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Cezar 
A. Mihalache

FFără îndoială, ideal ar
fi fost ca în procesul de privati-
zare al combinatului Oltchim
să se prevadă strict posibili-
tatea conversiei creanţelor
deţinute de Electrica şi AVAS
(adică a datoriilor combinatului
faţă de aceste două entităţi) în
acţiuni, ca metodă de majorare
a capitalului social. În acest fel,
ponderea statului în structura
acţionariatului ar fi crescut în
mod semnificativ şi s-ar fi justi-
ficat dezvoltarea ulterioară a
unei structuri a cărei conduc-
ere să fie încredinţată unui
manager străin.

Au existat însă două
motive care nu au permis o
asemenea abordare tranşantă
(chiar dacă, inițial, în caietul de
sarcini, era prevăzută o con-
versie a acţiunilor deţinute de
AVAS). În primul rând, am fi
fost puşi faţă în faţă cu rigidi-
tatea Comisiei Europene, care
ar fi putut reclama nu numai o
formă mascată de ajutor de
stat, în cazul majorării capi-
talului social prin cele două
entităţi ale statului (Electrica şi
AVAS), cât şi încercarea de
creare a unui monopol de către
Statul Român, catalogată
poate chiar ca o formă de
naţionalizare mascată. Pentru
că, în momentul în care Statul
Român, deţinând deja un pa-
chet de acţiuni 54,8 la sută,
prin Ministerul Economiei, şi
cumulând prin eventuala con-
versie a datoriilor Oltchim către
Electrica şi Avas în acţiuni
câteva procente semnificative
din totalul acţinilor, s-ar fi ajuns
la o majoritate absolută. Iar
asta ar fi deranjat; atât Europa,
cât şi pe cei doi principali
acţionari minoritari de la
Oltchim, deja celebra firmă
concurentă PCC SE (care
deţinea 18,31 la sută) şi firma
off-shore (!) Nachbar Services,
care, deşi iniţial avea numai

trei procente, după o tranzacţie
de bursă avea să ajungă la
nouă la sută, apoi, prin alte
mişcări, la 12 şi, în cele din
urmă, 14,02 la sută din
Oltchim! Un off-shore înregis-
trat în Nicosia (Cipru), com-
panie despre a cărei proprietari
reali nu știa nimic nici măcar
conducerea Combinatului! Or,
tocmai aceste două entităţi din
rândul acţionarilor minoritari
(PCC SE şi Nachbar Services,
restul ponderii de acţionari mi-
noritari – 11,01 procente
aparţinând unor persoane fiz-
ice, iar 1,83 la sută unor firme-
, fiind insignefiantă) nu ar fi fost
niciodată de acord cu o
procedură de conversie a da-
toriilor combinatului în acţiuni
pentru că ar fi riscat să se
diminueze propria lor partici-
pare. 

De altfel, chiar înain-
tea „privatizării”, Asociaţia
Generală a Acţionarilor de la
Oltchim avea să respingă
propunerea venită din partea
statului, prin acţionarul majori-
tar, Ministerul Economiei, de
conversie a creanţelor în
acţiuni. Practic, de intrare în
structura acţionariatului a încă
două entităţi, întâmplător
aparţinând Statului Român
(Electrica şi Avas). Pentru că
nu numai posibilul control ma-
joritar al acţiunilor de către
Satul Român prin cele trei
structuri ale sale -  Ministerul
Economiei, Electrica şi Avas,
ar fi deranjat, ci şi inevitabila
diminuare a ponderii valorii
acţiunilor deţinute de PCC şi
compania off-shore. 

De aceea, situaţia în
care s-a ajuns astăzi, prin in-
trarea „în joc” a lui Dan 
Diaconescu „DD - Senzațio-
nal”, cumpărătorul pachetului
de 54,8062 deţinut anterior de
Ministerul Economiei, nu poate
fi desfiinţată „a priori”, trebuind
să remarcăm şi oportunităţile
create prin preluarea pachetu-
lui majoritar. Pe de o parte,
statul a „scăpat” de pachetul

