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EDITORIAL
Anticipate II
Claudiu Bran
Mai deunqzi se trezirq guvernan]ii no[tri cq vor
alegeri anticipate. Bqsescu zisq cq vrea, Tqriceanu cq
nu se pune problema, Alian]a DA cq altq cale nu sq
aflq. |ntre timp, venirq inunda]iile. Banatu sub ape,
Oltenia pe aproape, Moldova nu mai vorbesc. Mai
rqmânea vizita aia prin ]qri strqine a lu’ premieru’,
cq era musai. Acu, nu [tiu ce zâsq Bruxelesu, cq
premieru’ sq \ntoarsq [i zâsq cq nu mai facem
anticipate d’qlea. Cq, cicq, boboru \i \nainte de
politicq. Apa ar fi, cicq, \nainte de partidele politice.
OK, zâsq ]qranu, uite cq \i pasq cuiva de ]qri[oara
asta. Se dusqrq, pre[edintele [i premieru’, sq
\ncql]arq \n cizme de cauciuc [i vizitarq un pod.
Cam la douq-trei zile diferen]q unul de altul. Podu’
nu sq fqcu, cq venirq iar apele, da q[tia doi se
distrarq la Neptun, mamq-mamq. Bq frate,
sq’mpqcarq q[tia, zicea asearq nea Gigel, de la
etaju 2. Vezi sq nu. |i apucq iarq. Cicq grupuri de
interese [i-au bqgat coada prin Guvern, tunq
Bqsescu. Bine, bine, asta [tie toatq lumea. Cq a[a-i
la noi de când mama Cici, bunica mea, era fatq
mare. Tqriceanu cq nu, cq i-a spus lui SRI-ul. {i
uite a[a, certarq bqie]ii toatq ziua. Acu, fie vorba,
cam are dreptate marinaru’. Nu de alta, da’ dupq ce
Tqriceanu \[i dete demisia [i o luq \napoi, cq vorba
aia, nici usturoi nu mâncq, nici gura nu-i miroase,
scqzu al dracu alian]a \n sondaje. Acu’ pânq [i
Geoanq vrea alegeri anticipate, de[i, acum vro douq
sqptqmâni se ferea de ele ca dracu’ de tqmâie.
Musca aia care ierea, cq am cetit tot \n sondaje, pe
locu prima \n guvern, \[i dete demisia. Din guvern
[i din partid. Acu’, cicq, oricum nu erea bunq.
Acu’, rqmasq Tqriceanu qsta, sq punq ]ara la cale.
Bine-bine, cicq \l mai sus]in [oferu’, portaru’ de la
Palatu’ Victoria [i doi veri[ori pe care
\i bqtea când erau mici. |n rest, dacq [i PSD-ul
vrea anticipate? Ca sq termin o datq,
pqrerea mea sincerq [i personalq
e cq vin alegerile anticipate, cât de curând.
Iar dacq vq deranjq limbaju’, afla] cq abia
mq \ntorsei din Oltenia mea natalq. Sq nu uit,
duce]i-vq la vot!
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dosar

Opera]iuni de spionaj \ncq nedezvqluite

Serviciile secrete occidentale au decapitat
guvernele comuniste. Operaþiunea „Splinter Factor“
Dup` 1990, în toate ]`rile
ex-comuniste a ap`rut o întreag` literatur` consacrat` crimelor [i abuzurilor s`vâr[ite în perioada totalitarist`. A[a cum era
de a[teptat, accentul a fost pus
pe perioada stalinist`, când oamenii de afaceri, proprietarii, o
parte a intelectualit`]ii au fost
decima]i.
Dup` 1948, în ]`rile aflate
sub ocupa]ie sovietic` a ap`rut
un fenomen aparte. Represiunea a fost dirijat` [i împotriva
unor membri ai partidelor comuniste, în special a ilegali[tilor [i a celor care luptaser` în
brig`zile interna]ionaliste în
timpul r`zboiului civil din Spania. Acest nou val al represiunii
a fost interpretat de majoritatea
istoricilor ca o expresie a luptei
pentru putere în interiorul partidelor comuniste.
Celor aresta]i li s-au atribuit în perioada respectiv` tot
felul de epitete: agen]i angloamericani, titoi[ti, agen]i ai fostelor organe de siguran]` etc.

Paradisul spionajului
Într-o perioad` când propaganda oficial` nu vorbea decât despre lupta de clas`, despre
distrugerea ultimelor r`m`[i]e
burgheze, despre îngr`direa
chiaburilor, aceast` campanie
represiv` îndreptat` împotriva
unor lideri comuni[ti în tot
estul Europei a p`rut un moment de nebunie al lui Stalin [i
al acoli]ilor s`i din ]`rile comuniste. F`r` a contesta lupta pentru putere la vârful partidelor
comuniste impuse de sovietici
în ]`rile ocupate, lichidarea

unor lideri comuni[ti din ordinul Kremlinului se datoreaz` [i
unei opera]iuni extrem de sofisticate a CIA.
În 1948 luna de miere dintre alia]ii anglo-americani [i sovietici era de mult amintire.
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Criza Berlinului, impunerea
unor partide comuniste la conducerea ]`rilor ocupate de sovietici prin trucarea alegerilor,
sprijinirea de c`tre Moscova a
unor ac]iuni subversive în vestul Europei au dus la tensionarea situa]iei politice, încât
opinia public` se a[tepta la izbucnirea unui nou r`zboi mondial.
În timpul celui de-al doilea
r`zboi mondial, în Europa,
re]elele de spionaj anglo-americane [i sovietice, de multe ori
f`r` aprobare de la centralele
lor au colaborat, inamicul fiind
comun – nazismul german [i
fascismul italian.
Una dintre cele mai eficiente re]ele aliate din perioada
respectiv` a func]ionat la Berna, fiind condus` de Allen Dulles. Elve]ia a fost de altfel paradisul spionajului în timpul
ultimului r`zboi mondial. În
paralel, în Elve]ia ac]iona o

organiza]ie filantropic` organizat` de americani (USC) care
se ocupa de transferul clandestin în SUA a scriitorilor [i militan]ilor expu[i represiunii naziste. Directorul acestei organiza]ii era Noel Field, diplomat la
Departamentul de Stat, recrutat
de spionajul sovietic înc` din
1933.
Între Dulles [i Field au
avut loc contacte f`r` ca rezidentul serviciului secret american (OSS) s` intuiasc` c` diplomatul lucra [i pentru NKVD.

r`spândi]i în diferite ]`ri din
Occident. Întor[i în ]`rile lor de
origine, ace[ti lideri comuni[ti
i-au sprijinit pe sovietici, au
reprimat orice rezisten]` [i au
ajuns s` ocupe diferite posturi
în primele guverne zise de democra]ie popular`.
Dup` r`zboi, Dulles a fost
cooptat în noul serviciu secret
american CIA, al c`rui [ef va fi
numit în 1951.
În 1948 Dulles a în]eles
jocul lui Field [i al sovieticilor
din timpul r`zboiului [i a pus la
punct o opera]iune menit` a
stârni neîncrederea în rândul
frunta[ilor partidelor comuniste
din Europa de Est.
Opera]iunea a fost codificat` „Splinter Factor“ („Factorul de explozie“). S-a recurs la
serviciile unui agent experimentat, Jozef Swiatlo, care reu[ise s` ajung` locotenent-colonel în Securitatea polonez`.
Acesta, aflat în leg`tura direct`
a lui Dulles, a confec]ionat un
dosar în care, prin informa]ii
provenite de la o a[a-zis` agentur` (în realitate de la CIA), l-a
indicat pe Field ca fiind un
agent de infiltrare american la
cel mai înalt nivel. Dosarul a
fost trimis la Moscova, unde în
urma analizei a fost apreciat ca
veridic de c`tre spionajul sovietic. Pe cale de consecin]`, to]i
comuni[tii fo[ti ilegali[ti care îl
cunoscuser` pe Field în timpul
r`zboiului sau mai înainte au
devenit suspec]i de apartenen]`

la serviciile secrete occidentale.
Prima victim` a fost ministrul
de Interne comunist al Ungariei, Laszlo Rajk, acuzat din
cauza prieteniei cu Field de a fi
agent american.

