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TUTTI FRUTTI

Abraham Lincoln:

“Va urma o erã de
corupþie la nivel înalt“

Abraham Lincoln (1809 – 1865), numit
deseori “Abe cel cinstit” sau “The Great
Emancipator“, a fost cel de-al 16-lea
preºedinte al Statelor Unite, între anii 1861
- 1865 ºi primul lider republican de la Casa
Albã. Lincoln s-a opus expansiunii sclaviei
ºi a dorit abolirea acesteia. Pe 1 ianuarie1863, a semnat istorica Proclamaþie a
emancipãrii. Obiºnuia sã supravegheze
eforturile diplomaþiei americane, a iniþiat ºi
condus proiecte sociale esenþiale - abolirea
sclaviei ºi Reconstrucþia Uniunii. Dupã
victoria din alegerile care au avut loc în 8
noiembrie 1864, când a fost reales cu 55%
din voturi, s-a angajat energic pentru
abolirea sclavagismului. Victoria decisivã
din rãzboiul civil contra statelor din sud la determinat pe Lincoln ca în ziua de 14
aprilie 1865 (în vinerea mare) sã viziteze
“Teatrul Ford” din Washington. Dupã ce sa aºezat în loja oficialã, preºedintele a fost
împuºcat de actorul John Wilkes Booth, un
simpatizant fanatic al statelor sudice. În
ziua urmãtoare, la data de 15 aprilie 1865,
din cauza rãnilor de la cap, Abraham

preºedinte, împreunã cu alþi conspiratori,
Wilkes a stabilit cã el îl va împuºca pe
Lincoln, iar camarazii sãi pe Andrew
Johnson. Ce a urmat au fost întâmplãri pline
de coincidenþe nefericite ºi bizare.
....John Parker, care se ocupa de paza lui
Lincoln, a plecat la pauza dintre acte... sã
bea un pahar cu vizititul preºedintelui,
moment în care Boothm s-a strecurat în lojã
ºi l-a ucis pe liderul de la Casa Albã. Apoi,
apoi a sãrit pe scenã, ºi la aterizare, ºi-a rupt
un picior, strigând: ”Aºa mor tiranii!” În
haosul din teatru a reuºit sã fugã, dar dupã
câteva zile a fost gãsit, ºi într-un schimb de
focuri cu soldaþii a fost împuºcat. Asupra
actorului, s-au gãsit mesaje, iar cheia pentru
decodificarea lor a fost descoperitã printre
lucrurile politicianului Judah Benjamin,
omul bancherului Rotschild. Cele 18 pagini
dispãrute din agenda lui Booth au fost
gãsite ºi ele ºi dezvãluiau numele a 70 de
persoane, implicate în planul lui Wilkes.
Americanii spuneau în acea perioadã cã sar fi ºtiut întotdeauna cã moartea
lui Lincoln a fost rezultatul
unei conspiraþii, iniþiatã de bancherii
internaþionali.
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decât monarhia, mai
zate de plantatorii din sud,
insolentã decât autocraþia ºi
dar supoziþia nu a fost încã
mai egoistã decât birocraþia. Prevãd în
demonstratã. De asemenea, se ºtia încã din
1864 cã John Wilkes Booth, un actor viitorul apropiat o crizã care mã va descufaimos, dar ºi spion al Confederaþiei din raja ºi mã va face sã mã tem pentru þara
Maryland, a pus la rãpirea preºedintelui, în mea. S-au întronat multe corporaþii ºi va
schimbul eliberãrii unor importanþi pri- urma o erã de corupþie la nivel înalt, iar
zonieri din sud. Dupã ce, pe 11 aprilie 1865, puterea monetarã va încerca sã domneascã
a ascultat discursul în care Lincoln vorbea în dauna oamenilor, pânã când bogãþia se
despre acordarea dreptului de vot ºi va afla în totalitate în mâinile a doar câteva
negrilor, Booth s-a rãzgândit ºi, orbit de persoane, iar Republica va fi distrusã.
furie, a decis sã-l ucidã. Aflând cã Prima Acum simt multã neliniºte pentru siguranþa
Doamnã va veni la Teatrul Ford însoþitã de þãrii mele.”
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