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dură. S-a oferit totuşi explicaţia că aurul
a fost dus în Siberia pentru mai multă
siguranţă, şi că de acolo a fost furat de
trupele ţariste care luptau împotriva lui
Lenin şi bineînţeles înstrăinat, cheltuit
de alb-gardişti. Şi de unde să se mai dea
acum aurul înapoi? Apoi Brejnev a mai
spus că România oricum nu şi-a plătit
toate datoriile de după cel de-al Doilea
Război Mondial..... Din acel moment,
autorităţile comuniste de la Bucureşti nu
au mai deschis subiectul, cel puţin nu la
nivel scris, oficial.
Mai târziu, în 2003, este semnat
Tratatul politic de bază între România
şi Rusia, cu un acord conex, important,
acord ce prevede, între altele, constituirea
unei comisii româno-ruse care “să se
ocupe de studierea problemelor izvorâte
din istoria relaţiilor bilaterale, inclusiv
problema Tezaurului românesc”. După

zeci de ani de tăcere, partea rusă era din
nou dispusă ca, într-un document oficial,
să menţioneze problema tezaurului. Ar
fi fost o victorie pentru România. Ar
fi fost! Pentru că numai Parlamentul
Românei l-a ratificat, nu şi Parlamentul
de la Moscova...
Istoria celor 94 tone de aur împlineşte
în curând 100 de ani şi sub nicio formă
nu poate fi abandonată nici de istorici,
nici de diplomaţi, nici de guvernul
României.
Eroarea din 1917 i-a învăţat însă
minte pe români să-şi mai ducă tezaurul
într-o ţară străină, aşa că în anii 19441947, BNR şi-a ascuns cele 244,9
tone de aur, puse în casete din lemn de
esenţă tare, în peştera de la Mănăstirea
Tismana. Ideea a fost, pe cât de simplă,
pe atât de eficace.
Lucia Ivănescu

Zvonuri despre Tezaur

l Primul care ar fi
devalizat Tezaurul
României a fost Lenin,
pentru a finanţa şi
mişcarea bolşevică
din România, scop
pentru care i-a alocat
lui Rakovski cinci
milioane de ruble, din
care un milion în lei
româneşti.

l Ar fi existat o
înţelegere între ţarul
Rusiei şi famila regală din România ( rude apropiate), în urma căreia parte
din bijuterii şi alte valori s-ar fi întors în patrimoniul monarhiei.
l Emigranţii ruşi de la Paris şuşoteau că bijuteriile familiei regale
din România au fost date spre păstrare lui Constantin Diamandy,
ambasadorul nostru în Rusia. Înainte de a fi expulzat, el le-a lăsat
consulului american, care le-ar fi predat consulului
norvegian. Când şi acesta a părăsit Rusia, a ascuns casetele
într-un zid al casei. Despre comoară mai ştia un servitor.
Înainte de a închide ochii, acesta a mărturisit secretul unui
apropiat, supus german. Refugiindu-se
în Germania, omul a luat legătura
cu ambasada sovietică din Berlin,
încheind un contract prin care i
se garanta un procent din valoarea
bijuteriilor. Dacă vor fi descoperite
la locul indicat de el!

Putin...de aur!

Până vom ajunge la înţelegerea cu ruşii
pentru restituirea tezaurului, să notăm un
episod spectaculos, înregistrat chiar anul
acesta la Sankt Petersburg, oraşul natal al
preşedintelui Vladimir Putin.O faimoasă
casă de bijuterii din frumoasa fostă
capitală a ţarilor, a apreciat campania
susţinută în 2005 de preşedintele
Rusiei, pentru lupta contra cancerului.
La capătul campaniei, în St.Petersburg
a fost inaugurat un mare Centru
medical de cercetare în sfera cancerului
şi a imunologiei. Drept urmare , casa de
bijuterii amintită a realizat un ...bust de
aur al lui Putin( în imaginea alăturată ), în
greutate de 16 kg.Acesta va fi expus timp
de o lună în vitrina bijutierului amintit,
după care va fi retopit, iar din el vor fi
realizate mii de pandantive în formă
de inimioare, care urmează să fie puse în
vânzare. În acest fel, potrivit declaraţiei
unui reprezentant al casei de bijuterii,
„Oricine va dori poate deţine câte o
bucăţică din Vladimir Putin!” Profitul
realizat din vânzarea pandantivelor
va fi donat pentru o campanie de
luptă împotriva cancerului la copii.
Frumos,foarte frumos, şi suntem gata
să ne alăturăm şi noi acestor campanii
umanitare, ba poate chiar să facem şi încă
un bust de aur pentru preşedintele Putin.
Mai ales că, reprimind cele 92 de tone
care ne aparţin, am avea şi din ce!...
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