Victime colaterale
Al doilea acuzat de mare
greutate a fost secretarul Partidului Comunist Polonez, Wladislaw Gomulka, care a fost
arestat în 1951.
Nu a fost partid comunist
din Europa de Est care s` fie
scutit de arest`ri la nivel înalt [i
mediu sub acuza]ia c` membrii
lor au lucrat pentru re]eaua de
spionaj a lui Noel Field. În România avem o victim` a opera]iunii „Splinter Factor“ regizat`
de CIA – Lucre]iu P`tr`[canu.
Moartea lui Stalin, în
1953, opre[te nebunia proceselor [i arest`rilor din rândul
liderilor partidelor comuniste.
Cei care au supravie]uit au fost
în general reabilita]i. Tot în
1953, colonelul Jozef Swiatlo
din securitatea polonez`, în realitate în CIA, motorul opera]iunii „Factorul de Explozie“ a
fugit în Occident.
Opera]iunea a r`mas în
general necunoscut`. Comunismul a supravie]uit pân` în
1989, dar dup` decapitarea vechii g`rzi a ilegali[tilor interna]ionali[ti a fost nevoit s` fac`
concesii din ce în ce mai mari
sistemului capitalist.
George Dora

„Factorul de expresie“
În decembrie 1944 r`zboiul se apropia de sfâr[it [i Dulles, la sugestia lui Field, a acceptat s` organizeze prin re]elele OSS întoarcerea clandestin` în ]ara lor a unor antifasci[ti
unguri, polonezi, germani,
cehi, iugoslavi. În realitate,
aceast` repatriere clandestin`
s-a referit doar la comuni[tii
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|n aten]ia Parchetului!

Awdi a pus mâna pe mesageria CFR
pentru cã este prieten cu Adrian Nãstase

Noul patron refuz` angaja]ilor dreptul legal la grev`

Avem vaga impresie c` în
scurt timp scandaloasele privatiz`ri [i afaceri ale lui Hassan
Awdi, unele aflate în aten]ia
institu]iilor abilitate, se vor
transforma în dosare penale. În
acest num`r vom încerca s`
descâlcim i]ele unui alt „tun“
dat de Awdi cu sprijinul unor
complici la nivel înalt. Este

vorba despre privatizarea Mesageriei CFR, finalizat` pe data
de 10.12.2004.

111 dintr-un foc
În momentul privatiz`rii
societatea avea 165 de vagoane
[i contracte de repara]ii periodice cu SC Remar Pa[cani [i
REVA Simeria. De asemenea,

Mesageria CFR asigura, conform contractelor, revizii tehnice intermediare la SC SIRU
M`r`[e[ti.
În prezent Mesageria CFR
nu mai are decât 54 de vagoane
dintr-un necesar de 57. Unde [i
cum au disp`rut restul de 111
vagoane numai Hassan Awdi [i
oamenii s`i de suflet pot [ti.
Men]ion`m c` din cauza
modului voit defectuos în care
este gestionat` Mesageria CFR,
angaja]ii (circa 700) sunt extrem
de nemul]umi]i, nefiind exclus`
o explozie social` spontan`.

1 leu
pentru o tonã

Hassan dixit: „F`r` concedii de odihn` [i f`r` prime de vacan]`“

Întorcându-ne la procesul
de privatizare men]ion`m c`
pân` în 1997 Mesageria CFR
practica urm`toarele pre]uri:
a) 9.600 lei/kg, indiferent
de distan]a transportului;
b) 16.000 lei/kg pe transport cu mesageria rapid`.
Prin H.G. nr. 589/1997
Mesageria CFR a fost falimentat` cu premeditare întrucât
Ministerul Transportului a început s` perceap` suma aberant` de 1 leu pe ton` indiferent
de distan]a parcurs`. Abia în
anul 2004 pre]ul a fost majorat
la 340 lei/ton`, societatea fiind
în continuare nerentabil`.

Pre]ul de la care a plecat
licita]ia a fost de 90 miliarde de
lei, dar Awdi a reu[it s` o
cumpere cu doar 7 miliarde de
lei, prin SC Monalisa Investment SRL. Pân` la data de
15.07.2005, angaja]ii de la
Mesageria CFR au pierdut toate drepturile pe care le de]ineau
în calitate de lucr`tori la calea
ferat`. Din informa]iile primite,
Awdi [i Consiliul de administra]ie nu manifest` interes pentru desf`[urarea activit`]ilor
specifice conform normelor [i
reglement`rilor în vigoare, ceea
ce poate poate periclita siguran]a circula]iei pe calea ferat`.

Abuzuri incredibile
Mesageria CFR nu are
contracte încheiate cu firme de
salubrizare. În consecin]` coletele [i m`rfurile inclusiv medicamentele [i alimentele sunt
transportate în condi]ii mizerabile. Banii re]inu]i de la
salaria]i pentru plata CAS nu
sunt v`rsa]i la buget, oamenii
fiind priva]i de dreptul la s`n`tate. De altfel, Mesageria CFR
nu are contract încheiat cu medicul de medicin` a muncii.
Banii re]inu]i salaria]ilor
pentru CAR, pensii alimentare,
datorii la b`nci nu sunt v`rsa]i
în conturile de destina]ie, iar

angaja]ii sunt în situa]ia de a
pl`ti penalit`]i sau de a fi chema]i în fa]a instan]elor de judecat` ca r`u platnici.
Nu exist` contract colectiv
de munc` încheiat între salaria]i
[i patronat.

Fãrã grevã
sau concediu
Urmare a unui comunicat
adresat de patronatul Mesageriei CFR c`tre Federa]ia Independent` a Sindicatelor Mi[care Comercial` din Transportul
Feroviar la punctul 7 se interzice salaria]ilor dreptul la grev`, ceea ce constituie infrac]iune conform Codului Muncii.
De asemenea salaria]ilor, prin

adresa nr. 5205 din 27 decembrie 2004, li s-au suspendat
concediile pentru primul trimestru al lui 2005.
Descrierea [irului de abuzuri [i ilegalit`]i de la CFR Mesagerie ar putea continua. Ne
întreb`m dac` fostul ministru al
transporturilor Miron Mitrea a
[tiut ceva despre Awdi, când a
fost de acord cu privatizarea
Mesageriei CFR.
Oricum, în anumite cercuri, [i nu dintre cele discrete,
Awdi se laud` cu rela]iile sale
politice, sus]inând c` ar fi unul
dintre sponsorii PSD [i c` ar fi
finan]at deplasarea în Liban a
lui Adrian N`stase.
George Dora
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Surprinzãtoarea miºcare a domnului
Adrian Severin

Prin editorialul „Epopeea
Frustra]ilor“, publicat în 2
august 2005, cotidianul „Ziua“
relanseaz` în media [i în via]a
politic` discursul rasist, xenofob, intolerant. Teza lui Adrian
Severin este pe cât de simplist`
pe atât de periculoas`: alogenii
care ajung în fruntea unor state
din cauza frustr`rilor î[i ruineaz` propriile ]`ri. Exemplele
oferite de Adrian Severin sunt:
corsicanul Bonaparte pentru
Fran]a, austriacul Hitler pentru
Germania, georgianul Stalin
(Dugayvici) pentru Rusia [i
t`tarul B`sescu pentru România.
Ideea c` un str`mo[ al lui
Traian B`sescu a descins din
cetele de c`l`re]i din stepa calmuc` face parte din celebrele
întreb`ri existen]iale de tip „dar

cocorii unde se duc când se
duc?“. Din câte [tim Adrian
Severin provine din Basarabia
[i a fost nu o dat` atacat pe
seama originii sale etnice, ceea
ce la rigoare ar trebui s`-l îndemne la mai mult` toleran]`.
Actualul lider al PSD a fost ministru de Externe, fost pre[edinte al OSCD, [i sper` el viitor
parlamentar european ori a
pierdut o bun` ocazie de a t`cea, ori face ni[te jocuri dac`
nu periculoase atunci cel pu]in
bizare. În editorialul despre
care vorbim exist` un pasaj
asupra c`ruia merit` s` ne
oprim: „Pe când ceilal]i politicieni au c`utat câte un segment
social pe care s` îl reprezinte,
domnul B`sescu a adunat în
tab`ra sa frustra]ii de pretutindeni – veleitari, rata]i [i ideali[ti complexa]i, culturnici
exalta]i [i anali[ti schizoizi,
intelectuali cu nume [i agrama]i cu avere, juni teribili[ti [i
senili frivoli.
Când provii dintre liderii
fostului UTC probabil c` nu
po]i tolera în diferite func]ii
decât cadre de n`dejde sau fii ai
acestora din fostul Partid Comunist. Nu vom polemiza îns`
cu domnul Severin, despre care
fostul premier Ciorbea sus]inea
c` a fost un profitor al comunismului.
Victor Ciorbea a afirmat
c` domnia sa nu a putut ob]ine
nota maxim` la absolvirea
Facult`]ii de Drept, întrucât
acest punctaj îi era rezervat lui
Adrian Severin.
S` trecem îns` peste aspectele bibliografice [i s` ne
apropiem de prezent. Din pu]ul
gândirii liderului PSD-ist surprindem o alt` tez` interesant`,
sau pus` în slujba unor interese.
În postfa]a volumului unu al

