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Vorbe de fumoar – 8.09.2017 – “Generalul JB” din SRI
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* Ce porecle isi mai dau astia prin SRI... Daca generaleasa Elena Istode era cunoscuta drept “Anaconda”,
aflam ca unui alt smecher din Serviciul condus de Hellvig i se spune “Generalul JB”. Este vorba despre
Vasile Ghita, seful Directiei de Securitate Interna din SRI. Numele acestuia a fost mentionat recent intr-un
interviu acordat de fostul sef al SRI Alba, Ioan Tarnu, care a dezvaluit ca Ghita il suna si il certa la telefon din
cauza ca l-a interceptat pe tatal lui Kovesi, Ioan Lascu, spunandu-i: “Bai baiatule, sa-ti bagi mintile in cap. Eu sunt
generalul Ghita si trebuie sa stiu tot ce misca in Justitia din Romania”. Vasile Ghita este un veteran in SRI, oamenii
vorbind ca facea echipa buna cu fostul prim-adjunct, generalul Florian Coldea, si fostul sef de la Antitero, generalul
Sorin Gabriel Cozma. Culmea este ca desi face parte din garda veche, fiind considerat omul lui Coldea, generalul
Vasile Ghita a fost pastrat de seful SRI Eduard Hellvig. Mai mult, Ghita chiar a facut parte din echipa cu care
Hellvig s-a prezentat la o audiere din comisa de control a activitatii SRI din Parlament (vezi foto).

* Tremura nadragii pe presedintele PNL Ludovic Orban. La Inalta Curte de Casatie si Justitie va incepe, luni 11
septembrie 2017, judecarea apelului formulat de DNA impotriva sentintei de achitare dispusa de Completul de 3
judecatori al instantei supreme. A fost o achitare la limita, luata cu 2 la 1, iar in apel se poate intampla orice. In
ultima perioada Orban s-a facut remarcat printr-un discurs dezgustator, transformandu-se intr-un aplaudac si
propagandist al DNA. Probabil ca seful PNL spera ca in acest fel va scapa de o eventuala condamnare si se
va pune bine cu Sistemul. Ceea ce uita insa Orban este ca au mai facut-o si altii inaintea lui, si tot
condamnati au terminat. Si ce nu vrea sa inteleaga liderul PNL este ca daca mori, mai bine sa o faci cu
demnitate.
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* Americanii s-au dat pe brazda si si-au schimbat brusc politica anti-PSD si de sustinere a sistemului ticalos din
timpul regimului Basescu. Minune mare, mult hulitul ambasador SUA la Bucuresti Hans Klemm s-a intalnit
vineri cu presedintele PSD Liviu Dragnea (vezi foto). Pana acum nici nu era de conceput o asemenea
intalnire. Sa ne amintim ca in urma cu vreo doi ani, cand americanii au inaugurat baza de rachete de la Deveselu
si au declarat-o operativa, au facut o mare chermeza la care au invitat toate oficialitatile statului, mai putin pe cei de
la PSD, nici macar pe premierul Victor Ponta. Pe atunci, PSD era nefrecventabil de SUA, care sub regimul
Obama-Biden, au transformat tara noastra intr-o colonie condusa prin arma catuselor. Adica prin instituitiile de forta
SRI, DNA si altele, ale carora sefi erau continuu decorati si invitati la ambasade. De data asta, SUA si-a schimbat
politica. Deh, trebuie sa le platim vreo 4 miliarde de dolari pe alte noi rachete, care nu vor fi niciodata sub
butonul nostru. Motivul oficial al intalnirii intre Dragnea si Klemm l-au constituit Legile Justitiei si se pare ca
administratia Trump, pana va aduce un alt ambasador, l-a obligat pe Klemm sa se umileasca in fata PSD si sa nu
se mai arate ingrijorat, cum a facut-o de atatea ori impreuna cu ONG-urile sorosiste pe care le finanta chiar
ambasada.

Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau pamfletului. Luati-le ca atare!
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