ades,
Plăcerile egale egal vor fi-mpărţite,
Chiar moartea când va stinge lampa vieţii finite
Vi s-a părea un înger cu părul blond şi des.
Atunci veţi muri lesne fără de-amar şi grijă,
Feciorii-or trăi-n lume cum voi aţi vieţuit,
Chiar clopotul n-a plânge cu limba lui de spijă
Pentru acel de care norocul avu grijă;
Nimeni de-a plânge n-are, el traiul şi-a trăit.
Şi boale ce mizeria ş-averea nefirească
Le nasc în oameni, toate cu-ncetul s-or topi;
Va creşte tot ce-n lume este menit să crească,
Va bea pân-în fund cupa, pân’ va vrea s-o zdrobească,
Căci va muri când nu va avea la ce trăi.
...................
Pe malurile Senei, în faeton de gală,
Cezarul trece palid, în gânduri adâncit;
Al undelor greu vuiet, vuirea în granit
A sute d-echipajuri, gândirea-i n-o înşală;
Poporul loc îi face tăcut şi umilit.
Zâmbirea lui deşteaptă, adâncă şi tăcută,
Privirea-i ce citeşte în suflete-omeneşti,
Şi mâna-i care poartă destinele lumeşti,
Cea grupă zdrenţuită în cale-i o salută.
Mărirea-i e în taină legată de aceşti.
Convins ca voi el este-n nălţimea-i solitară
Lipsită de iubire, cum că principiul rău,
Nedreptul şi minciuna al lumii duce frâu;
Istoria umană în veci se desfăşoară,
Povestea-i a ciocanului ce cade pe ilău.
Şi el - el vârful mândru al celor ce apasă -
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Salută-n a lui cale pe-apărătorul mut.
De aţi lipsi din lume, voi cauza-ntunecoasă
De răsturnări măreţe, mărirea-i radioasă,
Cezarul, chiar Cezarul de mult ar fi căzut.
Cu ale voastre umbre nimica crezătoare,
Cu zâmbetu-vă rece, de milă părăsit,
Cu mintea de dreptate şi bine râzătoare,
Cu umbra voastră numai, puteri îngrozitoare,
La jugu-i el sileşte pe cei ce l-au urât.
.....................
Parisul arde-n valuri, furtuna-n el se scaldă,
Turnuri ca facle negre trăsnesc arzând în vânt Prin limbile de flăcări, ce-n valuri se frământ,
Răcnete, vuiet de-arme pătrund marea cea caldă,
Evul e un cadavru, Paris - al lui mormânt.
Pe stradele-ncruşite de flăcări orbitoare,
Suiţi pe baricade de bulgări de
granit,
Se mişc batalioane a plebei proletare,
Cu cuşme frigiene şi arme lucitoare,
Şi clopote de-alarmă răsună
răguşit.
Ca marmura de albe, ca ea
nepăsătoare,
Prin aerul cel roşu, femei trec cu-arme-n braţ,
Cu păr bogat şi negru ce pe-umeri se coboară
Şi sânii lor acopăr - e ură şi turbare
În ochii lor cei negri, adânci şi desperaţi.
O! luptă-te-nvălită în pletele-ţi bogate,
Eroic este astăzi copilul cel pierdut!
Căci flamura cea roşă cu umbra-i de dreptate
Sfinţeşte-a ta viaţă de tină şi păcate;
Nu! nu eşti tu de vină, ci cei ce te-au vândut!
...................
Scânteie marea lină, şi placele ei sure
Se mişc una pe alta ca pături de cristal
Prin lunce prăvălite; din tainica pădure
Apare luna mare câmpiilor azure,
Împlându-le cu ochiul ei mândru, triumfal.
Pe undele încete îşi mişcă legănate
Corăbii învechite scheletele de lemn;
Trecând încet ca umbre - ţin pânzele umflate
În faţa lunei, care prin ele-atunci străbate,
Şi-n roată de foc galben stă faţa-i ca un semn.

Pe maluri zdrumicate de aiurirea mării
Cezaru-ncă veghează la trunchiul cel plecat
Al salciei pletoase - şi-ntinse-a apei arii
În cercuri fulgerânde se pleacă lin suflării
A zefirului nopţii şi sună cadenţat.
Îi pare că prin aer în noaptea înstelată,
Călcând pe vârf de codri, pe-a apelor măriri,
Trecea cu barba albă - pe fruntea-ntunecată
Cununa cea de paie îi atârna uscată Moşneagul rege Lear.
Uimit privea Cezarul la umbra cea din nouri,
Prin creţi ai cărei stele lin tremurând transpar,
I se deschide-n minte tot sensul din tablouri
A vieţii sclipitoare... A popoarelor ecouri
Par glasuri ce îmbracă o lume de amar:
“În orice om o lume îşi face încercarea,
Bătrânul Demiurgos se opinteşte-n
van;
În orice minte lumea îşi pune întrebarea
Din nou: de unde vine şi unde merge
floarea
Dorinţelor obscure sădite în noian?
Al lumii-ntregul sâmbur, dorinţa-i şi
mărirea,
În inima oricărui i-ascuns şi trăitor,
Zvârlire hazardată, cum pomu-n înflorire
În orice floare-ncearcă întreagă a sa fire,
Ci-n calea de-a da roade cele mai multe mor.
Astfel umana roadă în calea ei îngheaţă,
Se pietrifică unul în sclav, altu-mpărat,
Acoperind cu noime sărmana lui viaţă
Şi arătând la soare-a mizeriei lui faţă Faţa - căci înţelesul i-acelaşi la toţi dat.
În veci aceleaşi doruri mascate cu-altă haină,
Şi-n toată omenirea în veci acelaşi om În multe forme-apare a vieţii crudă taină,
Pe toţi ea îi înşală, la nime se distaină,
Dorinţi nemărginite plantând într-un atom.
Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte,
Că-n urmă-ţi rămân toate astfel cum sunt, de dregi
Oricât ai drege-n lume - atunci te oboseşte
Eterna alergare... ş-un gând te-ademeneşte:
Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi.”
						
						
V.A.D
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Cum sa gonesti propria populatie dintr-o tara,
pentru a face loc alteia straine
Pentru a pregati terenul propice mutarii
unei populaţii starine pe teritoriul Romaniei se
acţionează, astfel:
- în ultimul timp românii sunt goniţi din propria lor ţară prin politici care descurajează instituţia
familială, concomitent cu scăderea ratei natalităţii şi
implicit scăderea ratei demografice;
- crearea la nivel naţional a unei stări de
sănătate precare a populaţiei prin otrăvirea hranei din comerţ cu substanţe nocive corpului uman
şi slăbirea până la declin a sistemului de sănătate
publică, creşterea ratei mortalităţii;
- îndobitocirea populaţiei, prin slăbirea sistemului naţional de educaţie,trecerea în umbră a valorilor umane şi mediatizarea unor nonvalori umane ca
modele de viaţă pentru toate segmentele de vârstă;
- distrugerea coeziunii între cetăţeni prin cultivarea dispreţului faţă de ceea ce înseamnă românesc;
- disoluţia instituţională a statului prin reforme care au bulversat şi distrug în continuare
esenţa a ceea ce înseamnă protecţia unei naţiuni:
sistem judiciar, medicină, educaţie, administrare
teritorială, artă, etc.;

Ultimele bastioane a ceea ce însemna siguranţă
naţională şi patriotism (internele şi apărarea) au fost
distruse prin aceleaşi politici de proastă finanţare
a instituţiilor şi subsalarizarea personalului acestor institutii, fapt ce a cauzat plecarea personalului
competent şi angajarea unor persoane nepregătite
în domeniu, incompetente şi predispuse la corupţie.
Din nefericire, aceste acţiuni se desfăşoară sub directa îndrumare a cumpărătorilor acestei ţări şi sunt
săvârşite de aleşii nostri, o gasca de pungaşi puşi pe
jaf şi distrugere, tradatori de neam si tara, care daca
ar fi trait in China, ar fi fost nevoiti sa-si cumpere singuri glontul, inaninte de a fi executati pe stadioane
publice…
Va intrebati probabil despre ce populatie straina
este vorba?!? In 2007, proaspat ales presedinte al
Israelului, Shimon Peres a afirmat: “Israel cumpara
Romania…”
Articolul a fost preluat de pe: http://codulluioreste.
ro/cum-sa-gonesti-propria-populatie-dintr-o-tarapentru-face-loc-alteia-straine