lucr`rii „Cartea Neagr` a
Securit`]ii“, semnate de Ion
Mihai Pacepa, Adrian Severin,
sub titlul „Patria [i Adev`rul:
Fenomenul Pacepa“, îl situeaz`
pe celebrul general de securitate care a defectat la americani
în 1978, între Talleyrawd [i
Apostol Bologa, tragicul personaj al lui Rebreanu. O compara]ie pe m`sura autorului editorialului „Epopeea Frustra]ilor“.
Dup` vizita în SUA în calitate de ministru de Externe [i
o întâlnire confiden]ial`, zic
unii, cu generalul Pacepa, la întoarcerea în ]ar`, Adrian Severin a produs un scandal politic
celebru: lista spionilor. Pe scurt
Severin, între altele, pe atunci
lider al PD a declarat c` treipatru [efi de partide [i cel pu]in
doi directori de ziare centrale ar
fi agen]i ai unor servicii secrete
str`ine. Severin nu a nominalizat vreo persoan`, iar ancheta
care a urmat a dovedit netemeinicia celor afirmate. Mai mult,
Partidul Democrat i-a retras
sprijinul politic, Severin fiind
nevoit s` demisioneze din func]ia de ministru de Externe, lucru care l-a transformat într-un
du[man de moarte al lui Petre
Roman. S` fac` parte oare
domnul Severin din cercul frustra]ilor?
La urma urmelor, ce manevr` fantastic` i-a reu[it prin
declararea lui B`sescu alogen
[i pe cale de consecin]` groparul României? Mai mult [i-a
compromis actualul partid decât adversarul politic. Dar dac`
tocmai acest lucru s-a urm`rit.
PSD-ul nu duce lips` de anali[ti
de for]`, care sper`m noi vor
reu[i s` descifreze partitura
dup` care a interpretat Adrian
Severin.
Departament Analizq
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Primarul penal Paul Vãle (IV)
Se spune c` tunurile mari
le dau oamenii cu putere, cei de
la vârful puterii. Privit la nivel
macro, acesta este adev`rul. Cu
toate acestea, \ntr-o comunitate
mai mic`, cel care de]ine puterea le poate face celorlal]i via]a
amar`. Este motivul pentru
care s`pt`mânalul nostru a
decis s` abordeze \n paginile
sale nu doar marile ]epe care se
dau la nivel na]ional, ci [i ilegalit`]ile pe care anumi]i ale[i
din teritoriu le fac. Pentru locuitorii unei comune, primarul
este cu mult mai important decât premierul. A[a se explic`
aten]ia pe care am acordat-o
primarului din Stoene[ti, Paul
V`le. {i dup` el vor intra [i al]ii
\n aten]ia noastr`.

Probleme
cu memoria
Dup` materialele din numerele trecute, privitoare la
faptele de vitejie ale domnului
primar, acesta s-a trezit brusc [i
a \nceput s` ne amenin]e cu
procese, represalii de alt` natur` [i cu tot ce i-a mai trecut
prin minte. Explica]ia este una
singur`: domnia sa [tie cam cu
ce s-a ocupat \n ultimii ani, \n
perioada \n care \n loc s` vad`
de problemele comunei, c`ci
pentru asta a fost ales [i tot pentru asta este pl`tit din buzunarele celor pe care \i p`store[te, a
avut drept singur` preocupare
umflarea contului propriu. {i,
s` nu uit`m, a avut grij` [i de
stomac, de inim` [i de alte organe, a[ezate a[a, mai c`tre
mijloc. Tot ale sale.
S` revenim, \ns`, la oile
noastre. Mai bine zis, ale primarului nostru. Pentru c` nu a
priceput c` materialele noastre
nu sunt scrise dup` ureche sau
nu a \n]eles c` facsimilele prezentate fac parte din aceea[i poveste, ne permitem s` relu`m,
pe scurt, câteva dintre faptele
de arme ale acestuia. {i ca totul
s` fie clar, \i suger`m domnului
primar s`-[i arunce ochii [i pe
pozele de al`turi, care reprezin-

t` dovezi. |n cazul \n care,
totu[i, nu \n]elege, sub fiecare
facsimil exist` o scurt` explica]ie. Dac` nici a[a lucrurile nu
devin mai u[oare, poate suna la
redac]ie [i \i vom face un desen.

Cu jalba
în proþap
Cet`]enii din comun` au
sesizat autorit`]ile din fruntea
jude]ului despre o serie de
probleme cu care se confrunt`
Consiliul local al Prim`riei
Stoene[ti, începând cu angaj`rile în prim`rie, repartizarea
ori vânzarea unor terenuri
intravilane [i extravilane,
problemele financiare [i contabile, modul de aplicare a
unor proiecte de hot`râri aprobate în consiliul local, aspecte
legate de realizarea unor licita]ii la nivel local cu diverse
bunuri aflate în proprietatea
prim`riei sau primite de la alte
institu]ii [i chiar multe aspecte
legate de moralitatea primarului. Comisia jude]ean` care a
efectuat verific`rile [i-a f`cut
pe deplin datoria, ne]inând
cont de nici un aspect de ordin
politic, manifestând intransigen]`, impar]ialitate [i obiectivitatea necesar`. Rezultatul
verific`rilor a fost trist pentru
domnul primar Paul V`le [i cei
câ]iva apropia]i ai acestuia din
Consiliul local, întrucât s-a
dovedit c` cet`]enii comunei
aveau dreptate, peste tot abuzuri peste abuzuri, înc`lc`ri
flagrante ale legii, îndeosebi
ale legii penale.
„Primarii, dar nu numai ei,
ar trebui s` în]eleag` c` lucrurile nu mai merg ca înainte.
Criteriile politice nu mai conteaz` ca pân` acum. Indiferent
de culoarea politic` a celor pe
care îi vom controla, to]i vor
suporta consecin]ele dac` se va
descoperi c` au înc`lcat legea“
men]iona într-o conferin]` de
pres` subprefectul George {tirbu de la Prefectura Olt. Sun`
trist pentru primarul nostru
favorit.

„Cât timp va fi Nicu
la Slatina
nu-mi fac probleme“
Prin comun` se aud tot
mai multe voci care amintesc
de rela]iile de amici]ie [i [pri]uri repetate ale primarului cu
unul dintre ofi]erii de poli]ie din
Inspectoratul Olt, originar din
comuna Stoene[ti. Este vorba
despre maiorul Trifu Nicolae,
provenit din Stoene[ti, cu care
primarul Vale Paul se laud` c`
este veri[or [i care-l sprijin`
pentru toate abuzurile comise
în cele dou` legislaturi câ[tigate ca primar. „Cât timp va fi
Nicu la Slatina nu-mi fac probleme“ se l`uda primarul în
fa]a unor prieteni apropia]i.
Comisia de verificare din
Prefectura Olt a stabilit c` dl
primar nu a procedat nici la
evaluarea celor [apte autovehicule militare primite de Prim`ria Stoene[ti cu titlu gratuit
de la UM 01814 din Caracal,
de[i în procesul-verbal de predare primire întocmit de UM
01814 era stipulat` obliga]ia
prim`riei de a solicita avizul
unit`]ii militare pentru orice
eventual` înstr`inare a bunurilor. Vânzarea lor s-a f`cut îns`
cu cântec, nemul]umind totodat` [i numero[i locuitori ai
comunei care î[i exprimaser`
inten]ia de a participa la licita]ie, pentru a cump`ra unele din
cele [apte autovehicule. La fel a
procedat primarul [i cu înstr`inarea, prin organizarea onor licita]ii directe, a unor bunuri ale
fostului CAP precum [i a unui
teren cu o suprafa]` de 2267m2,
pentru care în ultimii ani nu
s-au deschis partide de rol.
Abuzurile primarului Paul V`le
nu se opresc îns` aici, c`ci la
ele se mai adaug` altele mai
noi. S` amintim, de exemplu,
faptul c` la sediile unde se afl`
fostul CAP, [coala general` [i
gr`dini]a din comun` [i chiar la
sediul Prim`riei s-au efectuat
lucr`ri de repara]ii cu înc`lcarea legii privind modul în

care au fost alese firmele care
s-au ocupat de aceste lucr`ri.

