Зрна & громаде (јануар-фебруар 2006)

ВИШЕ ОД ВЕСТИ

Зрна & громаде

(ЈАНУАР-ФЕБРУАР 2006)

(Упућеност.)

Амерички FBI преузеће послове вештачења у неразјашњеном прошлогодишњем случају
смрти двојице српских војника у веома важној касарни у Топчидеру, пошто немачки
стручњаци из Висбадена нису у могућности да то обаве – саопштено је у Београду.
Један престонички црнохумориста тим поводом нам пише: „Најзад ствар у своје руке
преузимају они који и јесу најупућенији у догађај.”

(Вишак.)
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Светска банка ће до средине 2006. године направити план смањења броја основних и
средњих школа у Србији. Министарство просвете, најављено је, асистираће на
пословима укидања. План смањења броја деце одавно се успешно реализује.

(Трошкарење.)

За првих девет месеци 2005. Скупштина Србије направила је трошкове у износу око 5,8
милиона евра. Само за паркинг је потрошено 43.000 евра.

(Брига.)

„Млеко на нашем тржишту је ниског квалитета, бактериолошки недовољно исправно. Ми
морамо учинити све да се то поправи, да би једног дана, кад уђемо у ЕУ, наше млеко
могло стићи на европске трпезе”, рекао је Жива Жебељан, помоћник министра
пољопривреде Србије. Није рекао шта са онима на чије трпезе, до тог „једног дана”, пре
него што они „учине све”, редовно буде стизало бактериолошки неисправно млеко.

(Нафтовод.)

Високи представници Румуније, Србије, БиХ, Хрватске и Италије требало би да се током
јануара 2006. састану у Риму и прецизирају договоре о формирању заједничке компаније
за изградњу нафтовода од црноморске луке Констанца до Трста. Нафтовод би, према
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пројекту, требало да буде дуг 1.500 километара, а вредност радова, укључујући и обнову
румунске луке Констанца, износили би најмање 2,4 милијарде долара. Није саопштено да
ли је у ту цену урачуната и градња америчких војних база које обично ничу на трасама
таквих нафтовода.

(Припреме.)

„Иницијатива Скупштине Војводине да се у исти кош ставе неонацистичке и националне
организације није ни нова, ни неочекивана, ни необјашњива. Иако је свакоме ко познаје
политичку теорију јасно да расистичке организације, по дефиницији, немају ништа са
православним националистичким покретима какав је ,Образ’, домаћим и страним
антисрбима је стало да пред наредну рунду преговора о статусу Космета забране или
дискредитују што више родољубивих организација, покрета и партија, како би се
ућуткали сви који би могли дићи свој глас када се ова јужна српска покрајина прогласи
за још једну албанску државу на Балкану. Циљ је и припремити народ да што безболније
прихвати још једну у низу издаја”, каже се, поред осталог, у оштро интонираном
саопштењу Не можете забранити национализам Српског интернет парламента, поводом
захтева Скупштине Војводине да се забрани Отачаствени покрет „Образ” као наводно
„клерофашистичка организација”.

(Компромис.)

Разлози за скидање профашистичких „хонведа” и великомађарског покрета „64
жупаније” са листе екстремистичких организација јесу политичка трговина око
покрајинског буџета, као и чињеница да припадници тих организација имају коалициону
сарадњу, чак и „персоналну унију”, са водећим мађарским странкама у Војводини –
потврђено је медијима у Новом Саду.
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„Нећемо мењати име, симболе ни програм”, поручио је Ласло Тороцкој, председник
покрета „64 жупаније”. „Закључак Скупштине Војводине да нам забране оне активности
које повређују интегритет Србије је неоснована одлука и неће нас одвратити од даљег
деловања. Напротив, ми ћемо и даље организовати исте радње, па ако нас буду
забранили обавестићемо ОЕБС, мађарске лобисте у америчком Конгресу и посланике
Европског парламента.”

(Мешање I.)

Кардинали римокатоличке цркве отворено су поручили Италијанкама да се не удају за
мушкарце муслиманске вере, јер то „нужно доноси велике тешкоће”. Учинио је то најпре
кардинал Стефан Хамао, нагласивши „горка искуства Европљанки које су се удале за
муслимане”. Недавно је исту препоруку поновио и кардинал Руини.

Током 2005. у Италији је склопљено 20.000 мешовитих бракова, што је за десет одсто
више него годину дана раније. И тај број расте упоредо са неконтролисаним приливом
муслимана у ову земљу.

(Мешање II.)

Католички „косовски бискуп” Марко Сопи у божићној посланици позвао је католичке
вернике да се моле за независну и суверену (муслиманску) државу Косово. „Рођење
Христово може се упоредити са рођењем нове реалности на Косову”, рекао је Сопи на
божићној миси у цркви Светог Антона у Приштини.

