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Putem găsi prietenia în diferite moduri.

Fericit este cel care găseşte prietenia prin ADEVĂR.

Fericit, pentru că mai presus de Credinţă, Speranţă şi Iubire este
valoarea DREPTĂŢII – care este ADEVĂR. Apare adesea prin molo-
zul naivităţii şi ignoranţei noastre – dar devine o forţă conducă-
toare a „noii” noastre gândiri şi o necesitate de a acţiona. 

Şi apoi, în universul umanităţii, apare cineva dintre cei care ştiu. 

De fapt, ei fie ştiu, fie doar pretind că ştiu. Dacă vieţile noastre şi
universul nostru sunt pline de istorie, înscrise în vieţile noastre, în
existenţa noastră, atunci există o şansă că îi vom recunoaşte destul
de repede pe cei care doar vorbesc.

Putem recunoaşte încăodată vocile auzite nu demult, vocile celor
care au trădat deja  ADEVĂRUL. Au minţit, au înşelat, au răstălmă-
cit. Uneori acestea sunt vocile celor care au ucis, alteori ale celor
care au dat ordinele – de ucidere! Şi după o deghizare reuşită, îşi
ridică degetele către cer şi strigând „să nu ucizi”.
Şi uneori, din spatele cortinei cu inscripţia CE European Commission,
apar feţe pe care le ştiu personal, chiar dacă nu le cunosc numele.
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Cuvânt înainte

De August Kowalczyk



Aceasta este banca acuzaţilor şi
condamnaţilor din Tribunalul de la
Nuremberg, aceştia sunt directorii,
consilierii, şi inginerii de pe şantie-
rul de la Oswiecim – uzina chimică
IG Farben Auschwitz.

Toţi aceştia au văzut moartea şi
agonia celor care mureau, dar care
şi-au întors privirile spre alte orizon-
turi îndepărtate.

Au auzit urletele animalice ale ban-
diţilor de supraveghetori, bleste-
mele cât şi bătăile lor care adesea
aduceau moartea; totuşi, în mod
straniu, ei erau surzi la rugăminţile
de ajutor şi milă.

Ei supravegheau în tăcere roadele
acelei corporaţii urmărindu-i profiturile. Singura lor grijă fiind să
nu scadă performanţele acelei întreprinderi diavoleşti.

La 14 iunie 2003 – ziua celei de-a 63-a aniversări a primului trans-
port de polonezi tatuaţi cu numere de la 31 la 728 la KL Auschwitz
– la Haga, capitala Olandei, am auzit câteva cuvinte simple şi pline
de lumina datorită simplităţii şi realităţii lor istorice.

Aceste cuvinte au fost rostite de Dr. Matthias Rath, Preşedintele
Fundaţiei de Sănătate. Această întâlnire de la Haga a adunat oa-
meni din întreaga lume care au venit să depună mărturie în spriji-
nul cuvintelor rostite de el. întâlnirea s-a încheiat cu o plângere
către Tribunalul Internaţional de la Haga.

Această plângere, ca oricare altă plângere, a cuprins multe argu-
mente dar şi învăţături. Apoi a părut că acele cortine care ascun-
deau ADEVĂRUL au căzut; sau poate nu au căzut încă, dar s-au
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deschis revelând fapte despre
bani, carteluri, industria farmaceu-
tică şi despre debitorul meu perso-
nal, Cartelul IG Farben.
Nici până astăzi nu am primit com-
pensaţia la care am dreptul pentru
munca de sclav pe care am prestat-
o din Aprilie 1941 până în Mai
1942 la construirea locaţiei IG Far-
ben Auschwitz.

Structurile, care aproape întot-
deauna sunt opuse libertăţii, au
luat din nou partea executorului,
nu a victimei.

Am susţinut plângerea către Tribu-
nalul Internaţional de la Haga sub
semnătura mea – August Kowal-
czik, fost prizonier în lagărul nazist
de concentrare şi exterminare de
la Auschwitz, cu numărul 6804. 

Începând din 2003, acţiunile noas-
tre comune au dus la programul
„Europa prin Oameni şi pentru
Oameni” care constituie baza
„Proiectului Oamenilor pentru o
Con sti tuţie Europeană”.

Cartea este o descriere a modului
în care ADEVĂRUL – realitatea sa,
înţelegerea sa şi mai presus de
toate cunoaşterea şi încrederea sa
– se caută una pe cealaltă. 