Guvernarea USL: o dezamăgire

După alegerile din 1990, când F.S.N.-ul a
câştigat cu o majoritate zdrobitoare, U.S.L. a fost
singura formaţiune care a obţinut la alegeri majoritatea absolută. Acest lucru dovedeşte că poporul a
avut încredere în U.S.L., legându-şi speranţele de
această formaţiune politică. Dar, după mai puţin de
un an, a urmat dezamăgirea. Guvernul Ponta a făcut
şi continuă să facă mai mult rău ţării decât toate celelalte guverne de după 1989. Bogăţiile subsolului au
fost vândute pe un preţ de nimic concernelor din Occident, şi de anul acesta urmează să fie înstrăinate
şi terenurile agricole. Vom vinde acum şi produsele
alimentare de la gura poporului. Am ajuns să fim
sfâşiaţi atât de Occident, cât şi de Orient, care se întrec să jefuiască bogăţiile României, aducând poporul român la sapă de lemn.

Pe nepusă masă, premierul Ponta s-a grăbit
să încheie cu China acorduri peste acorduri, pentru investiţii foarte costisitoare şi de lungă durată,
majoritatea inutile. Încheind acordurile cu China,
premierul vrea să dovedească faptul că regimul
acesta este capabil de realizări spectaculoase, fără
să se gândească la efectele dezastruoase ale acestor
investiţii şi fără să le analizeze din punctul de vedere
al utilităţii lor. Ce nevoie are România de cale ferată
rapidă pe pernă magnetică atunci când ţara poate fi
traversată de la un capăt la altul cu trenul clasic în
maximum 15 ore? Cine este foarte grăbit poate să
ia avionul şi ajunge în 2 ore la celălalt capăt al ţării.
Trenurile rapide sunt necesare în ţări ca S.U.A., Rusia, China, unde sunt de străbătut multe mii de kilometri.

ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

“Scânteia As” Nr. 1(24) Ianuarie 2014

În ce priveşte centralele electrice nucleare,
ne-am găsit să le construim acum, când alte ţări
renunţă la această formă de energie, care prezintă
mari riscuri pentru populaţie şi mediu. Referitor la
sistemele de irigaţii, din moment ce terenurile agricole pot fi cumpărate de străini, să le construiască ei!
Se pune mare accent la ora actuală pe construirea autostrăzilor. Dar transporturile, cât ar fi ele de
dezvoltate, nu rezolvă problemele esenţiale ale economiei unei ţări. De exemplu, Grecia are autostrăzi şi
este, totuşi, cu economia la pământ. Temelia solidă pe
care se poate clădi economia unei ţări este industria,
în primul rând industria grea. Ţara care în secolul
XXI nu are industrie, este sortită mizeriei. Au avut
dreptate comuniştii când, timp de 45 de ani au dezvoltat industria, şi mai ales industria grea! România
are nevoie de industrie metalurgică, constructoare

de maşini, chimică, a materialelor de construcţie.
Dar aceste ramuri industriale au fost distruse, iar ce
a rămas se află în mâinile străinilor. Se fac investiţii
inutile, ca stadioane, terenuri de sport, trotuare etc.,
care nu contribuie cu nimic la dezvoltarea economiei
şi la ridicarea nivelului de trai al populaţiei.
Guvernanţii români seamănă cu omula acela care
în pragul iernii nu avea haine groase, şi, în loc de
îmbrăcăminte călduroasă, îşi cumpără ceas Rolex...
Investiţiile prevăzute în acordurile cu China
împovărează poporul român cu cheltuieli uriaşe, pe
mulţi ani. Chinezii nu fac investiţii de pomană, nu fac
cadouri poporului român, ei au nevoie de produse
alimentare. România va trebui să contribuie la ali-

mentarea celor un miliard şi două sute de milioane
de chinezi. Aceasta va duce la scumpirea masivă a
alimentelor, şi chiar la criză alimentară. Cei loviţi vor
fi oamenii nevoiaşi, cu salariu minim sau pensii mici.
Investiţiile prevăzute în aceleaşi acorduri
cu China nu vor avea nici măcar avantajul mult
trâmbiţat al creării locurilor de muncă, întrucât tot
peronalul – de la director până la ultimul muncitor
– va fi format din chinezi. Ţara va fi invadată de chinezii pe care va trebui să-i hrănim, în timp ce 3 milioane de români muncesc în străinătate, familiile lor se
destramă, copiii şi bătrânii sunt lăsaţi în părăsire, la
voia soartei.
Este interesul nostru naţional, de importanţă
capială, ca acordurile cu China să fie anulate înainte
de a fi prea târziu. Poporul român a ajuns, din păcate,
în situaţia în care nu mai ştie împotriva căror măsuri
ale guvernului
să
protesteze:
împotriva
proiectului
Roşia Montană,
împotriva
exploatării gazelor de şist,
împotriva
neaplicării
legii de eutanasiere a câinilor
maidanezi, iar
acum împotriva
acordurilor cu
China... Este inadmisibil
ca
poporul român
să privească pasiv cum i se iau
alimentele de la
gură!

		
		

			

Prof. Şarlota Cighear

ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

7

8

Einstein despre socialism
Extrase din articolul “Why Socialism?” publicat de
Albert Einstein in 1949.

Anarhismul economic al societăţii capitaliste, aşa
cum există aceasta astăzi, este , în opinia mea , sursa
reală a răului. Vedem înaintea noastră o comunitate
uriaşă de producători, ai cărei membri se zbat neîncetat pentru a se înlătura reciproc de la exploatarea
roadelor muncii colective - nu prin forţă, ci prin credincioasa respectare a legilor stabilite. Din acest punct
de vedere, este important de realizat că mijloacele
de producţie – adică întreaga capacitate de producţie
de care este nevoie pentru producerea bunurilor de
consum, ca şi a produselor adiţionale ale capitalului,
pot fi legal - şi în cea mai mare parte sunt - proprietatea privată a unor persoane.
De dragul simplificării, în discuţia care urmează,
voi numi “muncitori” pe toţi aceia care nu posedă
mijloace de producţie – deşi aceasta nu corespunde
cu definiţia obişnuită a termenului. Proprietarul mijloacelor de producţie se află în poziţia de a cumpăra
forţa de muncă a muncitorului. Prin folosirea mijloacelor de producţie ,muncitorul produce noi bunuri
care devin proprietatea capitalistului. Punctul
esenţial în acest proces este relaţia dintre ce produce
muncitorul si cu ce este el plătit, ambele măsurate
în termeni de valoare. De vreme ce contractul de
muncă este “liber”, ceea ce muncitorul primeşte nu
este determinat de valoarea reală a bunurilor pe care
el le produce, ci de minimele sale nevoi şi de cererea
capitalistului pentru forţa de muncă în relaţie cu
numărul de muncitori care concurează pentru aceste slujbe. Este important să înţelegem că, chiar şi în