Sãtenii au ajuns
la capãtul puterilor
Oricum, un grup de cet`]eni din comuna Stoene[ti se
pare c` sunt foarte hot`râ]i s`
demonstreze, cu probe, c` primarul lor nu este cel care p`rea
[i promitea înainte de alegeri.
Ei afirm` c` Paul V`le a gre[it,
c` a falsificat acte [i a uzat de
ele, c` a m`sluit registrele contabile, c` a înc`rcat [i supraevaluat cheltuielile la investi]iile
locale, c` nu a ]inut cont de
dolean]ele cet`]enilor care l-au
ales, c` [i-a însu[it bani din
diverse opera]iuni financiare
locale sau din opera]iunile de
vânzarea unor active ale prim`riei, bani cu care [i-a cump`rat
un autoturism Cielo pentru uzul
personal [i câte un apartament
pe numele copiilor (în Bucure[ti [i în provincie). Cet`]enii
îl acuz` în prezent pe primarul
Paul V`le [i pentru rela]iile
neprincipiale cu mafia local`,
cu rromii din comun`, c`rora le
acoper` unele infrac]iuni [i de
la care prime[te periodic mit`
sau alte aten]ii [i servicii. Cet`]enii se mai plâng de modul
cum se folosesc banii destina]i
de Legea 416, pe care primarul
nu-i d` la timp celor care sunt
îndrept`]i]i s`-i primeasc`. Motivul, sus]in ei, este unul singur.
Primarul îi depune la banc`, îi
]ine un timp s` fac` pui apoi î[i
însuse[te dobânda.

Relaxare pentru
omul muncii
{i pentru c` cet`]enilor
din comun` le-a ajuns cu]itul
la os [i nimeni nu p`rea s` \i
cread` ce se \ntâmpl`, au devenit, de nevoie, detectivi. Au
aflat despre o apropiat` aventur` pe care primarul lor urma
s-o aib` cu o proasp`t` angajat` a Prim`riei, fost` coleg`
cu fiica lui. Faptele, ca [i
rezultatele muncii detectivistice, au \ntrecut orice a[tept`ri.

„Detectivii particulari“ din Stoene[ti [i-au surprins primarul \n flagrant delict

Dou` dintre plângerile aleg`torilor privind pe alesul lor

Primarul [i-a luat jurista, un
prieten inspector [colar care [i
el, ca s` nu mearg` cu mâna
goal` a adus o elev` de liceu [i
au tras o fug` pân` la cabana
„Vila Casa Verde“, din C`ciulata. Film`rile cet`]enilor
poart` [tampila XXX [i sunt
interzise tinerilor sub 18 ani.
Protagoni[ti: cei patru iubitori
de natur`. Faptul c` deplasarea
s-a f`cut cu ma[ina Prim`riei
[i c` toate cheltuielile au fost
suportate de aceea[i Prim`rie

aproape c` nu mai conteaz`.
Este spre binele cet`]enilor.
Primarul lor trebuia s` se relaxeze, pentru a se putea ocupa
\n condi]ii bune de problemele
comunei.
Iar acum, c` i-am \mprosp`tat memoria domnului primar, domnia sa poate s` se lini[teasc`. Vom continua s` v`
prezent`m [i alte fapte ale sale,
cel pu]in la fel de grozave.
Departamentul
Investiga]ii
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (V)
Ofi]erul instructor r`mânea deci cheia primului succes
la întânirea de contact a candidatului, care avea astfel numeroase [anse de a deveni ulterior
un adev`rat 007. Cheia r`mânea tot timpul numai în mâna
ofi]erului care pentru început
era domnul „inspector de cadre“, „ziaristul de la Europa Liber`“, „ata[atul cultural de la
Ambasada X“, „un cet`]ean
str`in de origine român`“ revenit în ]ar` s`-[i caute rudele sau
prietenii, „un cet`]ean str`in“
venit s` aduc` un mesaj sau un
colet pentru un fost prieten din
copil`rie etc., el putea fi deci
oricine, c`ci legenda sub care îl
contacta pe tân`rul candidat
avea un num`r nelimitat de
variante, care de care mai captivant` [i mai atr`g`toare pentru
interlocutorul s`u. Fiecare din
variante trebuia s` aib` îns` o
acoperire legal` deosebit de
conving`toare pentru cel contactat. La fiecare variant` aplicat`, ofi]erul instructor trebuia
s` dubleze perfect persoana sub
identitatea c`reia i se prezenta
candidatului.

Cârligul
Pentru reu[ita combina]iei,
ofi]erul instructor avea preg`tite din timp cam toate actele
necesare: un pa[aport str`in
perfect valabil, cu toate vizele
la zi, un permis de conducere
str`in, o legitima]ie de ziarist de
la un cotidian din vest, câteva
ziare în limba ]`rii respective,
c`r]i, bro[uri, h`r]i, fotografii
diverse etc. În plus, trebuia s`
st`pâneasc` la perfec]ie [i

limba ]`rii din care pretindea c`
provine [i ale c`rei interese le
reprezenta. La o asemenea
combina]ie, ofi]erul instructor
trebuia neap`rat s` apeleze la
„un cârlig“.
Cârligul era, de obicei, un
cet`]ean român stabilit într-o
]ar` din vest cu mai mul]i ani în
urm`, [i care „întâmpl`tor“ fusese coleg cu candidatul în
[coala elementar`, în liceu, facultate sau fuseser` prieteni o
perioad` de timp, apoi se desp`r]iser`, iar leg`tura lor fusese
întrerupt`.
Cârligul era de multe ori
un cet`]ean str`in care ne vizitase ]ara într-o „delega]ie de
afaceri“ sau „turistic`“, ocazie
cu care îl cunoscuse „întâmpl`tor“ pe viitorul candidat, f`cuser` schimb de c`r]i de vizit`
iar ulterior îl recomandase cu
mult` pl`cere prietenului s`u,
care acum vizita România [i
avea nevoie de un ghid serios,
amabil [i un perfect amfitrion.
Erau [i cazuri când cel
care îl contacta era chiar „str`inul“, cu care candidatul f`cuse
cuno[tin]` anterior, cu ocazia
„delega]iei“, situa]ie în care reîntânirea celor doi avea deja un
fundament pe care se putea
construi mai u[or o nou` combina]ie de dialog, în care „str`inul“ avea posibilitatea de a-l
verifica mult mai u[or pe interlocutorul s`u.

Paradisul ilegalului
Practica muncii de spionaj
în stadiul de contactare [i preg`tire a viitorilor ilegali a
dovedit c` toate combina]iile
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folosite cu interpuneri de cet`]eni „str`ini“ au dat rezultate
excep]ionale.
Aceste interpuneri de „cârlige“ erau printre cele mai bune
[i mai sigure metode de testare
a candida]ilor, mai ales în verificarea sincerit`]ii, loialit`]ii, ata[amentului fa]` de familie, prieteni [i ]ar`, dorin]a de îmbog`]ire rapid`, carierismul [i spiritul de aventur`, tipic vârstei la
care erau recruta]i majoritatea
candida]ilor. Cum se puteau testa oare mai bine cele mai sensibile calit`]i ale viitorului spion
decât printr-un „str`in“, care-i
descria „paradisul“, cu tot
curcubeul de pl`ceri neaccesibile oric`rui muritor de rând. Îl
ademenea cu promisiuni, care
de care mai colorate, apoi îl l`sa
în coad` de pe[te [i a[tepta ca
acesta s` mu[te pu]in câte pu]in
din nada otr`vit` de fapt cu gustul unui e[ec sigur pentru candidat. Poate c` mul]i dintre cititori
se vor întreba de ce erau atât de
riguroase [i de complexe aceste
verific`ri, chiar din aceast` prim` faz` „a contact`rii [i cunoa[terii“ candidatului.
R`spunsul pare, la prima
vedere, simplu, dar are un
con]inut deosebit de complex,
dac` ]inem cont de raportul de
cauzalitate dintre investi]ia
enorm` consumat` în toate verific`rile anterioare primei întâlniri de contact, analiza psihoprofesional` [i de specialitate
f`cut` acestor verific`ri de natur` tehnico-operativ`, scopul
final al recrut`rii [i preg`tirii ulterioare a viitorului ilegal [i riscul de a-l fi trimis într-un spa]iu
de interes operativ cu [anse de

succes sau de tr`dare imediat`.
Practica a dovedit c` [ansele de
succes au depins întotdeauna
într-un procent foarte ridicat
tocmai de aceste prime combina]ii, deosebit de sofisticate [i
de costisitoare material [i mai
ales psihoprofesional, dar de
mare siguran]` pentru Centrala
de spionaj a României.

