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�E absolut esen]ial ca Patriarhul s` nu fie obiect de [antaj, fie \n
planul moral, fie \n cel politico-social, de unde l-ar p=ndi taina

colabor`rii cu organiza]ii sau structuri acoperite, inclusiv 
cele de informa]ii� � |PS BARTOLOMEU ANANIA

}`r`ni[tii vor \nainta Guvernului
Rom=niei o propunere care vizeaz`
sc`derea pragului electoral la
�norma de reprezentare�, \n cazul
alegerilor pentru Parlamentul
European. Decizia a fost luat` ieri
la [edin]a Biroului Na]ional de
Conducere al forma]iunii.

Prim-vicepre[edintele partidului Aurelian Pavelescu
ne-a declarat c`, potrivit normei de reprezentare
invocate, un partid c=[tig` un mandat de europarlamentar
dac` ob]ine 2,85% din voturi, procent rezultat
prin \mp`r]irea num`rului de votan]i la num`rul
de mandate alocate Rom=niei pentru PE, adic` 35.
Potrivit liderului ]`r`nist, aceasta este unica solu]ie
pentru o corect` reprezentare a cet`]enilor. Pavelescu
a avertizat c`, \n cazul p`str`rii pragului electoral

de 5%, dac` un partid ob]ine un singur mandat,
acesta trece la redistribuire. �Nu \n]elegem s`
renun]`m la un mandat dat de popor pentru c`
cineva a vrut altfel. Voin]a poporului trebuie s` fie
respectat`�, a subliniat ]`r`nistul. El a apreciat
c` cel pu]in UDMR ar sus]ine o astfel de propunere.
Legea alegerilor europarlamentare prevede un prag
electoral de 5% at=t pentru partide, c=t [i pentru
alian]e politice sau electorale. Propunerea ]`r`ni[tilor
vine dup` ce \n luna iunie liderii PNL, AP [i
PN}CD au semnat Protocolul de constituire a
Polului de centru-dreapta. P=n` acum, nici unul
din pre[edin]ii celor trei forma]iuni nu a precizat
dac` a existat vreo inten]ie ca PNL, AP [i PN}CD
s` participe pe liste comune la alegerile pentru
PE. ((AAmm`̀nnuunnttee \\nn ppaaggiinnaa 55))
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Sute de vite au fost incine-
rate pe un c=mp al unei
ferme din Lockerbie, Sco]ia.
M`sura a fost luat` din cauza
epidemiei de febr` aftoas`
care a lovit Marea Britanie.
Toate exporturile de carne
de vit` din aceast` ]ar` au
fost interzise. Febra aftoas`
este o boal` extrem de
contagioas` la animale.
P=n` acum, \n sudul Angliei,
au fost depistate trei focare.
Cresc`torii de animale, care
export` anual carne \n
valoare de peste un miliard
de dolari, se tem de o
repetare a epidemiei de
febr` aftoas` din 2001, care
a avut efecte devastatoare
asupra fermierilor [i a
generat  pierderi de circa 17
miliarde de dolari. n (B.M.)

3,1702 llei

2,3032 llei
Trebuie interzis �Tat`l

Nostru� la Radioul public?

Coada
Dragonului Ro[u

Cristian UUNTEANU

Dup`
interminabilul
dezastru din
Irak, SUA risc`
s` provoace o
confruntare \n
care este
previzibil c` vor
pierde enorm,
mai ales c`,
al`turi de China
ar putea s`
ac]ioneze,
b`ncile ruse[ti,
cu uria[ele lor
rezerve de aur
[i valut` forte.

Exist` o tradi]ie a boicotului politic al Jocurilor
Olimpice. C=teva date istorice.

|n Germania anului 1936, conduc`torii nazi[ti
au \ncercat s` fac` din Jocurile Olipice o trambulin`
politic` pentru afirmarea idealului suprema]iei rasei
ariene. Cu un an \nainte, mai multe guverne [i
organisme sportive amenin]aser` cu un boicot. |n
final, doar convingerile politice personale i-au
determinat pe unii atle]i s` nu participe la Olimpiad`.
|n 1956, unele ]`ri au boicotat JO de la Melbourne,
ca r`spuns la criza Suez [i invadarea Ungariei de
trupele Tratatului de la Var[ovia. |n 1968, la JO
din Mexic, doi atle]i americani, Tommy Smith [i
John Carlos, pe podiumul de premiere la 200 m,
au ridicat m=na cu o m`nu[` neagr` [i au
\nclinat capetele \n momentul inton`rii imnului ]`rii
lor, \n semn de protest fa]` de segrega]ia rasial`
din SUA [i sprijin pentru mi[carea �Panterele Negre�.
|n 1980, SUA au cerut organizarea unui boicot
mondial al JO de la Moscova, ca r`spuns la invadarea
Afganistanului de trupele sovietice. Sub amenin]area
confisc`rii pa[apoartelor, atle]ilor americani li s-a
interzis formal participarea la competi]ii. Multe
]`ri au r`spuns acestei solicit`ri [i nu [i-au trimis
sportivii \n URSS. |n fine, ca r`spuns la acesat`
ini]iativ` american`, URSS a refuzat s` ia parte la
Jocurile Olimpice din 1984 de la Los Angeles,
motivul oficial fiind comercializarea excesiv` a JO
[i garan]iile insuficiente de securitate pentru
atle]ii sovietici.  