teorie, salariul muncitorului nu este determinat de
valoarea a ceea ce el produce.
Capitalul privat tinde să fie concentrat în câteva
mâini. în special datorită competiţiei între capitalişti,
şi parţial pentru că dezvoltarea tehnologică şi diviziunea crescândă a muncii au încurajat formarea
unor unităţi mari de producţie, în detrimentul celor mai mici. Rezultatul acestei dezvoltări este o oligarhie a capitalului privat, a cărui putere enormă nu
poate fi efectiv controlată nici măcar de o societate
organizată democratic. Acest lucru este adevărat
din moment ce membrii instituţiilor legislative sunt
aleşi de partidele politice, finanţate puternic sau
influenţate de capitalişti care, din raţiuni pragmatice, separă electoratul de legislativ. Consecinţa este
că reprezentanţii poporului nu apără suficient interesele claselor neprivilegiate ale populaţiei. Mai mult,
în anumite condiţii, capitaliştii controlează inevitabil,
direct sau indirect principalele surse de informaţii
(presă, radio, educaţie). Este, astfel, extrem de dificil, şi în cele mai multe cazuri chiar imposibil pentru
cetăţean, să ajungă la concluzii obiective şi să-şi utilizeze în mod inteligent drepturile politice.
Situaţia, care predomină în economia bazată pe
proprietatea privată a capitalului, este caracterizată
de doua principii de bază: în primul rând, factorii
de producţie (capitalul) sunt proprietate privată şi
proprietarii dispun de ei aşa cum doresc; în al doilea rând, contractul de muncă este liber. Desigur,
nu există capitalism perfect în acest sens. Mai ales,
trebuie să reţinem că muncitorii, după lungi şi amare lupte politice, au reuşit să asigure cumva o formă
îmbunătăţită a “contractului de muncă liber”, pentru
unele categorii de muncitori. Global vorbind, însă,
economia din zielele noastre nu diferă prea mult de
capitalismul “pur”.
Producţia se derulează pentru profit, nu pentru
uz. Nu există nicio asigurare că aceia care doresc şi
sunt capabili să muncească vor găsi întotdeauna de
lucru; o “armată de şomeri” există aproape tot timpul. Muncitorul se teme tot timpul că îşi va pierde
locul de muncă. Din moment ce şomerii şi muncitorii plătiţi prost nu reprezintă o piaţă profitabilă,
producţia bunurilor de consum este limitată şi o
multitudine de dificultăţi sunt consecinţele directe.
Progresul tehnologic duce mai degrabă la creşterea
şomajului, decât la uşurarea muncii pentru oameni.
Goana după profit, în conjuncţie cu accentuarea
competiţiei între capitalişti, este responsabilă pentru instabilitatea acumulării şi utilizării capitalului,
care duce la apariţia recesiunilor severe. Competiţia
nelimitată duce la irosirea unei impresionante forţe
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de muncă şi la schilodirea conştiinţei sociale în indivizi, lucru pe care l-am menţionat anterior .
Schilodirea individului este pentru mine cel mai
mare rău pe care îl poate produce capitalismul. Întregul nostru sistem educaţional suferă de pe urma
acestui rău. O atitudine competitivă exagerată este
indusă studentului, care este mai apoi antrenat să
venereze acumularea succesului ca pe o pregătire
pentru cariera lui viitoare.
Sunt convins ca există o singură cale de a elimina
aceste rele, mai exact prin stabilirea unei economii
socialiste împreună cu un sistem educaţional care
să fie orientat spre scopuri sociale. Într-o astfel de
economie, factorii de producţie sunt deţinuţi de societatea însăşi, şi sunt utilizaţi într-un mod planificat.
O economie planificată, care ajustează producţia în
funcţie de nevoile comunităţii, ar distribui munca între cei care pot să muncească şi ar garanta un trai decent pentru fiecare bărbat, femeie şi copil. Educaţia
individului, pe lângă încurajarea de a-şi utiliza
abilităţile naturale, va încerca să dezvolte în el un
simţ al responsabilităţii pentru semenii săi, în loc să

glorifice puterea şi succesul, ca în societatea actuală.
Totuşi, este necesar să ne aducem aminte că o
economie planificată nu reprezintă încă socialism.
O economie planificată poate fi însoţită de o subjugare completă a individului. Atingerea socialismului
necesită o soluţie la nişte probleme socio-politice extrem de dificile: cum este posibil, în vederea atingerii
centralizării puterii politice şi economice, să previi
ca birocraţia să devină atotputernică şi arogantă?
Cum se poate ca drepturile individului să fie apărate
şi, astfel, o contragreutate democratică la puterea
birocraţiei să fie asigurată?
Claritatea asupra scopurilor şi problemelor socialismului este foarte importantă în această eră de
tranziţie. Din moment ce în circumstanţele prezente,
discuţia liberă şi neîngrădită asupra acestor probleme a căzut sub un tabu puternic, consider că fondarea acestei reviste este un important serviciu public.

		
Lucrețiu Pătrașcanu
un om politic comunist controversat

Lucreţiu Pătrăşcanu a fost un om politic
român, membru al conducerii Partidului Comunist
Român, ministru, avocat, sociolog şi economist. Pentru o perioadă de timp, a fost şi profesor la Universitatea București.
Licențiat în drept și doctor în științe economice al Universităţii din Leipzig. A fost unul dintre
reprezentanții comuniştilor ilegaliști români la Comintern și în alianța politică ce a declarat scoaterea
țării din alianța hitleristă la 23 august 1944.
Este primul comunist care a devenit ministru
al Justiției în România postbelică.
Lucrețiu Pătrășcanu s-a născut la Bacău și
provenea dintr-o familie de intelectuali. Tatăl său
a fost istoricul Dumitru D. Pătrășcanu, iar mama
sa, Lucreția Pătrășcanu, provenea dintr-o familie
boierească. În tinerețe, devine adept al învățăturilor
marxiste, astfel că în 1919 se înscrie în Partidul Socialist din România (PSR) și muncește ca editor al
ziarului acestuia, ”Socialismul”. În 1922 absolvă Facultatea de Drept a Universității București, iar în 1925
obține doctoratul la Universitatea din Leipzig.
În 1921 este unul dintre membrii fondatori ai
Partidului Comunist din România (PCdR). Devine tot
mai radical în convingerile sale datorită succesului

Revoluției din Octombrie 1917. El și cu Elek Köblős
au fost singurii reprezentanți ai PCdR la al 4-lea congres al Cominternului (Moscova, noiembrie-decembrie 1922). La întoarcere, a fost arestat și încarcerat
la închisoarea Jilava, în 1924 (an în care PCdR este
declarat illegal). În închisoare intră în greva foamei
până când este transferat la spitalul penitenciarului.
El a sustinut ideea unirii Basarabiei cu România,
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afirmând că: „Moldovenii din Basarabia nu sunt o
națiune separată, atât din punct de vedere istoric dar
și geografic, moldovenii sunt aceiași români așa cum
sunt românii în Moldova”
În mai 1931, Lucrețiu Pătrășcanu, împreună
cu Eugen Rozvan, Imre Aladar și alți doi sunt aleși
în Camera Deputaților, din partea Blocului Muncitoresc Țărănesc (BMŢ), un grup politic care masca
Partidul Comunist aflat în ilegalitate. În același an,
la Congresul al V-lea al partidului, ținut în URSS, la
Gorikovo, este ales în Comitetul Central. La acel Congres, secretar general al PCR a fost ales Alexander
Ștefanski.
În 1932, intră în polemică cu grupul Criterion,
împreună cu colaboratorul său , Belu Zilber, apărând
o viziune stalinistă a lui Vladimir Lenin în fața convingerilor unor scriitori adepți ai dreptei, Mircea
Vulcănescu și Mihail Polihroniade.
Lucrețiu Pătrășcanu a continuat să reprezinte
PCdR la Comintern în 1933 și în 1934, după care a
rămas la Moscova până în 1935. În acest timp a fost
bănuit de a avea îndoieli asupra stalinismului. În
1936, a primit misiunea de a-i apăra pe membrii
PCdR în procesul de la Craiova (un proces anticomunist realizat de statul român prin Consiliul de Război
al Corpului I de Armată în care au fost judecaţi mai
mulți comuniști în frunte cu Ana Pauker, Alexandru Moghioroş, Alexandru Drăghici și alții. Totalul
pedepselor a însumat 155 de ani. Inițial s-a hotărât
organizarea procesului la 5 iunie 1936 la București,
dar din cauza unor mari manifestații pro-comuniste,
procesul a fost mutat la Craiova. Principala acuzație
a fost aceea de “activitate împotriva Statului Român
și de tulburare a liniștii publice”. Fiind denunțat ca
fiind comunist și neacceptat de instanță ca apărător,
este înlocuit de avocatul Ion Gheorghe Maurer, viitor
prim-ministru.
În august 1940, este arestat și închis în lagărul
de la Târgu-Jiu, alături de membrii partidului care
nu se aflau în exil în Uniunea Sovietică, apoi eliberat de guvernul național-legionar, în perioada
când România, aliata Germaniei Naziste, încerca să
păstreze relații amicale cu URSS. În 1941, după Rebeliunea legionară, este din nou arestat de regimul
conducătorului Ion Antonescu și eliberat cu impunerea domiciliului forțat la locuința sa din Poiana Țapului în 1943 (astăzi această locuință se află
în proprietatea familiei actualului prim-ministru
,Victor Ponta) . La sfârșitul aceluiași an, i se permite să revină la București, când încheie, în numele
comuniștilor români, o înțelegere cu Regele Mihai I.
în scopul răsturnării guvernului antonescian și scoaterii României din alianța cu puterile Axei condusă de
Germania hitleristă. Alături de Emil Bodnăraş, este
reprezentantul PCdR la negocierile secrete cu PNL și
PNŢ, cu același scop: răsturnarea regimului Ion Antonescu.