7

IG Auschwitz a fost100% o su-
cursală a Cartelului IG Farben
(BAYER, BASF, HOECHST). A fost
cea mai mare întreprindere in-
dustrială din Europa în perioada
celui de-al doilea război mondial
și era folosită pentru producția
de benzină și cauciuc sintetic
pentru cucerirea continentului
euro-asiatic de către Wehr macht
în numele Cartelului Petrolului
și Medicamentelor.

Acest complex industrial de 24
kilometri pătrați a fost construit
cu munca de sclavi a prizonieri-
lor din lagărul de concentrare
Auschwitz. August Kowalczyk a
fost unul dintre ei. El este mar-
torul ocular al unei Europe sub
guvernarea brutală a Cartelului
- și un ”păstrător al amintirii”.



Şi iată cum din experienţele personale, chiar cele mai subiective ex-
perienţe şi printr-o „raportare la memorie şi sănătate” putem
ajunge la deschidere socială şi putem întreprinde eforturi politice
pentru a abandona retorica în special electorală, dezlegând-o în
numele ADEVĂRULUI.

Şi numai atunci putem deveni prieteni cu ADEVĂRUL.

August Kowalczyk 

August Kowalczik şi-a împărtăşit experienţele trăite la Auschwitz
în cartea „Refrenul sârmei ghimpate”.
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Informaţii suplimentare: GB1AK479
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Cartea spune o poveste pe care mulţi cititori ar putea iniţial să o
respingă, din motive evidente. Astfel, ei pot spune că dacă aceste
informaţii istorice documentate ar fi adevărate, ar fi auzit despre
ele până acum.

Ţinând cont de acest lucru, noi, ca autori, considerăm că este res-
ponsabilitatea noastră să ne încurajăm cititorii nu doar să citească
această carte, ci să viziteze şi să studieze  documentele sursă listate
în partea de jos a paginilor.

Timp de aproape trei sferturi de secol lumii i s-a spus că al doilea
război mondial a fost generat de un psihopat, Adolf Hitler şi de
anturajul său de huligani rasişti. Totuşi, realitatea este că al doilea
război mondial a fost un război de cucerire condus în numele Car-
telului Chimicalelor, Petrolului şi Medicamentelor, cu scopul de a
controla pieţele globale de multe miliarde de dolari în noile dome-
nii ale produselor chimice patentate. 

Documentele oficiale ale Congresului S.U.A. şi tribunalului de la
Nuremberg pentru crime de război arată fără echivoc că cel de-al
doilea război mondial a fost nu numai pregătit, ci şi facilitat logistic
şi tehnic de către cel mai mare şi mai renumit cartel al petrolului şi
medicamentelor de la acea vreme, şi anume cartelul german IG
Farben, format din Bayer, BASF, Hoechst şi alte companii chimice.
În rechizitoriul procesului de la Nuremberg se dovedeşte că fără IG
Farben, cel de-al doilea război mondial nu ar fi avut loc. 

Veţi afla, de asemenea, din această carte, că primul război mon-
dial, cea de-a doua mare tragedie a secolului 20, a fost de fapt
prima încercare de cucerire a lumii de către aceste interese corpo-
ratiste. Mai mult, după ce ambele încercări militare de a subjuga
Europa şi războiul însuşi au eşuat, Cartelul Petrolului şi Medicamen-
telor a investit în a treia încercare: cucerirea economică şi politică
a Europei prin intermediul „Bruxelles UE”.

Introducere



12

De aceea, nu este surprinzător faptul că arhitecţii cheie ai „Bruxel-
les UE” au fost recrutaţi din rândul acelor tehnocraţi care deja fă-
cuseră planurile pentru o Europă postbelică sub controlul coaliţiei
Nazi/Cartel. Această carte vă va face cunoştinţă cu conducătorii
cartelului – îmbrăcaţi nu în uniforme militare, ci în costume cenuşii
– dintre care cel mai renumit a fost Walter Hallstein, primul preşe-
dinte al aşa-numitei Comisii UE.

Răspunsul la întrebarea de ce, probabil, nu aţi auzit până acum
despre aceste lucruri cutremurătoare este foarte simplu. După
1945, Cartelul a investit sute de miliarde de dolari cu un singur
scop: să rescrie istoria şi să-şi ascundă trecutul criminal. Această mu-
şamalizare, cu privire la originile corporatiste ale celor două răz-
boaie mondiale, a fost în mod evident condiţia preliminară pentru
cea de-a treia încercare a Cartelului – de această dată prin inter-
mediul Bruxelles UE – de a cuceri şi controla Europa.

