
Svemirska stanica Zemlji na Dan pobjede: 

Snovi, postignuća moguća su samo u svijetu 

gdje nema rata 

 
Astronautkinja Tracy Caldwell uživa pogled na panoramu Zemlje s promatračkog 
modula Međunarodne svemirske postaje. (NASA) 

Parada Dana pobjede u Moskvi, uz 10,000 vojnog i drugog osoblja, bila je najveća među 
stotinama drugih u Rusiji, Europi i drugim nacijama zadnjih nekoliko dana, 
obilježavajući poraz fašizma na kraju II. svjetskog rata.  Čak i kod malih parada i 
okupljanja, sudionici su pokazivali iste osjećaje koji su se mogli vidjeti u velikoj 
moskovskoj procesiji—osjećaj humanosti i besmrtnosti.  Odlika slična ljepoti koju je 
izazvao koncert ruskog orkestra u Palmiri zadnje sedmice. 

Uzevši sve skupa, ovi događaji pozivaju da se upitamo: može li se dovoljan broj 
čovječanstva uzdići da ispuni što je nužno sada i pokopa mrtvi Britanski sustav, i prione 
uz budućnost?  To se podrazumijevalo u poruci Dana pobjede poslane Zemlji danas od 
tri ruska kozmonauta na Međunarodnoj svemirskoj stanici.  Nakon čestitki veteranima, 
narodu Rusije i svim nacijama, koje su porazile fašizam u svibnju 1945.g., poruka 
kozmonauta je dodala, „raditi u svemiru i živjeti miran život; znanstveno istraživanje, 
snovi i postignuća—sve je moguće samo u svijetu gdje nema rata...“ 

Kako to postići? Na to se na razne načine osvrnuo Lyndon LaRouche na TV programu 
LPACa, rekavši: „Uvijek djelujte na osnovu [napada na] na slabe bočne strane.“  Radite 
tako da „ciljani predmet bude oslabljen i izložen ...“  Cilj je britanski sustav—slab, glup i 
opasan, a njegov operativac je Barack Obama.  LaRouche je istaknuo uspješni način 



ruskog Predsjednika Putina, tj. njegovog opetovanog manevriranja iz jedne situacije do 
druge, radeći uvijek na traženju slabog boka gdje će nadmudriti tog neprijatelja. 

Danas je Putin, obraćajući se moskovskoj paradi, uputio posebni međunarodni poziv 
pored obraćanja svojoj domovini.  „Danas se civilizacija ponovno suočava s okrutnošću i 
nasiljem; terorizam je postao globalna prijetnja.  Moramo to zlo poraziti; Rusija je 
otvorena udruživanju napora svih nacija i spremna je raditi na ostvarenju modernog, 
sustava nesvrstanih, sustava međunarodne sigurnosti.“  Prošlog rujna u UNu Putin je 
također pozivao na novu svjetsku sigurnosnu arhitekturu. 

Zamah prema sveopćem ratu svakog sata sve je jačih razmjera od strane britanskih 
geopolitičkih, vojnih pdovokacija protiv Rusije, Kine i drugdje.  Ovog tjedna pomoćni 
ministar vanjskih poslova SADa Antony Blinken u posjetu je Istočnoj Europi, počevši s 
Rumunjskom, naglašavajući privrženost SADa „Inicijativi ohrabrenja Europe [European 
Reassurance Initiative]“ i raspoređivanju vojnih snaga u Europi, protiv „agresora“.  Još 
više, današnji NY Times donosi izjave Michaela Carpentera, pomoćnika Ministarstva 
obrane za Rusiju, Ukrajinu i Euroaziju, hvastajući se svojim protivljenjem protiv ruskih 
prigovora protiv američkih vojnih provokacija u vodama Baltičkog mora.  Ma što Rusi 
mislili ili rekli, „to neće ni mrvice promijeniti naše aktivnosti“, rekao je Carpenter.  U 
lipnju SAD šalje 12,000 američkih vojnika da prisustvuju u Operaciji Anaconda, vojnoj 
vježbi 25,000 ljudi NATOa u Baltičkom području, sa središtem u Poljskoj. 

9. svibanj 2016. 