După insurecția armată, controlată de regele
Mihai, din 23 august 1944, prin care este înlăturat de
la conducerea ţării regimul profascist al lui Ion Antonescu, este cooptat în noul Guvern, format atunci și
condus de generalul Constantin Sănătescu, în calitate
de ministru al Justiției. El este autorul proclamației
pe care regele a citit-o în seara zilei de 23 august
1944 la postul național de radio.
Este unul din reprezentanții României la
semnarea armistițiului dintre România și URSS, la 12
septembrie 1944. Prezent cu această ocazie la Moscova, i-a contactat pe membrii conducerii facțiunii
moscovite a PCR, Ana Pauker și Vasile Luca, restabilind astfel comunicarea dintre aripile PCR, cea
aflată în exil în URSS și cea aflată în România.
La jumătatea lunii octombrie a anului 1945, în sala
de festivităţi a Liceului “Mihai Viteazul” din Bucuresti, are loc Conferinţa Naţională a PCR, cel mai
important moment din viaţa partidului, după reintrarea în legalitate la 23 august 1944, unde Lucrețiu
Pătrășcanu este ales în Comitetul Central (atunci a
fost ales pentru prima data și Nicolae Ceaușescu) iar
ca Prim-secretar al CC al PCR a fost ales Gheorghe
Gheorghiu-Dej, liderul comuniştilor din țară și care
făcuseră închisoare politică.
În 1947 este unul din reprezentanții României
la Tratatele de pace de la Paris.
În calitate de ministru al Justiției, Lucrețiu Pătrășcanu
a fost promotor al schimbărilor din domeniul justiției
românești determinate de situația socio-politică din
România și Europa de după cel de-al II-lea Război
mondial, situație ce nu putea fi ruptă de înțelegerile
dintre marile puteri învingătoare: URSS, SUA și Anglia. Astfel, a coordonat înființarea așa-ziselor ”Tribunale ale Poporului”, în 1945, pentru a-i sancționa
pe cei care au sprijinit politic și moral, direct sau indirect, participarea României la războiul împotriva
Ligii Națiunilor, conform acestor înțelegeri dintre
marile puteri.
Soarta lui va urma o turnură tragică dupa
declanșarea de către țările capitaliste occidentale
a ceea ce istoria consemnează ca fiind ”Războiul
Rece”, după ce pe 12 martie 1947, preşedintele SUA,
Harry Truman, a prezentat în Congres programul
bazat pe politica faţă de URSS. Doctrina lui schiţa
evident încetarea cooperării dintre foştii aliaţi din
coaliţia antihitleristă, delimitând două blocuri politico-militare, unul (lagărul capitalist) condus de
SUA iar celălalt(lagărul comunist) de URSS. Crearea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord,
NATO, la 4 aprilie 1949, a obligat URSS să creeze
Organizația Tratatului de la Varșovia, pentru a contrabalansa crearea NATO, în anul 1955. România,
datorită împrejurărilor istorice, făcea parte din a
doua organizaţie politico-militară, cu obligaţiile ce-i
reveneau datorită acestui statut.
În acest context, în țările componente ale ce-
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lor două blocuri s-au declanșat acțiuni de demascare
și sancționare a susținătorilor sau simpatizanților
celeilalte părți.
În America începe Mccarthy-ismul, o perioadă
de suspiciune intens anticomunistă în Statele Unite
ale Americii, care a durat, cu aproximație, de la
sfârșitul deceniului al patrulea până pe la mijlocul
celui de-al șaselea. Termenul derivă din numele senatorului american Joseph McCarthy, un reprezentant
republican al statului Wisconsin. Perioada mccarthy-ismului mai este cunoscută și ca ”a doua panică
roșie” și a fost caracterizată prin creșterea temerilor
față de încercările de penetrare a instituțiilor americane de către spionii sovietici, ascuțirea tensiunilor
americano-sovietice datorită hegemoniei URSS-ului
în Europa Răsăriteană, succesul revoluției comuniste chineze (1949) și izbucnirea războiului din
Coreea (1950-1953). În aceste timpuri, persoane
din diferite sfere de activitate, la început funcționari
guvernamentali, apoi cei din industria divertismentului, continuând cu cei din sistemul învățământului
public, au fost acuzați că sunt membri ai partidului
comunist sau simpatizanți ai comuniștilor, și au devenit subiecţii unor investigații agresive și ai unor
audieri publice în fața diverselor comisii sau agenții.
S-a dat de mult prea multe ori crezare bănuielilor
nesusținute de dovezi, sau susținute de dovezi incomplete sau discutabile, iar atitudinile unei persoane de orientare politică dovedită sau bănuită a fi
de de stânga, făcând parte sau despre care se bănuia
că face parte din organizații de stânga, erau taxate în
mod disproporționat. Multe astfel de persoane și-au
pierdut locurile de muncă, și-au văzut ruinate carierele, sau au ajuns să ispășească pedepse cu închisoarea. Multe astfel de pedepse au fost date la sfârșitul
unor procese ale căror verdicte aveau să fie mai târziu anulate, iar legile care au permis aceste abuzuri
aveau să fie declarate mai târziu neconstituționale,
(așa cum a fost cazul Legii jurământului de credință,
declarată neconstituțională în 1967), concedierile
celor cu orientări politice de stânga aveau să fie, de
asemenea, declarate ilegale, iar procedurile extrajudiciare aveau să fie, mai târziu, blamate”, (Wikipedia)
În România, ca și în celelalte țări din ”Blocul”
communist, s-au luat măsuri drastice împotriva tuturor celor care erau cunoscuți ca simpatizanţi sau
susținători al țărilor din ”Blocul” capitalist. O asemenea măsură s-a luat și împotriva lui Lucrețiu
Pătrășcanu, la presiunea ”puterii ocupante” care
avea o mare influență asupra instituțiilor de forță
și justiție ale statului român prin ”consilierii” care
”ajutau” la consolidarea acestora, fiind denunțat ca
agent de influență al ”anglo-americanilor”, datorită
faptului că el a fost susținut de acestia sa facă parte
din ”Grupul care a pregătit evenimemtele de la 23
august 1944”, celălalt reprezentant al comuniștilor
în acest grup, Emil Bodnăraş, fiind susţinut de sovi-

etici.