de acţiuni care îl punea în pos-
tura de monopol dacă ar mai
obţinut prin Electrica şi AVAS
ale acţiuni (în urma conversiei
creanţelor faţă de Oltchim). A
îndeplinit şi cerinţele FMI de
privatizare a combinatului
până la un anumit termen, iar
de acum înainte nimic nu-l
poate împiedica să reintre în
acţionariatul Oltchim, într-o
etapă viitoare, prin conversia
în acţiuni a uriaşelor datorii pe
care le are combinatul faţă de
Electrica AVAS. În al doilea
rând, nu trebuie să ignorăm
suma pe care a obţinut-o statul
din oferta lui Dan Diaconescu,
o cifră cu mult mai mare decât
orice disponibilitate venită din-
spre ceilalţi ofertanţi, bani prin
care se pot astupa, într-un
management inteligent,
„găurile” care ţin acum combi-
natul în afara producţiei. Mai
ales că, din momenul în care
Oltchim a încetat să mai
funcţioneze după sistarea
alimentării cu energie electrică,
această privatizare era
inevitabilă şi singura soluţie
fezabilă. Pentru că, fiecare zi
de producţie pierdută este o zi
oferită competitorilor pentru a
acapara piaţa. Iar astăzi, mai
importantă decât fabrica şi
tehnologiile ei, este piața de
desfacere care, odată
pierdută, face inutilă orice efort
de repornire și redresare. Şi nu
în ultimul rând nu trebuie să
neglijăm faptul că, fără impli-
carea „telenovelistică” a lui
Dan Diaconescu, nu am fi
ajuns să asistăm „în direct”,
într-o transparenţă fără prece-
dent, la întreg procesul de pri-
vatizare! Şi este un aspect
esenţial pentru că s-a creat un
precedent, de acum înainte
Statul neputând să refuze tele-
vizarea altor licitaţii vizând
structuri de interes naţional
(Tarom, CFR Marfă etc). În
plus, nivelul de transparenţă la
care s-a ajuns poate fi un motiv
şi pentru accelerarea proce-
selor de desecretizare a anu-

mitor dosare de privatizare.
Din păcate, rămân şi

multe semne de întrebare
legate de adevăratul scop al
implicării omului de televiziune
în preluarea Oltchim, pentru
căteva săptămâni bune, totul
urmând să ţină, nu atât 
de „senzaţional” (care 
s-a „fumat” odată cu minutul de
aur al megatelevizării licitaţiei),
cât mai ales de suspans. Pen-
tru că adevăratul „extraordinar”
nu ţine de intrarea părintelui
Elodiei în această afacere,
deşi poate că l-au ajutat şi
incantaţiile şi „viziunile” de sub
prosoapele „Eldicăi”, ci de
dezvăluirea inevitabilă a
adevăratului proprietar al
acţiunilor achiziţionate „în nu-
mele poporului”.

În fapt, identitatea
adevăratului proprietar al pa-
chetului majoritar (D.D. fiind
susceptibil a fi, până la proba
contrarie, doar un interpus) va
cântări enorm pentru destinul
combinatului. Inclusiv din per-
spectiva faptului că, prin
deţinerea pachetului majoritar,
acesta va avea un cuvânt de
spus şi în posibila readucere în
discuţia Adunării Generale a
Acţionarilor a transformării
creanţelor Electrica şi AVAS în
acţiuni; adică, posibila reîn-
toarcere a statului în structura
acţionariatului de la Oltchim. Şi
vorbim de „suspans” pentru că,
în funcţie de identitatea
finanţatorului „din umbră”, ne
putem afla în fața unei posibile
perturbări a intereselor eco-
nomice şi geostrategice ale
Uniunii Europene, putând avea
surpriza că, prin pachetul ma-
joritar de la Oltchim, am stre-
curat în UE un grup de interese
neagreat de Bruxelles. Or, într-
o asemenea perspectivă, în
care am deschis o breşă pe o
piaţă comericală tot mai strictă,
nici măcar tomberonul lui Tolea
nu-l va mai salva pe DD!
Totuşi, este greu de crezut că
serviciile noastre nu și-au făcut
temele, însăși faptul că privati-

zarea s-a realizat putând fi o
garanţie că lucrurile nu au ieşit
din sfera dorită de UE.