„Cernutul“
candidaþilor
Pentru Centrala de spionaj
era mai eficient [i mai pu]in
costisitor [i riscant, în acela[i
timp, s` investeasc` în aceast`
faz` în zece candida]i, doar în
faza de verific`ri, din care cinci
s` treac` cu brio de primul contact, de prima întâlnire. Acest
procent era de fapt deosebit de
bun, c`ci, pe traseu, testele ulterioare mai reduceau doi-trei, iar
cei care r`mâneau în final puteau mul]umi din plin eforturile
tuturor factorilor care contribuiser` la na[terea a doi dintre
„adev`ra]ii 007“.
În oricare dintre variantele
[i combina]iile folosite de ofi]erul instructor pentru primul
contact cu viitorul ilegal, finalul acestei prime întâlniri trebuia s` aduc` pentru fiecare din
cei doi interlocutori un pahar al
speran]ei pentru o nou` întâlnire. Fiecare dintre cei doi pleca acas` cu o mul]umire sufleteasc` sau profesional`. Candidatul era încântat c` avusese
prilejul s` cunoasc` un specialist, un om de afaceri, un ziarist,
un diplomat sau str`in, indiferent sub ce identitate se prezentase, oricum pe cineva nou,
care î[i manifestase dorin]a de

a-l cunoa[te, se interesase de el,
de trecutul s`u, de rezultatele
ob]inute în procesul de înv`]`mânt, cele profesionale, de familie, prieteni, de pasiunile [i
modul s`u de via]`, de perspectivele sale din viitorul apropiat
sau mai îndep`rtat.

„Examenul“ ofiþerului
instructor
Candidatul cunoscuse pe
cineva care-i trezise pofta de
via]`, dar sub un alt unghi, un
unghi din care î]i cresc [ansele
de succes, î]i stimuleaz` ambi-

]ia [i dorin]a de a dep`[i normalul, de a vedea mai mult decât
î]i ofer` un colectiv obi[nuit de
prieteni, de colegi de munc`,
mai mult decât î]i ofer` o profesie obi[nuit` cu mai mult curaj
de a trece peste orice obstacol,
orice greutate, îns`[i greutatea
de a gândi altfel, mai frumos [i
mai pasional, dar nu numai
pentru el, ci [i pentru cei din
jurul s`u, pentru to]i semenii s`i
din România. Dac` viitorul
candidat pleca de la întâlnire cu
aceste gânduri, primul contact
reu[ise sigur, cel pu]in 50%.

Restul apar]inea ofi]erului instructor, c`ci pentru el examenul primei întâlniri avea cea
mai mare greutate, [i personal`,
de talent în arta conversa]iei,
dar mai ales profesional`, de
modul cum preg`tise combina]ia [i legenda de contact, de
modul cum o aplicase, cu încetinitorul, cu bagheta magic` a
povestitorului din celebrul
basm „1001 de nop]i“. La plecarea de la acest prim contact,
ofi]erul instructor trebuia s`
refac` în minte toate replicile,
s` le toace în buc`]i mici, în

cuvinte [i fraze, [i s` le interpreteze prin prisma unui psiholog, apoi a profesionistului în
munca de informa]ii. Era mai
pu]in important dac` putea
s`-[i aminteasc` toate întreb`rile puse de el, cât mai ales r`spunsurile primite [i întreb`rile
puse de candidat, nuan]ele
acestora, contexul în care fuseser` folosite [i mai ales profunzimea [i substratul ideilor impuse sau acceptate în dialog.
(continuare în num`rul viitor)
Sorin V.
Teodorescu
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Zaher Iskandarani este unul dintre capii
reþelelor de droguri din România
folosit de autorit`]ile de la
Bucure[ti ca o linie alternativ`
de comunicare cu grup`rile
teroriste din Irak.
Iskandarani a fost nominalizat drept traficant de droguri înc` din 1993 de c`tre publica]ia „La Depeche Internationale des Drogues“: „Un traficant român c`ruia i se spune
«prin]ul» a controlat între 1990
[i 1993 o re]ea de trafic cu ha[i[
c`tre Germania din Timi[oara
[i Arad via Polonia“.

Politicã ºi droguri

Cu toate eforturile notabile
ale Parchetului [i Poli]iei, pia]a
drogurilor din România continu` s` fie extrem de profitabil` pentru cei care o gestioneaz`. S-au operat zeci de

arest`ri, dar majoritatea celor
adu[i în fa]a justi]iei s-au
dovedit a fi trafican]i m`run]i,
la care de altfel nici nu s-au
g`sit decât cantit`]i neînsemnate de droguri.

Prinþul Banatului
În prima parte a anilor ’90,
România era doar o ]ar` de
tranzit. Treptat, pe m`sur` ce
s-a ridicat o p`tur` îmbog`]it`

prin mijloace discutabile, copiii
noilor capitali[ti au început s`
consume stupefiante.
Avem suficiente exemple,
fata [i nepotul lui Mircea Sandu, b`iatul lui Ion }iriac fiind
de departe cele mai celebre.
Una dintre piesele importante ale traficului de droguri a
fost Zaher Iskandarani, supranumit „prin]ul Banatului“. Recent, în timpul crizei ziari[tilor
români r`pi]i în Irak, acesta a
fost arestat pentru motive neclare, dup` care a fost pus în
libertate. Acest lucru a alimentat specula]iile potrivit c`rora
sirianul Iskandarani ar fi fost

În aceea[i publica]ie se
precizeaz` c` Iskandarani a fost
protejat de autorit`]ile române[ti, inclusiv într-un conflict
cu o grupare mafiot` din Republica Moldova. Amintim c` Iskandarani era potejatul lui Kamal El Kader, un arab apropiat
al fostului pre[edinte Iliescu [i
al lui Viorel Hrebenciuc, fostul
secretar general al guvernului
N`stase. Acestea sunt lucruri
cunoscute [i arhicunoscute. Au
]inut prima pagin` ani în [ir.
Totu[i, atunci când Iskandarani
a fost arestat în 1997 nu i s-au
re]inut decât infrac]iuni economice, ba mai mult, în anumite
medii s-a vorbit despre el ca despre o victim` a regimului Constantinescu.
În 1996 s-au descoperit
primele laboratoare clandestine
în care se producea heroin`. Nu
s-a mers pe filier`, ancheta
finalizându-se cu arest`ri nesemnificative.

Factor de risc
Din cauza unor grave
deficien]e legislative, în primii

ani de dup` ’90 România a
devenit teritoriu de azil pentru
una dintre cele mai periculoase
grup`ri teroriste – PKK-ul –
aflat` atunci în r`zboi cu statul
turc.
Poli]ia român` a gre[it
nepermis atunci când a acceptat ca unii dintre trafican]ii
kurzi s` devin` informatori.
S-a constatat c` ace[tia ofereau informa]ii doar despre
bandele rivale [i c` sub acoperirea de informatori au
continuat s` practice traficul
de droguri. Mai mult, PKK-ul
din România a intrat în leg`tur` cu grup`ri mafiote din
rusia, Moldova [i Ucraina,
implicându-se [i în contrabanda de armament.
În 1995, poli]ia turc` a
arestat la Edirne un român al
c`rui pseudonim era „Calu“.
Acesta, împreun` cu [ase
kurzi, transportau dou` kilograme de heroin`, cinci pistolete [i o mitralier`. „Calu“ a
recunoscut c` lucreaz` pentru
PKK, dar se pare c` era [i
informator al unui serviciu de
informa]ii din România.
De abia dup` atentatele
din septembrie 2001, serviciile
secrete [i poli]ia au adoptat o
strategie ofensiv` împotriva
organiza]iile criminale [i teroriste de pe teritoriul na]ional.
Cu toate acestea, prezen]a în
continuare în România a unei
importante comunit`]i kurde, a
sirienilor Zaher Iskandarani [i
Omar Hayssam constituie un
factor de risc pe care, presupunem, SRI-ul îl are în vedere.
Departamentul
Investiga]ii
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Nemernicii

Exist` pe lumea aceasta o
serie întreag` de r`uf`c`tori.
Unii sunt tâlhari.
Dau în cap la oameni [i-i
jefuiesc de sume mari de bani,
de bijuterii sau de 10.000 lei
vechi. Pentru ei nu conteaz`, au
încercat.
Dac` au g`sit pu]in la
s`racul om, sunt sup`ra]i, pentru o vreme, nervo[i. Cum
adic` ei au riscat ani grei de
pu[c`rie doar pentru 10.000
lei? A, nu, nu sunt sup`ra]i pentru c` ar avea mustr`ri de
con[tiin]`, ci pentru c` nu au
g`sit mai mul]i bani în buzunarul nefericitului care i-a ie[it
în cale.
Al]ii sunt ho]i. Sparg case
[i fur` ce g`sesc. Unii sunt
criminali. Omoar` cu sânge
rece copii, b`trâni, femei.

Pentru ei nu conteaz`. A[ putea
s` continui cu [irul r`uf`c`torilor, dar este prea lung [i a[
plictisi cititorul. În fond, ar spune cineva [i ce e cu asta? {tim.
De când e lumea exist` asemenea specimene, mâna]i de sentimente josnice. {i are dreptate
cel care gânde[te a[a. În fond,
poli]ia [i parchetul, justi]ia, în
general trebuie s`-[i fac` datoria, [i în cele mai multe cazuri
[i-o face cu mult profesionalism.
To]i ace[ti r`uf`c`tori au o
tr`s`tur` comun`. Ei produc
suferin]e umane pe unde trec.