A fost arestat la 24 august 1948, sub acuzația
că: „în calitate de agent al Siguranţei burghezomoşiereşti şi agent al serviciului de spionaj englez,
a dus o activitate criminală pentru paralizarea
acţiunilor Partidului Comunist Român şi nimicirea
din interior a partidului, contribuind astfel la provocarea, susţinerea şi continuarea războiului împotriva U.R.S.S.” Conducerea partidului, inclusiv Gheorghiu Dej, nu erau convinși deplin de veridicitatea
acuzațiilor aduse de justiție și organele de securitate,
și au tergiversat acest proces cât mai mult posibil,
dar nu au putut împiedica deznodământul. Chiar
Gheorghe Gheorghiu Dej, prevăzând că Lucrețiu
Pătrășcanu va fi condamnat la moarte, a pregătit un
decret de amnistiere a acestuia, care nu a mai putut
fi transpus în practică fiindcă organele de securitate,
cu o grabă suspectă, au pus în executare sentința
survenită la 14 aprilie 1954.
Lucrețiu Pătrășcanu a fost reabilitat postmortem în aprilie 1968 de către Secretarul general
al PCR, Nicolae Ceaușescu, fără ca să-i fie anulate
acuzațiile care au dus la condamnarea sa.
Indiferent de luminile și umbrele care i-au
marcat existența, Lucrețiu Pătrășcanu rămâne o personalitate proeminentă a istoriei României și a Partidului Comunist Român, a idealurilor acestuia, faţă
de care nu s-a dezis niciodată.
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Unde sunt cei care nu mai sunt?

Am găsit ceva scris de mine acum zece ani,
şi care s-ar putea să intereseze pe cineva. Poate vreun istoric din viitor al mişcării comuniste…Apare şi
prima respingere a PCR – Tg. Jiu, Victor Hâncu. Pe,
10 iulie 2013, s-a judecat a zecea încercare și a avut
aceeași soartă ca cea din 1994. Justiţia română este
independentă …
Spre marea mea ruşine, nu am putut sa scriu
nimic pâna acum despre cei doi tovarăşi care ne-au
părăsit în ultimul an: tovarăşa Matilda si domnul
Vătreanu.
Nu pot să înţeleg blocada pe care o sufăr în
faţa tastaturii calculatorului. Ca şi cum ceva din
subconştient nu mă lasă a obiectiva pe cei doi care
– vai! – nu mai sunt. Cel puţin nu mai sunt în sensul
fizic.
Matilda Stefănescu s-a născut în 1912 şi a
murit la 21 mai 2001. Ea este “tovarăşa Matilda”. A
trăit, deci, 89 de ani. Destul, s-ar putea zice. Destul?
Alexandru Vătreanu s-a născut în 1927 şi a murit la
9 ianuarie 2002. A trăit, deci, 75 de ani. Destul? În
România bărbaţii mor, în medie, la 65 de ani. Fiecare
cu soarta lui. Nici măcar nu pot sa îmi explic stereotipul verbal: una este “tovarăşa” Matilda iar celălalt
este “domnul” Vătreanu.
Amândoi mi-au fost prieteni si tovarăşi. Amândoi au fost “domni”. Oameni, adică, oameni adevăraţi.
Prima pe care am întâlnit-o a fost tovarăşa Matilda. A
intrat în viaţa mea (brr, ce stupid sună, ca în filmele
americane de duzină…) în 1993.
La şase luni de la moartea năprasnică a lui
Virgil, am ajuns la concluzia că nu am de ales. Datoria mea de frate era să-i continui drumul, pe măsura
posibilităţilor mele modeste. A vrut el să existe un
partid comunist în România? Atunci aşa trebuia sa
fie!
M-am alăturat comitetului de iniţiativă pentru
înscrierea Partidului Comunist în 1993, în mai. În
starea în care mă aflam atunci, consideram orice comunist un frate. Lucrurile sunt puţin mai complicate,
dar nu despre asta vreau să scriu.
Ne adunam vinerea în sediul Partidului Socialist Român, condus la acea vreme de Florian Petrescu.
Pe atunci, Petrescu ne spunea că şi el este comunist,
(am fost, sunt şi voi fi comunist – declara el) şi că
priveşte cu simpatie iniţiativa noastră, mai ales că
l-a cunoscut pe Virgil. Atu-urile pe care credeam că
le avem erau Tudor din Craiova (bastionul stângii
româneşti postdecembriste) , Niţă din Piteşti (un tânar care ne-a trădat peste un an, dar în care aveam

încredere deplină: adunase el singur peste o sută de
adeziuni, sau cel puţin asa pretindea…), Ungureanu
din Curtea de Argeş, Gheorghiu din Bucureşti (un
marxist până în pânzele albe, renunţase la servici
pentru a se putea ocupa de partid, trăind din diferite
expedimente), Burciu din Călăraşi şi Matilda.
Tovarăşa Matilda îşi pusese casa la dispoziţie
pentru întâlnirile noastre. Cotiza şi cu bani, din
puţina ei pensie. Mai mult, şi-a vândut apartamentul (continuând să rămână în apartament tot restul vieţii – aşa era contractul) şi a cumpărat pentru organizaţie un calculator şi o imprimantă, ca să
putem să ne difuzăm manifestele noastre.
Pe 6 martie 1994 am făcut adunarea generală
de constituire în sediul PSR, într-o atmosferă de exaltare. Gheorghiu adusese – el ştie de unde – o casetă
cu “Internaţionala”. Am angajat şi un avocat, să ne
apere la tribunal. I-am plătit şi onorariul – jumătate
din toti banii pe care îi aveam. Imediat după aceea
s-au întâmplat două lucruri: Florian Petrescu ne-a
dat afară din sediu (cică în duminica aceea de 6 martie, a stat mereu în fata sediului o maşină a SRI-ului,
şi el nu voia să aibă necazuri), iar Niţă ne-a trădat.
Toate adeziunile erau la el – el se ocupa cu centralizarea şi cu dosarul. Pur şi simplu nu a vrut să ni
le dea. Motivul? Nu îi plăcea programul şi statutul. La
adunarea de constituire de pe 6 martie îi plăcuse…
În aceste condiţii, nu ne-a rămas decât să
ne întâlnim la tovarăşa Matilda. După o asemenea lovitură, trebuia să luăm munca de la capăt.
Peste două luni a apărut un alt nucleu – PCR Târgu
Jiu, condus de Victor Hâncu. Victor a reuşit să înscrie partidul la tribunal pe o perioadă de o lună.
În iunie 1994, Curtea Supremă de Justiţie a judecat
contestaţiile la adresa PCR făcute de câteva zeci de
asociaţii anticomuniste (inclusiv PNŢcd), şi a anulat
hotărârea Tribunalului Muncipal. A apelat la infama
lege a Siguranţei Naţionale – noi eram un pericol
pentru siguranta României . O ciudăţenie – toţi acei
derbedei anticomunişti veniseră cu avocaţi (inclusiv doi indivizi patibulari: avocaţii Octav Rădulescu
si Emil Popescu, deputat PNŢcd, un escroc care tocmai furase apartamentul unui batrân care l-a luat în
casă). Noi nu aveam avocat. Privind în perspectivă,
nu mai cred în explicaţia lui Victor Hâncu de atunci.
Nu avea bani de avocat.. Avusesem noi, dar nu a vrut
să ne lase să îl folosim pe al nostru, deja plătit.
Mi-o amintesc pe Tovarăşa Matilda la tribunal,
în ziua aceea de iunie 1994. La 84 de ani a stat acolo
toată ziua, încrezătoare în dreptatea noastră evidentă.
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Suportând mojiciile şi ameninţările grupului de presiune anticomunist, pe care judecătorii îl lăsau să se
manifeste la tribunal ca la “Piaţa Universităţii”. Sigur
că a fost o lovitură grea pentru ea, deşi ea mai ştia
câte ceva despre justiţia burgheză.
Tovarăşa Matilda a fost ilegalistă. A suferit
persecuţii până la 1944, dar marea lovitură i-au dato cei care credea ea că erau tovarăşii ei: a fost exclusă
din partid în 1948 pentru că era o colaboratoare a
lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Nu a mai fost reprimită. Nici
ea nu a mai cerut. Prin urmare, ea avea motive să fie
anticomunistă. Şi totuşi, după 1989 a ajuns la concluzia că locul ei este printre comunişti. Nu a fost singura care credea că sensul insurecţiei anticeauşiste
din 1989 era instaurarea democraţiei. Democraţie
înseamnă pluralism – tolerarea alternativelor. Abjectul an 1990 i-a deschis mintea : se trecuse de la
o dictatură a nomenclaturii la o dictatură de clasă a
aceleiaşi nomenclaturi, devenită burghezie. Incredibilul se produsese – Partidul Comunist fusese interzis. Au urmat încă două respingeri: “Partidul Comunist Nepecerist” (Ungureanu) şi “Partidul Comunist”
(Niţă – Gheorghiu) în 1996.
În anul 1994 şi 1995 ne întâlneam la dânsa
aproape săptămânal. Ideea era să facem un grup de
discuţii marxiste cu reprezentanţi ai partidelor de
stânga. Rămân dator tovarăşei Matilda şi pentru faptul că trei comemorări ale lui Virgil le-am organizat
la dânsa acasă : 1995, 1999 si 2000. Au participat
oameni care se considerau comunişti, din diferite
partide de stânga, sau fără de partid.
Matilda devenea din ce în ce mai slabă. Fizic,
dar nu psihic. Îşi păstrase tinereţea spirituală şi optimismul. La ultima comemorare, 21 august 2000, Matilda a presimţit că nu mai este ce a fost. A spus cuiva:
asta va fi ultima comemorare pe care o faceţi aici.
Asa a fost… Până în ultima clipă Matilda
a fost o atee riguroasă. A dat dispoziţie să nu fie
înmormântată, ci incinerată. Iar cenuşa să îi fie pusă
la rădăcina unui pom. A murit tocmai când am vrut
să o internăm. Refuza internarea. Cu o zi înainte de
a muri, am întrebat-o dacă vrea să o internam. Mi-a
spus: “Da, Gheorghiţă”. A doua zi, când a venit sora
mea să o ducă la spital, era deja prea târziu. Sora mea
a fost cea care a găsit-o prima. Era joi, 21 mai 2001.
Dorinţa sa a fost îndeplinită: a fost incinerată.
Pe domnul Vătreanu l-am cunoscut în 1996,
la prima manifestaţie de 1 mai organizată de PMR.
Auzisem de dânsul de la Victor Hâncu: Vătreanu
era, din 1994, coordonatorul unui grup de iniţiativă
pentru ţinerea celui de al 15-lea Congres al PCR. A
experimentat si dânsul aceleaşi eşecuri, trădări şi
dezamăgiri, pe care le-am trăit şi noi, ceilalţi, care
voiam să înscriem la tribunal un partid comunist.
Alexandru Vătreanu era un legalist riguros. Prima sa
grijă era să nu încalce vreuna din legile burgheze.