Similitudini cu situa]ia actual`? Una major`:
invocarea unui motiv politic pentru organizarea
boicotului: nerespectarea de c`tre China a drepturilor
omului. Numai c` situa]ia interna]ional` este cu
totul alta, iar repercusiunile ini]iativei americane
pot fi realmente catastrofale. Reac]ia chinez` a
fost fulger`toare [i dramatic`, prin anun]ul posibilei
destabiliz`ri totale a dolarului american \n momentul
\n care Banca Central` a Chinei ar decide, ca
m`sur` de retorsiune, v=nzarea rezervelor de valut`
american` [i \nt`rirea yuanului. Are [i cum? La
finele lunii martie 2007, \n rezervele B`ncii Centrale
chineze erau 600 tone de aur [i 875,1 miliarde $
\n valut` forte. Inten]ia este de a m`ri rezervele
de aur p=n` la 2500 de tone, �c`ci mai multe rezerve
de aur vor ajuta Guvernul s` previn` riscurile [i
s` fac` fa]` unor urgen]e \n cazul unor posibile
turbulen]e politice pe plan interna]ional [i \n domeniul
economic�, cum afirma cu dou` zile \n urm` Tan
Yaling, cercet`tor [tiin]ific la Banca Chinei. |n aceste
condi]ii, China poate destabiliza u[or dolarul american,
[i a[a extrem de slab [i cu o rat` de depreciere
\ngijor`toare \n condi]ii normale.

|n acest context, cine se va alia deciziei americane?
Cine va risca intrarea pe curs direct de coliziune
cu un asemenea trend economic [i, mai ales, cine
va decide pierderea pe termen lung a pie]ei de
desfacere [i produc]ie chineze? Dup` interminabilul
dezastru din Irak, SUA risc` s` provoace o confruntare
\n care este previzibil c` vor pierde enorm, mai ales
c` al`turi de China ar putea s` ac]ioneze, \ntr-o
sinergie extrem de periculoas`, b`ncile ruse[ti, cu
uria[ele lor rezerve de aur [i valut̀  forte. |n]elepciunea
chinez` spune c` trebuie s` [tii s` te fere[ti de
lovitura cozii Dragonului. |nainte de a scuipa fl`c`ri,
love[te nimicitor cu coada. {i poate provoca o c`dere
\n lan] a multor economii na]ionale. Pozi]ia noas-
tr` oficial` este, cum ne-am obi[nuit, prudent`, adic`
inexistent̀ . Poate doar \nainte ca pre[edintele B`sescu
s` anun]e c` suntem [i de ast̀  dat̀  alia]ii necondi]iona]i
ai SUA. Cu orice risc. n

Iliescu revoltat

Fostul pre[edinte, 
acuzat de procurori 
ca fiind principalul 
responsabil pentru 
mineriada din �90, 
atac` rechizitoriul 
care \l incrimineaz`.

Ion Iliescu a catalogat drept �total aberant`�
concluzia rechizitoriului \naintat \n urm` cu
dou` zile de procurorii militari instan]ei supreme
[i care se refer` la moartea a patru persoane \n
timpul mineriadei din iunie �90. n

Al IV-lea r`zboi
Dup` rr`zboaiele mmondiale [[i RR`zboiul RRece, cconfruntarea eeconomic`
dintre SSUA [[i CChina rrisc` ss` aarunce llumea \\n aaer "" Rusia [[i-a sscos
bombardierele lla \\nc`lzire

China amenin]` SUA cu pr`bu[irea monedei
americane prin manipularea celor 1,33 de trilioane
de dolari pe care le de]ine "" O astfel de mi[care 
i-ar arunca pe americani \n plin` recesiune
economic` "" Sup`rat, Bush declar` c` �ar fi
nes`buit din partea chinezilor s` fac` a[a ceva� 
"" Beijingul a trecut la amenin]`ri verbale, dup` 
ce SUA au anun]at c` vor s` limiteze importurile
chineze[ti pentru a-i obliga pe comuni[ti s` lase
liber` moneda na]ional`, yuan-ul "" |n replic`,
Washingtonul se g=nde[te la un proiect de
rezolu]ie pentru boicotarea Olimpiadei chineze[ti
din 2008 "" Rusia profit` de ciocnirea superputeri-
lor [i-[i vede de planuri: acapararea Polului Nord,
testarea de rachete intercontinentale, survolarea
bazelor americane dup` obiceiul mo[tenit din
R`zboiul Rece "" Rela]iile ruso-americane sunt
tensionate [i de problema scutului antirachet` 
"" |n cursa pentru marele rezervor arctic de petrol
a intrat, agresiv, [i o alt` superputere: Canada 
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Infractori 
la 6 ani 

Copiii delincven]i sunt trata]i 
[i supraveghea]i \n libertate, 
de psihologi [i asisten]i 
sociali, astfel \nc=t
s` nu recidiveze.

Micu]ii certa]i cu legea au sc`pat de {coala
de corec]ie - recunoscut` \n perioada comunist`
ca a[ez`m=nt al groazei. O ini]iativ` a Serviciului
de Delincven]` juvenil` din cadrul DGASPC Sector
3 Bucure[ti reprezint` un demers \n concordan]`
cu standardele Uniunii Europene. n

Hecatomba vacilor