Nemernici ºi laºi
Eu a[ dori s` m` refer la o
alt` categorie de nemernici,
care produc suferin]e psihice,
traume psihice, uneori greu de

reabilitat, care las` urme
adânci, poate pentru toat` via]a,
celui care este atins de ac]iunea
nemernicului.
De regul` ace[tia sunt
uciga[ii de copii.
Nu în sensul prpopriu, ci
în sensul figurat al cuvântului.
Pentru c` le ucide copil`ria,
sentimentele, veselia, optimismul. Ace[ti copii nu vor mai
zâmbi pentru mult` vreme [i
când o vor face, va fi un zâmbet
scurt ca o grimas`, apoi vor
reveni la figura aceea trist`,
gânditoare, serioas`, poate mult
prea serioas` pentru vârsta lor.
Nemernicii la care m-am
referit sunt p`rin]ii, de obicei
ta]ii care-[i p`r`sesc familia [i
în special copii minori, sub
diferite pretexte.
Unii sunt mai nemernici
decât al]ii. Nu numai c` nu-[i
mai viteaz` copiii, dar refuz`
s` le acorde pensia alimentar`,
la care sunt obliga]i prin lege.
A, nu, nu m` refeream la legile
divine, pentru c` ace[ti oameni
nu au nici un dumnezeu.
Încalc` îns` legea statutului pe teritoriul c`ruia comite o
astfel de fapt`. Pentru c` în
orice stat din lume exist` o astfel de lege care oblig` pe tat`l
care-[i p`r`se[te copilul s`-i
pl`teasc` pensie de între]inere.
Cet`]eanul iranian Rastgu
Ahmad a venit în România
pentru a se îmbog`]i, a[a cum

au f`cut-o numero[i cet`]eni
str`ini din ’90 pân` ast`zi.

Þara tuturor
posibilitãþilor, nu?
La ei acas` erau ni[te pierde-var`, ni[te rata]i sau cunoscu]i ca ho]i [i tâlhari. Au venit
aici ca „mari investitori“ cu
100-500 dolari SUA în buzunar. Unii au dat ni[te tunuri de
milioane de dolari [i au disp`rut. Al]ii mai fraieri, înc` mai
freac` menta pe aici, împu[când leul, ba cu o bil` de heroin`, ba cu un comer] ilegal cu
nimicuri, a[teptând vremuri
mai bune când norocul le va
surâde [i lor [i vor ]epui pe cineva zdrav`n, apoi vira încotro
vor vedea cu ochii.
Rastgu Ahmad [i-a deschis un butic, apoi un stand prin
Pia]a Norilor. Mai o evaziune
fiscal`, mai o ]eap` acolo,
merge.
S-a c`s`torit cu o românc`
iar din c`s`torie a rezultat un
copil, pe nume Rastgu Shahin
Ianis Florentin. Ca orice nemernic l-a p`r`sit. „A uitat“
s`-i mai pl`teasc` pensia de
între]inere care oricum era infim`. Numai 625.000 lei lunar.
Pu]in? De ce atât? Simplu, pentru c` jigodia are grij` s`-[i
regleze contabilitatea astfel
încât la sfâr[itul fiec`rui an s`
ias` profit zero, sau foarte
pu]in. În aceste condi]ii pensia

de între]inere pe care o datoreaz` a fost stabilit` de instan]a
de judecat` pentru un venit
minim pe economie. O pl`te[te? Ba bine c` nu. Fuge ca dracul de t`mâie. Se ascunde de
parc` ar veni sabahul s`-l
aresteze.
Când este înghesuit cu
vreun dosar penal, privind
abandonul de familie, atunci
infractorul se arat` galanton.
„{tii am avut unele probleme,
dar o s`-i dau, este fiul meu nici
nu se pune problema altfel“
spune nemernicul afi[ând un
zâmbet sub]ire în col]ul gurii,
de [u] prins cu mâna în buzunarul omului, pe ma[ina 173.
Rastgu Ahmad a avut în
ultimul timp un stand în Pia]a
Norilor [i un apartament în Bd.
{incai. Scump, foarte scump,
în jur de 70.000 de euro. Din ce
bani? P`i din profit zero declarat la Administra]ia Financiar`,
sau profit foarte mic.
A fost g`sit de so]ie, mama
copilului. A pl`tit sub presiunea
unui dosar penal „fabuloasa
sum` de 1.875.000 de lei pentru aprilie, mai, iunie 2003.

Fuga
(de Rastgu Ahmed)
opus fiului sãu,
în fa minor melodic
Dup` plata fabuloas` de
care am vorbit eroul nostru s-a
înv`]at minte. A fugit, a dis-

p`rut f`r` urm`. Javra e lini[tit`
acum. Nu va mai fi deranjat de
copilul de 9 ani. Din 2003 nu
mai este de g`sit. A lansat
zvonul c` a p`r`sit România.
Nu este adev`rat. Unde mai
g`se[te el atâta toleran]` (a se
citi prostie) ca în România?
Atâtea posibilit`]i de înc`lcare
a legii, de eludare a acesteia,
f`r` s` stea cu frica în sân c`
face ani grei de pu[c`rie. Evident, nic`ieri în lume.
Este mul]umit, se simte
bine. Are bani, femei. E victorios, l-a fentat pe cel mic. Apoi
a uita de el. De fapt n-a [tiut
niciodat` de fiul s`u. Lui s`-i
fie bine. Micu]ul Shahin nu [i-a
pierdut speran]a înc`. El crede
c` are un tat`, dar pentru
moment este ocupat. Va veni
s`-l îmbrace, s`-l încal]e [i
mai ales s`-l felicite pentru premiile ob]inute la [coal`, iar cu
pu]in noroc îi va aduce o pung`
de bomboane, din acelea colorate.
Nu pentru c` mama lui nu
s-ar îngriji de el, din contr`,
aceasta se lupt` cu greut`]ile
vie]ii [i-i asigur` un trai decent.
Dar el, micu]ul vrea punga
aceea cu bomboane de la tat`l
s`u. Are [i el o ambi]ie. Ambi]ie de copil.
Poate ne spune cineva
totu[i unde îl g`sim pe nemernic.
Ioan Cre]u
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spionaj

Ultima întâlnire cu spionul A007
M-am chinuit s` citesc
câteva rânduri, dar nu am reu[it. Priveam cuvintele, dar nu
în]elegeam nimic din frazele
care-mi alergau prin fa]a ochilor, parc` cu viteza cu care zbura [i avionul, sau poate mai
repede. M` uitam în carte, dar
gândul meu era mult prea departe, înapoi în timp, apoi în
viitor, apoi iar`[i în trecut. În
trecutul pe care îl petrecusem
cu mul]i ani în urm`, în perioada de preg`tire a celui care, mai
târziu, urma s` devin`, pentru
centrala SIE, spionul A007.
A[a figura fostul meu elev,
devenit apoi un prieten deosebit, pe listele ultrasecrete ale
agen]iei noastre de spionaj. Un
nume de cod, cu care erau deja
familiariza]i câ]iva colegi din
Central`, care ]ineau cu el doar
leg`tura radio sau cei care-i
primeau scrisorile cifrate f`r`
s`-i cunoasc` date reale, cele
legendate de ilegal sau fizionomia real`. În afar` de mine [i de
[eful meu direct nu mai cuno[tea nimeni nimic, sau aproape
nimic din biografia real` sau
fals` cu care plecase în misiune. Tot ce ]inuse de el se „pierduse“ definitiv în arhivele
ultrasecrete ale Agen]iei, undeva în „bunc`rul fantomelor“,
cum era cunoscut` arhiva
agen]iei.

Ultima întâlnire
La plecarea definitiv` în
misiune, ilegalul avea o ultim`
întâlnire cu mine [i [eful meu
direct, la care participa [i [eful
cel mare al Agen]iei, dar care
doar îl vedea [i-i spunea câteva
cuvinte, de obicei de laud`, îl
felicita pentru perioada de pre-

g`tire, pentru rezultatele ob]inute, pentru priva]iunile [i obstacolele prin care trecuse cu
brio, dar mai ales pentru tenacitatea de care d`duse dovad`,
pentru loialitatea [i ata[amentul
fa]` de cei care-l preg`tiser` [i
fa]` de ]ar`. Îl felicita pentru
riscul la care se angajase al`turi
de Agen]ia de spionaj a României pe un teren departe de ]ar`,
de prieteni [i mai ales familie, pe
care, foarte pu]in probabil, urma
s` nu o mai revad` niciodat`,
sau poate doar întâmpl`tor, pe
casete video sau în fotografii.
Atât f`cea [eful agen]iei
pentru el. Ultima întâlnire era
obligatorie. Ilegalul pleca definitiv în misiune cu imaginea
celor trei [i cu amintirea unor
cuvinte de laud` [i îmb`rb`tare.
{eful cel mare îi re]inea doar
imaginea [i un nume de cod,
A007, sau oricare altul. În plus,
nu cuno[tea mai nimic, poate
doar spa]iul în care urma s` fie
„plantat“. A[a erau regulile [i
se respectau f`r` nici o rezerv`
[i cu cea mai mare stricte]e.