Ca atare, a conceput mai multe petiţii adresate
preşedinţilor României, parlamentului, Curţii Supreme, privind situaţia scandaloasă a comuniştilor
români. Nu a primit niciodată niciun răspuns. Nici
Iliescu, nici Constantinescu, nu s-au deranjat cu
această problemă. Ce drepturi ale omului? Ce libertate de asociere? Totul este ce pile are cel care le
cere! Iar comuniştii – nu aveau nici o pilă...
Spre deosebire de tovarăşa Matilda, Vătreanu
a avut o perioada când a fost un militant al PSM. Acolo, credea dânsul, este loc de activitate comunistă.
Şi-a dat seama de timpuriu că se înşeala, din 1994.
Printre calităţile lui Verdeţ nu se număra şi curajul
opiniilor. La fel ca Iliescu, Verdeţ a adoptat politica
struţului : nicio vorbă despre comunişti! La început,
părea să fie o manevră tactică. Dar, dupa intrarea în
PSM a lui Mohora si Păunescu, s-a văzut că nu este
aşa: conducerea PSM-ului alunecase într-o socialdemocraţie nevertebrată. Şi-a dat demisia din partid
în 1997.
În 1996, ne-am întâlnit două grupuri comuniste: cei care voiau să înscrie la tribunal un partid comunist şi comuniştii dezamăgiţi din PSM. Am
început să ne întâlnim marţea la Vătreanu acasă.
La început, organizam întâlniri de discuţii la PSR
şi PMR. Apoi, am ajuns la ideea de a edita o revistă
comunistă. Scrupulos până în pânzele albe, domnul
Vătreanu voia ca aceasta să fie şi legală: să aibă ISSN,
OSIM (chiar avea, OSIM 15184) şi aprobare. Ce titlu să îi punem? La sugestia mea, că lui Virgil i-ar fi
plăcut numele de “Rezistenţa comunistă”, ceilalţi au
acceptat ideea. Revista urma să apară gratuit, prin
cotizaţiile membrilor grupului “Rezistenţa” Primul
număr a apărut în 1997 sub egida fundaţiei “Critica
Socială” din Craiova, a fostului deputat Silviu Şomîcu,
un curajos om de stânga care, în 1992, în martie, pe
vremea prigoanei anticomuniste, a devenit primul
deputat al PSM-ului; a riscat, deoarece diverşi
“democraţi” (Radu Câmpeanu, Coposu) voiau să îl
excludă din parlament.
Din martie 1997, revista a apărut o vreme
sub egida Partidului Muncitoresc Român. În 1998,
Ion Cristian Nicolae, preşedintele acestui partid (în
care intrasem şi eu, deoarece şi-a schimbat numele
în 1997 în PCR; Vătreanu, cu mai multă experienţă,
a refuzat) a ajuns la concluzia că orientarea revistei
este prea antinomenclaturistă pentru gustul lui, şi
ne-a retras sprijinul. Un fundament teoretic i-a furnizat Eugenia Cernea, care a demonstrat negru pe alb
că noi, cei de la rezistenţa, autointitulată comunistă,
suntem nişte troţkişti si social-democraţi. În perioada PMR, Vătreanu a reuşit să scoată 6 numere ale
revistei. (1996 – 1998). Apoi, a găsit un alt sprijin la
Velicu Radina, care avea o fundaţie - “Lumea Nouă”.
Aşa au mai apărut 6 numere (1999 – 2000).
Anul 2000 a fost cel în care revista a început să
apară şi pe Internet. Am descoperit solidaritatea şi
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generozitatea grupului marxist care editează revista “Socialist Appeal” – ei sunt proprietarii site-ului
www.marxist.com, şi ne-au pus spaţiul la dispoziţie
din solidaritate cu comuniştii români. Niciodată nu
le vom putea mulţumi de ajuns!
Din nefericire, tot anul 2000 a fost anul în care
grupul “Rezistenţa” s-a scindat. Nu este locul acum
să spun de ce, aici vreau să vorbesc despre Alexandru Vătreanu. Dânsul a fost un marxist riguros, deci
un marxist critic. Şi-a dat seama că acum condiţiile
sunt altele şi că însăşi noţiunea de clasă muncitoare
s-a schimbat. Până în ultima clipă a lucrat la un eseu
despre muncă.
În august 2000, la penultima comemorare
a lui Virgil, am aflat de la sora mea (eu nu eram în
ţară) că domnul Vătreanu are cancer. În ciuda acestui fapt, întâlnirile de marţi au continuat. Sănătatea
domnului Vătreanu se deteriora lent, dar ireversibil.
Eu mi-am dat seama de gravitatea situaţiei acea-vară
când, întrebându-l ce mai face, mi-a zis: “Îmi trăiesc
ultimele clipe”.