Este adevărat, putem
avea şi plăcuta surpriză a unei
implicări cu adevărat „popu-
lare” din partea lui Dan Dia-
conescu. Dar, dacă înfiinţarea
societăţii comerciale Propri-
etatea Poporului, Dreptate şi
Demnitate SA nu are de ce să
ne ridice semne de întrebare,
dubios va fi felul în care omul
de televiziune va reuşi să or-
ganizeze o subscripţie publică
de o asemenea amploare.
Pentru că nu trebuie să ne
hrănim cu iluzia că toţi cei
cinci-şase milioane de români
pe care se bazează Dan Dia-
conescu în procesul de
subscripţie vor deveni și
acţionari direcţi ai combinatului
Oltchim! În realitate, ei vor fi
parte a structurii de
reprezentare gândite de D.D.,
sperăm că nu într-un sistem
FNI!

De altfel, poate că toc-
mai subscrierea publică poate
fi motivul pentru care jurnalis-
tul a intrat în acest joc riscant,
el fiind oricum „consacrat” prin
alte acţiuni de „subscriere” a
speranţei şi iluziilor românilor.
El este cel care a acordat
repartiţii publice televizate pen-
tru case! Or, prin subscripţile
pentru Oltchim, care sunt de
aşteptat să se realizeze, nu pe
piaţă, ci pe ecranul TV-DD-
OTV, putem să ne trezim în
faţa unei inginerii financiare în
care PP-DD să acumuleze fon-
durile financiare necesare.
Pentru că numai popularitatea,
inclusiv prin atingerea „minutu-
lui de aur”, nu este suficientă
pentru a răzbi în alegeri! Mai
este nevoie şi de un suport fi-
nanciar, iar să ajungi
preşedinte de ţară cu numai
200 000 de euro, atât cât se
presupune că ar fi fost banii
„direcţi” ai lui DD, ar fi cu
adevărat o reuşită! 

●

Riscul autonomizării economice…Riscul autonomizării economice…

Maria 
Cobianu-Băcanu

NNu putem nega o real-
itate cruntă: din punct de
vedere economic, românii
pierd tot mai mult teren în
Harghita și Covasna. Astfel,
dacă până în ’89, românii
ajunseseră la acelaşi nivel
economic cu maghiarii,
maghiarii le sunt astăzi superi-
ori economic. Mai grav, românii
ajung din nou slugi la ei. Iar în
viitor s-ar putea să nici nu mai
putem vorbi despre românii, ei
migrând „cât vad cu ochii”.
Încercarea de instituţionalizare
a relaţiilor dintre instituţiile
administraţiei publice din Cov-
asna, Harghita şi, în parte,

Mureş, nu urmăreşte un scop
major naţional, ci perspectiva
înfiinţării, cu sprijin financiar şi
logistic ungar, a „Regiunii de
Dezvoltare de pe Pământul
Secuiesc”, o micro-regiune de
tip maghiar care să diminueze
rolul statului român, să fa-
ciliteze crearea condiţiilor de
autonomie şi să realize-
ze „o zonă maghiară
autoguvernabilă”. Iar demer-
surile de autonomie nu se
opresc aici. O deosebită prior-
itate o are avantajarea la nivel
local a pătrunderii capitalului
ungar în sectoarele economice
fundamentale din zonă pentru
sprijinirea propriilor organizaţii
profesionale din localităţile
compact maghiare. Monitor-
izarea activităţii comparti-

mentelor de integrare
europeană din cadrul Consili-
ilor Judeţene Covasna şi
Harghita, relevă că acestea
acţionează în principal pentru
integrarea acestor judeţe în …
Ungaria! După cum este lesne
de ghicit, în Transilvania, pe
locul întâi se găsesc între-
prinderile maghiare concen-
trate în special în zonele cu
maghiari majoritari. Dacă
acestei realităţi i se adaugă
dobândirea vechilor posesiuni
de pământuri şi păduri şi prin-
cipiul „spiritualizării frontierelor”
autonomia este realizată.
Maghiarii recunosc frontierele
statale ale României, dar vor
să stăpânească pe dinăuntru,
din interior, ţara şi pe români.
Și în bună parte au reuşit!