Београдска надбискупија избегла је да коментарише ову изјаву и указала да је став
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Римокатоличке цркве и Бискупске конференције другачији. „Марко Сопи не делује више
у оквиру Бискупске конференције, него је као предводник римокатоличке мисионарске
заједнице директно одговоран Ватикану”, наводе медији. Надлежан је и за све Албанце
католичке вероисповести „у дијаспори”.

(Смрт.)

Римокатолички бискуп призренски монсињор Марко Сопи упокојио се четири дана након
православног Божића. Последњег дана 2005, по јулијанском календару, телеграме
саучешћа упутили су патријарх српски Павле и министар вера Србије Милан Радуловић.

(Жива Црква.)

„Нећемо пристати на сепаратно решавање заштите црквене баштине на Косову и
Метохији, јер бисмо дошли у позицију да сутра Дечани или Пећка Патријаршија имају
онај тужни статус Свете Софије у Цариграду. Да буду музеји пред којим ће, без монаха
и људи, без живе Цркве, стајати албанско-косовски полицајац, наплаћивати улаз 10
евра и показивати то као део ,косовске баштине’. Тај концепт свакако нећемо
прихватити”, изјавио је Душан Батаковић, саветник председника Србије Бориса Тадића
и члан српског преговарачког тима за будући статус Косова и Метохије. „Ради се о
власништву Српске православне цркве и мислимо да стварање живих заједница око
манастира, са монасима, монахињама и свим њиховим имањима, треба да буде део
укупне децентрализације на нивоу Покрајине.”
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(Поверење.)

„Бела кућа лаже, она је лаж подигла на ниво стуба сопственог система, а сада то крваво
намеће као светски систем. У затвору сам од стране Американаца тучен и малтретиран,
што је констатовало више лекарских екипа, укључујући и две америчке”, поновио је
свргнути ирачки председник Садам Хусеин пред специјалним судом у Багдаду. Када су
амерички званичници демантовали тврдње о злостављању затвореника, Хусеин је
рекао: „Американцима се сада може веровати колико и Бушовим причама о ирачком
оружју за масовно уништавање.”

(Невиност.)

„Нирнбершке судије дефинисале су агресивни рат као ,врхунски међународни злочин’,
јер у себи ,садржи акумулирано зло’ свега што долази потом... А тврђење да је Садам
био претња најмоћнијој војној сили у историји патетично је смешна”, изјавио је Дејвид
Ведринг у дебати „Савезници на суђењу”, у оквиру чувене емисије „Њузнајт” на Другом
програму Би-Би-Сија. „Уосталом, зашто се тако ретко у јавности говори о ирачкој
нафти?” додала је Сара Клејтон.

Рат у Ираку траје више од хиљаду дана, однео је преко 100.000 жртава и досад коштао
180 милијарди долара.

(Етичко чишћење.)

Марку Тачеру, педесеттрогодишњем сину некадашње моћне британске премијерке,
одбијен је захтев за продужење боравка у Кнежевини Монако.
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„Одлука је израз принчеве жеље да постави принцип етичности у средиште живота
кнежевине. Како је и рекао у свом инаугурационом говору, у јулу 2005, новац и врлина
морају да иду заједно. Наше финансијске прилике захтевају највећу могућу будност, како
би се избегле активности које нису добродошле у нашој држави”, саопштено је у палати
Грималди.

Имиџ Монака већ дуго обележен је изразом Сомерсета Мома да је то „сјајно место за
сумњиве типове”.

(Понављачи.)

Ако Турска приступи Европској Унији, као што ћете моћи да прочитате у овом броју
„НАЦИЈЕ”, планински врх Арарат (5.156 m) постаће највиши у ЕУ. То неће бити велика
промена само у географији, него и у симбологији. Једна веома прецизна метафора.
Арарат је, подсетимо, она планина где се већ једном насукала Нојева барка овог
човечанства.

(Сигнализација.)

Естрадна звезда Фахрета Јахић ономад претрчавала на недозвољеном месту веома
прометну улицу Кнеза Милоша у Београду, не чекајући, као велики број других, да се
упали зелено светло на оближњем семафору. Полицајац, који је стајао у непосредној
близини, најпре је позове да се врати. Како није хајала, он строго викне. Фахрета
застане збуњено и невољно се врати.
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„Добро, журим, нећемо се ваљада расправљати о једном преласку улице”, каже она.

„Нећемо се расправљати”, каже полицајац и вади тефтер.

„Ма, дајте, молим Вас, сигурно ме нисте препознали. Ја сам Лепа Брена!”

„Драго ми је, ја сам полицајац.”

И написа. <

8/8