Nu a putut participa la incinerarea tovarăşei
Matilda, şi nici la ultima comemorare a fratelui meu,
ţinută la PSM. Agonia a fost îngrozitoare. Din septembrie nu s-a mai putut da jos din pat. Ajunsese
un schelet. Ultima oară am fost la dânsul de Crăciun.
Făcea planuri de viitor în legătură cu revista. Voia
să vadă tipărit ultimul număr, înainte de a muri. Din
nefericire, nu s-a mai putut. Curajul lui în faţa morţii
a fost uluitor. Cu atât mai mult cu cât, la fel ca tovarăşa
Matilda, era un ateu riguros. A dat dispoziţie să fie incinerat. Dorinţa i-a fost, fireşte, îndeplinită.
Pentru cei care nu mai sunt… Pentru Virgil, Matilda, Vătreanu.
Pentru ei, noi avem obligaţia morală să le păstrăm
amintirea şi să încercăm să le continuăm opera.
În masura modestelor noastre puteri.
				

Gheorghiţă Zbăganu

Lupta neobosită a maoiştilor din India

Un moment ce poate fi considerat începutul
luptei lor organizate este revolta din satul Naxalbari
din 1967. De aici sunt cunoscuţi şi sub denumirea de
naxalişti. În acea perioadă au apărut falii în mişcarea
comunistă, între „parlamentarişti” şi revoluţionari.
De atunci, duc un război de gherilă împotriva statului
apărător al intereselor capitaliştilor şi castelor superioare indiene. Sunt consideraţi de departe cea mai
gravă ameninţare internă. Dar, pentru săracii ţării,
sunt o rază de speranţă. „Necuraţii”, casta cea mai
de jos, căreia sistemul feudal-capitalist indian le impune o viaţă mizeră, sunt printre susţinători. De asemenea, ţăranii fără pământ şi triburile din pădurile
central-estice. Şi nu vorbim de sărăcie relativă, ci în
termeni absoluţi situaţia le e mai rea decât înainte de
era colonială, eră ce a exacerbat diferenţele de castă,
diferenţe perpetuate şi în India independentă.
Deşi economia indiană creşte de decenii,
săracii ţării nu au avut parte de nici o îmbunătăţire
a vieţii. Toată această bogăţie, creată în principal
de aceşti locuitori fără avere, se duce sistematic
către „India strălucitoare” şi către neocolonizatori.
„Strălucitorii” sunt o clasă de mijloc estimată între
5...20%, şi elitele, majoritatea în oraşe, înconjuraţi
de mahalale nesfârşite. După pierderea stăpânirii
de către englezi, cea mai puternică influenţă o au

Statele Unite şi multinaţionalele. Aceştia sunt noii
colonizatori. Ironia e că India moşteneşte din perioada războiului rece, când vântul bătea şi dinspre est
(nord pentru ei), o Constituţie în care prima frază
spune că ţara e socialistă. De asemenea, principalul
partid, Partidul Congresului, îşi spune şi socialist. Iar
economia e planificată pe cincinale. Cu toate acestea,
Constituţia nu se regăseşte în legi, principalul partid este, de fapt, adunătura bogătaşilor, iar planurile
sunt făcute să ajute întreprinderile private. Acolo
unde nu pot (nu vor) să investească, se mai ocupă
statul, iar apoi le fac cadou privatizându-le. Majoritatea parlamentară şi, indirect, guvernarea, ajung să
aibă voturile a vreo 10% din electorat. După „liberalizarea” din 90, inegalităţile au crescut, şi nu ar fi
o problemă, dar au crescut sărăcindu-i în termeni
absoluţi pe majoritatea. Foametea e la cele mai ridicate cote din ultimii 50 de ani, cel puţin. Creşterea
populaţiei nu poate fi o explicaţie, cât timp vecinul
de la nord, cu mai puţin teren cultivat şi populaţie
mai mare, nu cunoaşte foametea. Alianţe dominate
de Partidul Comunist Indian-Marxist, în statele unde
au avut puterea, nu au reuşit să atragă majoritatea
definitiv de partea lor. Cel mai probabil datorită
constrângerilor de la centru şi anchilozării birocratice. Dar au avut o contribuţie pozitivă, în spe-
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cial pentru păturile defavorizate. În unele cazuri au
pierdut puterea după mai bine de trei decenii de
guvernare neîntreruptă. Dar există şansa să revină
la următoarele alegeri, aşa cum s-a mai întâmplat şi
în alte state, după ce electoratul îşi va da seama că a
fost minţit. Priviţi prin prisma Constituţiei „celei mai
mari democraţii din lume” maoiştii nu fac decât să
ceară aplicarea ei, acum, în această viaţă, nu într-o
„altă reîncarnare”.
Statul înfiinţează Zone Economice Speciale,
teritorii asupra cărora, cel puţin de facto, îşi pierde suveranitatea. Nu taxe, nu impozite, nu transfer tehnologic, nu legi ale muncii sau mediului, poate ceva
redevenţe pe resursele extrase. În concursul „cine se
vinde mai ieftin”, India e campioană. Comuniştii parlamentari au susţinut crearea lor pentru că au primit
o concesie constând în dreptul la grevă cu preaviz de
14 zile. În practică, nici măcar aceasta nu se aplică deoarece guvernele locale pot emite - şi emit! - legi care
îi anulează efectul. Triburile sunt supuse asaltului
multinaţionalelor, în căutarea lor de noi resurse.
Numai bauxita dintr-un singur stat e estimată la
3...4 trilioane de dolari, de două ori PIB-ul anual.
Zăcămintele sunt tranzacţionate pe „bursa globală”,
înainte de a fi extrase, pe baza unor memorandumuri
secrete cu statul. La comanda capitaliştilor, statul îşi
trimite forţele de represiune să deschidă drumul şi
apoi să asigure lucrările. Unde nu reuşeşte, plăteşte
despăgubiri firmelor, despăgubiri ce vin tot din impozitele stoarse oamenilor de rând. Un raport oficial
numeşte aceasta „cea mai mare acaparare de pământ
al triburilor de la Columb încoace”. Iată, deci, că după
ce au prădat două continente, copiii au ajuns unde
voise tata... Acesta e „blestemul resurselor”. În faţa
acestui „blestem”, rezistenţa localnicilor ar fi sinucidere.
Dar situaţia nu e lipsită de speranţă, fiindcă
în ajutorul lor vin maoiştii. Aici îşi au şi bazele
solide. Jungla din această regiune slab dezvoltată le
e o pavăză bună. Politic, sunt organizaţi în Partidul
Comunist Indian-Maoist, partid tânăr, înfiinţat din
unirea a două şi cele mai importante organizaţii
revoluţionare. Militar, sunt organizaţi în Armata de Gherilă a Eliberării Poporului. Dar practic,
sunt mai multe organizaţii, atât politice cât şi militare, cu o largă autonomie una faţă de alta, fiindcă
o centralizare prea mare le-ar spori vulnerabilitatea în faţa atacurilor asupra liderilor, de cele mai
multe ori soldate cu moartea lor. Teoria şi practica
maoistă originală, cea chineză, a fost adaptată de-a
lungul timpului la condiţiile indiene. Conform datelor oferite de serviciile secrete, sunt activi 70 de mii
de cadre, din care 20 de mii armaţi. Peste 40% sunt
femei, atât în posturile de comandă cât şi în cele de
execuţie. Procurarea armelor e dificilă. Cele performante ajung în mâinile lor ca pradă din confruntările
câştigate. Majoritatea sunt făcute artizanal. Sunt ac-