Reguli obligatorii
M` uitam prin fereastra
avionului [i-l vedeam pe prietenul meu la aceast` întâlnire.
Îl vedeam ca atunci, într-o sear`
de toamn` târzie, la un restaurant din Bucure[ti, la o mas`
retras`, f`r` fast [i f`r` prea
mul]i clien]i. Doar noi patru, cu
un trecut plin de peripe]ii, de
antrenamente, de încerc`ri, de
verific`ri tehnico-operative, de
rateuri [i de relu`ri, de tatonaje
[i priva]iuni materiale, sentimentale, de ordin spiritual, dar
mai ales fizic [i emo]ional. Îl
vedeam pe A007 cât de sigur [i

demn s-a prezentat în fa]a [efului Agen]iei, de care auzise
suficient de mult, dar al c`rui
nume real urma s` nu-l cunoasc` niciodat`, ca de altfel
nici pe cele ale noastre, eu [i
[eful meu direct. A[a era regula. Noi [tiam totul despre el,
despre via]a [i identitatea sa
real`, despre familia sa real` [i
„cea de fantom`“, despre prietenii s`i reali [i fantomatici,

despre... [i despre. El, îns`, nu.
Aceste restric]ii erau nu doar
obligatorii, erau tabu, pentru
toat` perioada misiunii [i
preg`tirii, ca o ultim` garan]ie
pentru orice eventualitate: tr`dare, retragere din misiune, sau
chiar tr`dare din interiorul
Agen]iei. Respectarea acestei
ultime reguli d`duse, de-a lungul timpului, rezultate excep]ionale pentru Agen]iei [i se

dovedise cel mai bun scut de
ordin psihologic [i de protec]ie
contrainformativ` pentru întreaga munc` de spionaj. Regula era valabil aplicabil` în
toate agen]iile de spionaj din
lume iar A007 nu putea face
excep]ie.

Totul rãmâne în urmã
În seara aceea, de toamn`
târzie, A007 m` uimise. S-a

purtat natural de parc` pleca
într-o simpl` excursie, pentru
câteva zile, iar eu, [eful meu [i
[eful Agen]iei de spionaj a
României eram trei prieteni
care-l conduceau la gar` sau la
aeroport. Îl priveam în ochi [i
încercam s` p`trund în sufletul
s`u, dincolo de aparen]ele cu
care c`uta, cu o for]` extraordinar`, s` mascheze emo]ia deosebit` prin care trecea, durerea
pe care o tr`ia la gândul c`
pleac` poate pentru totdeauna
de lâng` cei care-i d`duser`
via]`, de lâng` prieteni [i iubit`,
sau poate so]ie [i copii. Pleca
undeva în necunoscut, într-o
alt` lume, pentru care nu sim]ea
nici o atrac]ie, nici material`,
dar nici sentimental` sau spiritual`. F`cea totul din dorin]a de
a-[i sluji patria [i poporul [i nu
din ambi]ii personale, nu din
spirit de aventur`, nu pentru
bani sau alte foloase materiale.
Iar noi, cei din Agen]ie, [tiam
asta [i-l apreciam enorm de
mult. Îl apreciam pentru toate
clipele, zilele [i nop]ile în care
îl preg`tisem, pentru efortul
material, fizic [i spiritual pe
care îl f`cuse pentru a deveni
un adev`rat ilegal, pentru pericolele pe care avea s` le
înfrunte imediat dup` plecarea
în misiune, pentru umilin]a
urm`toarelor momente pe care
avea s` le dep`[easc` în lag`rul
de transfugi prin care trecea
obligatoriu ori la primul contact
cu serviciile de contraspionaj
ale lag`rului [i apoi ale ]`rii în
care trebuia s` se stabileasc`
definitiv.
(va continua)
Sorin V.
Teodorescu

ALERTA

Nr. 9  10 - 16 august 2005

11

antidrog

|n aten]ia celor tenta]i

Cum pot fi recunoscuþi drogaþii
Cq au vqzut \n filme, cq i-a tentat dealer-ul de la
col]ul strqzii sau cq prietenii lor i-au convins cq nu
sunt „cool“ dacq nu se drogheazq, tot mai mul]i
tineri dau piept, zi de zi, cu tenta]ia. |nainte de a
face pasul, \nsq, cunosc ei totul despre drog?
Ce sunq bine [i ce sunq cumplit? Fiecare judecq
pentru sine, dar trebuie sq aibq toate informa]iile.
Asta oferim [i noi...

Cele mai folosite
droguri la noi
COCAINA: Arbustul se
cultiv` \n America de Sud [i \n
prezent sunt 400-500.000 ha
cultivate. Se amestec` cu alte
substan]e pentru a atinge o
puritate de 10-30% [i se \mpacheteaz` \n mici pache]ele de
hârtie sau aluminiu. Are aspect
de pudr` cristalin` alb` ca z`pada. Cum se administreaz`:
– ,,sniffing“ – prizare cu
ajutorul unui pai;
– ,,speed ball“ – injectabil`, sub form` de solu]ie sau \n
amestec cu heroin`;
– ,,free basing“ – amestecat` cu un solvent sau alcool.
Se \nc`lze[te amestecul [i se
inhaleaz` vaporii degaja]i.
Ce caut` cei care se
drogheaz`: \nl`tur` efectele
oboselii; la circa 20 de minute
dup` prizare induce stare de
euforie, \ncredere \n sine,
mul]umire [i d` impresia unei
capacit`]i m`rite a func]iilor
intelectuale.
Cum \i putem depista pe
cei care se drogheaz` cu cocain`: stare de agita]ie [i instabilitate, tulbur`ri de judecat` [i de
comportament, transpira]ii, dilatarea pupilelor. La doze puternice apar convulsii, paranoia, psihoze, pierderea greut`]ii, gre]uri. Pe termen lung,
apar perfora]ii ale mucoasei
nazale, eczeme \n jurul n`rilor.
HEROINA: Se fabric` \n
prezent numai \n laboratoare
clandestine. Se g`se[te sub
form` de pudr` sau \n amestec
cu alte substan]e de culoare
alb`, bej sau brun`.

Mod de administrare:
– se prizeaz` cu ajutorul
unor dispozitive (tub de metal,
plastic, carton rulat, paie de
b`ut);
– se injecteaz` (shoot) pe
cale subcutanat`, intravenoas`
sau intramuscular`. Drogul se
injecteaz` dup` ce se dizolv`
\ntr-o lingur` de ap` c`ldu]`. Se
mai poate amesteca cu citrice
sau o]et, care amelioreaz` aciditatea heroinei. Injec]iile sunt
practicate \n bra]e, \n gambe,
glezne, sub limb`.
Ce caut` cei care se
drogheaz`: reac]ie intens` de
euforie (flash), dup` care urmeaz` o stare de relaxare, destindere, senza]ii ce dureaz`
dou`-[ase ore. Apare dependen]a fizic` [i psihic` de la
prima administrare. Cum \i putem depista pe cei care se drogheaz`: apar gre]uri, \ncetinire
a ritmului cardiac [i cre[tere a
temperaturii corpului. Poart` cu
ei lingura cu mânerul \ndoit,
\nnegrit` la foc, au \n]ep`turi de
ace pe bra]e, se decoloreaz` [i
se \ng`lbene[te pielea pe antebra], suspectul are un aer de
somnolen]`, este necomunicativ, dezinteresat, are pupilele
\ngustate, ochii decolora]i, un
comportament irascibil, agitat,
nervos.
CANABIS (MARIJUANA): Se ob]ine din celebra
cânep`. Ha[i[ul se ob]ine prin
strivirea plantei, dup` care se
adaug` liant (clei sau cear`).
Uleiul de ha[i[ se ob]ine
din distilarea canabisului tocat,
iar uleiul rezultat are o concentra]ie de 70%. Se folose[te ca:
– Joint – ]ig`ri sau pipe