În mod evident, interesele Cartelului sperau să-şi consolideze con-
trolul asupra Europei prin intermediul Bruxelles UE fără ca aceste
rădăcini întunecate să fie vreodată expuse. Totuşi, acest plan a
eşuat. Publicarea acestei cărţi şi zecile de mii de documente auten-
tice la care se referă înseamnă că experimentul Bruxelles UE s-a ter-
minat. Nici o persoană, organizaţie sau partid democratic nu mai
poate susţine acum cea de-a treia încercare de cucerire a Europei.

Această carte este, de asemenea, o oportunitate unică pentru toţi
acei politicieni şi partide politice care au fost ademeniţi în susţinerea
Bruxelles UE fără să cunoască bazele acesteia sau să îi înţeleagă ade-
văratele scopuri. Aceasta include cei 27 şefi de state care au semnat
“Tratatul de la Lisabona”, dintre care majoritatea nu au ştiut că
semnăturile lor au constituit un act de “îndreptăţire” a Cartelului şi
acţionarilor săi să profite de controlul asupra Europei. Aceşti politi-
cieni şi partide politice au acum şansa să facă o cotitură completă,
revocându-şi în mod public sprijinul în favoarea unui model al Eu-
ropei care a fost construit pe decenii de minciuni şi înşelăciuni. 

Pentru cetăţenii Marii Britanii, expunerea rădăcinilor istorice ale
Bruxelles UE este o provocare specială. Întrucât ei au jucat de două



ori – în primul şi în al doilea război mondial – un rol critic în salvarea
Europei împotriva preluării sale de către Cartel şi acţionarii săi po-
litici, acum ei sunt confruntaţi cu posibilitatea ca toate sacrificiile
umane ale ţării lor să fi fost în zadar. Cu subjugarea de către Tra-
tatul de la Lisabona şi Bruxelles UE, vieţile a 60 de milioane de bri-
tanici în viaţă astăzi şi nenumăraţi din cei nenăscuţi încă, vor
ajunge sub jugul aceloraşi interese care au încercat să cucerească
şi să profite de Marea Britanie încă de două ori până acum. 

De aceea te încurajăm pe tine, cititor al acestei cărţi, să ajuţi la răs-
pândirea acestei informaţii importante către familia, prietenii, co-
legii tăi precum şi în comunitatea în care trăieşti. Mai mult, te
încurajăm să îi confrunţi pe reprezentanţii tăi politici la nivel local,
regional, naţional şi european – cu informaţia prezentată în
această carte. Făcând asta, pui o presiune asupra acestor politicieni
să facă o alegere: fie să închidă ochii în faţa adevărului şi să sprijine
deplin preluarea Europei de către o dictatură de interese corpora-
tiste, fie să acţioneze în spiritul protecţiei democraţiei şi a vieţii şi
sănătăţii milioanelor de oameni. Alegerea pe care aceşti politicieni
o fac cu privire la poziţia lor faţă de „Bruxelles UE” va fi cea mai
importantă decizie din cariera lor politică. 

După ce ultima încercare a Cartelului de a controla Europa a eşuat
în 1945, una din cele mai larg folosite scuze de către acţionarii săi
politici a fost că “nu au ştiut”. Totuşi astăzi, după publicarea acestei
cărţi, nici un politician nu poate face o astfel de afirmaţie în apă-
rarea suportului său continuu faţă de “Bruxelles UE”.

Din perspectivă istorică, ceea ce este cel mai urgent necesar acum,
este o mişcare populară. Acţiune deosebit de importantă pentru că
politicienii din multe ţări europene au fost influenţaţi de interesele
corporatiste ale Cartelului Petrolului şi Medicamentelor; astfel ei nu
mai sunt apărători independenţi ai intereselor oamenilor. O mişcare
populară ar fi, de aceea, singurul garant al libertăţii, democraţiei şi
independenţei pentru oamenii din Marea Britanie şi Europa.
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Actul de Autorizare de la Lisabona - 
Platforma Cartelului Petrolului si Medicamentelor

pentru incercarea de preluare a Europei
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Pentru a studia referinţele ”Informaţii suplimentare” indicate în
casetele roșii la baza diferitelor pagini ale acestei cărţi, inseraţi
numărul respectivei referinţe în caseta de căutare din partea
stângă a următoarei pagini web și apăsaţi ”Go”
http://www.relay-of-life.org/ro/nazi-roots/summarize/index.html