tivi în peste 100 de districte din cele 604. Când ajung
într-o zonă, prima oară se extind pe linie de partid,
apoi miliţii, apoi organizaţii de masă, şi când securitatea e asigurată, se formează o guvernare locală.
Unde au controlul, se ocupă de localnici prin îngrijire medicală de bază şi educaţie. Acordă pământ
excluşilor, construiesc dispensare, canale, fântâni.
De asemenea, încurajează democraţia directă. Spre
exemplu, conflictele sunt rezolvate în tribunale populare. Sau, femeile din unele sate au propus închiderea birturilor. S-a votat şi s-a executat!
În faţa acestor avansuri, statul nu a rămas pasiv. A lansat diferite operaţiuni care, până acum, nu
au reuşit să îi slăbească. Dar, în 2009 a început cea
mai puternică ofensivă prin operaţiunea „Vânătoarea
Verde”. Estimată să dureze 1...3 ani, încă nu i se întrevede finalul. În ea sunt implicaţi 100 de mii de
„poliţişti” instruiţi şi apăraţi permanent de către
armată, dotaţi cu artilerie, elicoptere, drone. În paralel, sunt în continuare susţinute miliţiile formate
din membri ai castelor superioare, 200 de mii. În
zonele „afectate de naxalişti”, şcolile (unde existau)
demult închise, căci nu sunt rentabile, sunt transformate în fortăreţe pentru susţinerea ofensivei. Se fac
razii în care sunt omorâţi aleatoriu săteni, pentru a-i
descuraja să acorde ajutor gherilelor. Partidul este
declarat organizaţie teroristă de către guvern şi scos
în afara legii. O altă lege pedepseşte suportul, chiar
şi verbal, pentru „terorişti”, cu închisoare de până la
10 ani, amendă, sau ambele. Dar unele state „roşii”
se pare că nu au ratificat legea de la centru. Altă lege,
ce îşi face efectul indiferent că e ratificată sau nu,
acordă dreptul „poliţiştilor” de a împuşca şi imunitate pentru orice fapte. Sub diferite alte legi, unii sunt
în închisoare pe viaţă pentru „deţinere de literatură
interzisă”. Anual mor în arest 3000 de oameni. În
mijlocul zonei „afectate de naxalişti”, armata şi-a instalat o tabără pe 600 de kilometrii pătraţi, gonind
localnicii, „doar pentru antrenament”. Altele trei vor
urma. Activiştii avertizează asupra iminenţei unui
război total al armatei împotriva propriilor cetăţeni.
În alt plan, guvernul încearcă, totuşi, să meargă şi la
radăcina problemelor, şi anume sărăcia, prin „micro credite”. Susţin că au fost eficiente în slăbirea
suportului popular. Totuşi, scopul oricărui creditor
privat e să aibă datornici. Atunci efectul va fi contrar. Probabil vor fi ca acelea acordate fermierilor
în „revoluţia verde”, care i-a îndatorat perpetuu. Să
scape din spirala datoriilor, după estimări conservatoare, 20 de mii dintre ei se sinucid anual. Mai propune noi scheme de recompensare a dezertorilor,
cele de până acum, foarte generoase, având rezultate
„dezamăgitoare”. Numărul morţilor în ultimii 10 ani
se ridică la 9000, din care 5000 civili (probabil inclusiv miliţii) şi câte 2000 de luptători ai ambelor părţi.
Sprijinul mai vine de la partidele comuniste,
nu tocmai mici, aflate la putere sau în opoziţie. Dar,
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uneori, Partidul Comunist Indian-Marxist, cel mai
mare partid comunist, devine o frână. În zonele
unde şi-au dovedit incompetenţa şi au abuzat de
putere, apar proteste. Dar nu vor să lase puterea
maoiştilor susţinuţi de oameni. Ca şi toate partidele
mari din unele regiuni tumultoase, şi ei au miliţii.
Şi, pe când lupta le e îndreptată împotriva miliţiilor
opuse ideologic, intră în conflict cu naxaliştii. Nici
naxaliştii nu acţionează mai înţelept: pe când fac
apeluri la fronturi unite, fac o alianţă tactică cu un
partid local, e adevărat, care îşi zice şi socialist, să îi
slăbească pe marxişti. Sau alungă cadrele marxiste şi
le ocupă sediile. Dar acestea se întâmplă localizat, nu
e o situaţie generalizată. Alţi aliaţi îşi găsesc în rândurile intelectualităţii, iar în oraşe există o puternică
simpatie, redată prin sloganuri de genul: „Naxalişti!
Veniţi! Salvaţi-ne!”. Şi, într-adevăr, aceasta e şi strategia, cea de „încercuire a oraşelor”. Între timp, zone
întregi, la îndemnul maoiştilor, boicotează alegerile
devenite „democraţie goală”.
În afara celor implicaţi direct, cum e de

aşteptat, informaţiile şi planurile de viitor sunt puţin
cunoscute. Într-o declaraţie a Comitetului de coordonare a partidelor şi organizaţiilor maoiste din
Asia de sud se spune despre ofensiva guvernului
că e o „problemă serioasă” şi că „deşi există victorii
politice şi militare ... problema rămâne”. Ultimele
evenimente vorbesc despre o ofensivă-fulger a 40
de mii de „poliţişti” pe durata a patru zile. Dar, tot ca
ultime evenimente, citim îngrijorări despre reuşita
naxaliştilor de a asigura un coridor între partea
central-estică şi cea nord-nord-estică, un pas necesar
pentru „trecerea de la războiul de gherilă la războiul
mobil”. Aceste zone sunt demult numite „coridorul
roşu” dar acest coridor avea o largă întrerupere ce,
se pare, a fost închisă recent.
Dacă maoiştii vor reuşi în deceniile următoare
ce şi-au propus, aceasta ar fi un cutremur global. Le
ţinem pumnii şi ştim că cel mai bine îi putem ajuta
luptând pentru socialism la noi acasă!
					Daniel Tuns

În numele adevărului

Sălbatica campanie anticomunistă declanşată
în Ianuarie 1990, continuă să vehiculeze ideea că:
TOT CE A FOST ŞI ESTE RĂU ÎN VIAŢA NOASTRĂ
se datorează numai şi numai ”Regimului totalitar”.
Din păcate, nu acesta este ADEVĂRUL ADEVĂRAT.
Perioada anilor 1947-1989 nu înseamnă numai “Închisorile comuniste”, grave abuzuri, demagogie, mizerie, “Dictatura Odiosului” şi foame.
Perioada anilor 1947-1989 mai înseamnă şi
alfaberizare, învăţământ general gratuit, electrificare, industrializare, milioane de locuinţe şi locuri
de muncă, un uriaş efort comun de înflorire a patriei.
Nu va trebui să uităm în ce mizerie şi sărăcie era
România la sfârşitul celui de-al II-lea Război mondial.
Niciodată în istoria acestei ţări nu au existat condiţii
mai bune pentru valorificarea capacităţii creatoare
a celor ce muncesc fizic, dar şi intelectual.Între anii
1947-1989 România s-a transformat radical, dintrun stat slab dezvoltat într-un stat cu o economie în
plină dezvoltare, modernă şi avansată, cu condiţii de
viaţă decente.
Realizările înfăptuită cu trudă şi numeroasele
sacrificii în acei ani eroici, le întâlnim pe întreg cuprinsul acestei ţări.
Nimeni nu poate nega acest adevăr, cu orice
argumente ar încerca.
Nu este o “nostalgie” ci pură realitate
Din păcate, toate aceste impresionante

realizări sunt hulite, denigrate, demolate şi cenzurate cu totul nejustificat.
Munca intensă, eforturile eroice ale unui întreg popor, sunt batjocorite şi distruse. Nedrept şi
nedemocratic!
În numele ADEVĂRULUI CURAT, oamenii
cinstiţi şi muncitori din România cer cu hotărâre, ca
la toate nivelurile societăţii româneşti, în presă, la
radio, televiziune, în organele puterii centrale: parlament, guvern, preşedinţie, partide politice, asociaţii
organizaţii şi instituţii, într-un consens general: în
măsura în care au fost demascate toate nelegiuirile
regimului totalitar, să fie recunoscute şi toate marile
realizări ale poporului nostru între anii 1947-1989,
sub conducerea P.M.R. şi P.C.R. Istoria nu poate fi
falsificată după bunul plac al unora.
Perioada anilor de ”dictatură-totalitară”, cu
minusurile dar şi cu plusurile acesteia, a fost un IMPORTANT PAS ÎNAINTE în istoria patriei noastreRomânia.
Să iubim şi să respectăm Adevărul Curat!
		

Pensionar D. Gheorghe București
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