mici speciale, \n amestec cu
tutun sau past` de coca.
– Ganja – frunze tinere [i
vârfuri florifere ale plantei
femel`, presate sau rulate;
– Charasul – pudr` grialb` din care se prepar` pâini
sau foi sub]iri, aproape transparente;
– Bhang – se fumeaz` sau
se fierbe \n ap` [i prin ad`ugare
de unt se formeaz` un sirop;
– Uleiul – se ud` o ]igar`
care a fost g`urit` cu acul [i
apoi se \mbrac` \n alt` hârtie.
Efectele apar \n patru faze:
excita]ie [i euforie; confuzie
mental`; beatitudine; depresie
sau somn.
OPIUL: Se ob]ine din
capsula macului opiaceu, cât
este \nc` verde. Se fumeaz` cu
pipa. Se confec]ioneaz` o
bobi]` mic` de opiu, care se
\nmoaie la flac`r`, dup` care se
pune \ntr-o pip` special`. Pipa
este adus` deasupra unei fl`c`ri
[i se aspir` fumul.
L.S.D.: produsul provine
numai din laboratoare clandestine. Poate fi g`sit sub urm`toarele forme: lichid incolor, insi-

pid, inodor; pudr` alb`, casant`;
mici comprimate, albe sau colorate. Se ob]ine efectul de flashback – senza]ie de c`l`torie cu
retr`irea unor experien]e anterioare. |n schimb, creeaz` halucina]ii: viziuni [i transform`ri
ale obiectelor \nconjur`toare.
„ECSTASY“ sau „E“, pilula-drog, d` consumatorilor un

sim] al fericirii; afec]iune pentru cei din jurul lor; cre[te energia; [i câteodat` d` halucina]ii.
Asociat` cu cultura delirant`,
efectele sale adverse \i pot face
pe consumatori s` se simt` bolnavi sau s` experimenteze un
sim] al pierderii controlului,
deshidratare [i pierdere pe termen lung a memoriei [i greut`]ii. S-au \ntâlnit [i decese asoci-

ate cu consum de Ecstasy \mpreun` cu alte droguri delirante.
|n cazul lipsei de drog,
apare sevrajul, care se manifest` prin secre]ie nazal`, lacrimar`, sudoripar`, spasme, dureri musculare, diaree, deshidratare, crampe abdominale.
Aviz, amatorilor!
Claudiu BRAN
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tineret
Aceastq paginq va fi dedicatq tinerilor. {i, pentru cq nu putem vorbi despre ei fqrq ca ei sq fie de fa]q, aici ve]i gqsi \ntotdeauna pqrerile lor despre ceea ce \i preocupq.
Pentru ca lucrurile sq fie [i mai clare, i-am rugat sq descrie genera]ia din care fac parte [i am ales câteva dintre cele mai interesante rqspunsuri...

Vacan]q activq
Spicuim, la întâmplare, din anun]urile de angajare:
„Caut operator PC. Obligatoriu experien]q“,
„Angajqm agen]i de vânzqri; experien]q obligatoriu
minimum un an“, „Angajez asistent resurse umane;
minimum doi ani experien]q“... {i pot continua a[a
mult [i bine. Nu ne trebuie un sim] foarte ascu]it al
observa]iei pentru a descoperi punctul comun:
experien]a. {tiu cq e vacan]q, dar am stat de vorbq
cu tinerii no[tri, sq vedem câ]i dintre ei î[i folosesc
timpul liber pentru a încerca sq capete experien]a
cerutq de angajatori.

De vacanþã
Dac` în restul timpului,
este vorba despre „trebuie“, în
vacan]` ar trebui s` fie vorba
despre „vreau“. Cam `sta ar
trebui s` fie farmecul vacan]ei.
Dup` ce tot anul trebuie, iat`
c` sose[te momentul s` fac
ce-mi face pl`cere. Oare?
Pentru cel pu]in o categorie de oameni, pe care eu a[

numi-o, generic, „turi[tii japonezi“, vacan]a e perioada în
care se munce[te cel mai mult
[i se adun` cea mai mare cantitate de stres. Ce este turistul
japonez? Poate fi, a[a cum îi
spune [i numele, un japonez în
vacan]`. Dar nu întotdeauna e
japonez. Poate fi turc, american, român. E un cet`]ean de

bine care pleac` în concediu.
Dar nu oricum. Ci planificat.
Adic` turismul nu e a[a, floare
la ureche, pentru tot prostul.
Trebuie s` fie riguros.
Cum se procedeaz`? Se ia
o list` pe care se trec toate
lucrurile care trebuie s` le
fac`, vad`, ia cu el, fotografieze turistul într-o perioad` dat`
de timp. Se ia un ghid turistic
[i se încercuiesc obiectivele cu
adev`rat indispensabile. Se ia
un aparat de fotografiat [i/sau
camer` de filmat [i se purcede
la atac. Cum? În pas alerg`tor
[i/sau pas de mar[ for]at, se
v`d, în ordine, toate bisericile,
monumentele, muzeele, statuile, cimitirele, parcurile dintr-un anumit ora[, se fotografiaz`, nu se admir`, se bag`

capul în gura leului-statuie [i
se roag` un membru al
grupului s` imortalizeze
clipa de glorie, ca s` se asigure [i latura comic` a excursiei, se cump`r` toate pliantele
(mai ales cele care în mod normal se distribuie gratis) [i se
spune, seara, la hotel, cu
picioarele pline de b`[ici [i un
oftat de u[urare: „Na, c` am
v`zut-o [i pe asta!“. Se consult` lista/ghidul obiectivelor
turistice obligatorii. Se bifeaz`
ce s-a f`cut, se subliniaz` ce
înc` nu s-a f`cut. Se doarme,
se ia o aspirin` contra febrei
musculare [i se scoal` foarte
devreme diminea]a, c`ci, nu-i
a[a, mai sunt atâtea lucruri
care trebuie, dar chiar trebuie
f`cute, c` doar e vacan]`...

Andreea P. (20 ani, student`). Da, [tiu c` se cere experien]` oriunde te-ai duce. Înc`
nu mi-am f`cut probleme,
pentru c` de-abia am terminat
primul an de facultate [i înc`
nu m-am gândit s` m` angajez. Pe perioada verii mi se pare c` nu are sens, pentru c` e
prea pu]in, nici nu apuci s`-]i
dai seama ce se întâmpl` [i
cum merg lucrurile pe-acolo
c` se [i termin` vara. {tiu

c` nu
g â n d e s c
bine,
dar mai
am timp...
Radu M.
(21
ani,
student).
M - a m
gândit la
un moment dat
s` încerc s` fac
ceva pe var`, dar
m-am r`zgândit la
fel de repede, când
mi-am dat seama c`
nu prea g`sesc mare
lucru [i mi-am zis c`
mai bine profit de
momentele astea libere, c` [i a[a în curând începe sesiunea
de restan]e [i iar o s`
m` apuc s` înv`].
Nici nu prea exist`
multe slujbe speciale pentru studen]i, de var`...
Ioana S. (22 ani, student`).
Eu lucrez, adic` am o colaborare la o funda]ie. Nu e numai
pentru vacan]`, de[i e adev`rat
c` în vacan]` mi-am g`sit-o,
anul trecut, [i sunt foarte mul]umit`. M`car când o s` termin

facultatea n-o s` fiu chiar pe
dinafar` [i o s` am [i ce s` trec
în CV. {i le-a[ recomanda tuturor colegilor mei s` încerce s` fac` ceva din timp, c` se vor trezi
c` nu [tiu de unde s-o apuce.
Mihai R. (19 ani, student).
Eu de-abia am intrat la facultate, a[a c` vreau [i eu s` profit de o var` lini[tit`, în care s`
nu fac nimic. {tiu c` e o problem` cu firmele care
vor s` te na[ti înv`]at [i
cu zeci de ani de
experien]`, dar o s`
m` gândesc la asta
mai târziu, dup` ce
dau cu nasul prin facultate m`car un
an sau doi.
De[i am
fo[ti colegi de
liceu
care
deja
s-au
angajat
pe undeva [i mi se
pare foarte
bine c` au ales
s` fac` asta...
Lucia T. (23
ani,
student`). Intru
în anul patru [i
deja am început
s` intru în
panic`, pentru
c` nu am nici
un pic de experien]` de
munc`.
Nu
prea [tiu cum
s` fac, pentru
c` dac` te ui]i
pur [i simplu pe
internet nu prea
g`se[ti mare lucru, în afar` de
împ`r]it flutura[i, ceea
ce nu e r`u, dar nu te ajut`
dup` aceea s`-]i g`se[ti un
post bun. Deocamdat` mai
stau, dar o s` încerc încet-încet
s` m` orientez, s` întreb în
stânga [i în dreapta, poate îmi
g`sesc ceva, s` nu fiu chiar în
aer când termin facultatea.
Pagin` realizat` de
iulia gorzo