De altfel, nici măcar
pentru actualii guvernanți cri-
teriul etnic nu pare a fi relevant,
pentru ei nefiind de prea mare
însemnătate emoțională faptul
că destinul românilor din Cov-
asna şi Harghita este cu
adevărat tragic, ei găsindu-se
în mileniul trei sub dominaţia şi
dispreţul maghiarilor, disponi-
bili să colaboreze cu toate gu-
vernele pentru a-şi atinge
obiectivele iredentiste. De-
sigur, nu pot cataloga a priori
ca fiind un aspect negativ par-
ticiparea reprezentanţilor
minorităţilor naţionale în or-
ganele centrale ale statului –
guvern, parlament, instituţii.
Este normală şi legitimă. Şi,
desigur, sunt reprezentanţi ai
tuturor minorităţilor în toate

instituţiile statului român. Dar
în cazul maghiarilor, ceea ce
se urmăreşte prin accesul în
aceste organisme este, în
primul rând, interesul etnic,
dobândirea de drepturi şi
facilităţi care să-i servească la
realizarea enclavei pur etnice
maghiare în arealul Covasna şi
Harghita cu extindere spre
Târgu Mureş şi alte zone cu
maghiari compacţi, ceea ce
semnifică destrămarea ţării, a
unităţii ei geografice, econom-
ice, culturale. Pentru că aceste
elite al maghirmii nu nu sunt fi-
dele intereselor României, ci
au o altă orientare geopolitică,
anume Ungaria, orientare care
îi face neloiali faţă de Româ-
nia.

●
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Sărmană copilărie!Sărmană copilărie!

Al. Stănciulescu
Bârda

„MModernizăm” cu în-
crâncenare sistemul de
învățământ, cu fiecare etapă,
cu fiecare partid politic, cu
fiecare ministru al
Învățământului.Fiecare vrea
să-și lege numele de acest
domeniu atât de fragil, atât de
delicat și atât de dificil. 
Fiecare vrea să facă
experiențe și, din păcate, copiii
sunt cobaii lor. Începutul
școlarizării a coborât la cote
alarmant de joase ale vieții.
Dacă mai adaugi la aceasta
anii de grădiniță, îți apare în
minte întrebarea firească și
fără de răspuns: ,,Unde este,
oare, copilăria acestor copii?
Cine le-a furat-o și cu ce
drept?” 

În întreaga tradiție
românească multimilenară se
vorbea de ,,cei șapte ani de
acasă” și nu întâmplător. Până
la șapte ani copilul rămânea în
sânul familiei. Se sudau pentru
tot restul vieții legăturile lui cu

părinții și bunicii, cu frații și cu
celelalte rude. În timpul acesta
cunoștea direct mediul
înconjurător, natura cu toate
ale ei, plante și animale. Cu
nenumăratele lui întrebări afla
multe și de toate în mod natu-
ral, fără teama calificativului, a
notei de a doua zi, fără teama
lecțiilor nefăcute. 
Copilul ședea mai tot timpul în
aer liber, în mijlocul naturii,
prestând și  activități utile, pe
măsura puterii lui. 

Cel mai adesea el
mergea cu vitele la câmp,
împreună cu alți tovarăși de
joacă din mahala. Cât timp
vitele pășteau, ,,ciobăneii”
jucau cum numai ei știau 
să joace, dezvoltându-și
imaginația, inițiativa, gândirea,
puterea fizică. Se dezvolta
trupul, se dezvolta și sufletul.
Mama îl învăță mai întâi
primele cuvinte și primii  pași,
apoi primele vorbe ale
rugăciunii și primele semne ale
închinăciunii. Părinții și bunicii
îl învățau alfabetul comporta-
mentului în lume, al relațiilor
sale cu cei din jur și aceasta
rămânea ca o amprentă pentru

copil tot restul vieții. Cei șapte
ani de acasă rămâneau  cea
mai frumoasă perioadă din
viață, o perioadă lipsită de griji,
o perioadă fericită, care, pe
bună dreptate, era asemănată
cu perioada fericită a șederii lui
Adam în rai.

Bietul copil de azi este
smuls de la sânul mamei de
timpuriu și introdus într-o lume
nu întotdeauna binevoitoare. 

Înregimenta-
rea acesta de la o vârstă atât
de fragedă face din sufletul
copilului o cetate care-și
închide porțile. Copilul devine
egoist, se retrage în sine, se
îngrijește doar  de eul său, de
supraviețuirea lui în lumea
aceea pestriță, în care oricând
poate să fie bruscat, lovit,
nedreptățit, în care dreptul
forței predomină. Unii se
,,socializează”, integrându-se
unor grupuri cu comporta-
mente îndoielni-
ce, așa-numitele găști, care le
asigură o oarecare siguranță,
încredere, putere. Alții se
izolează de colectivitate și
trăiesc în sine drama
despărțirii de părinți și de

mediul atât de primitor al casei
părintești. Eram
în clasa a IX-a la internat în
Craiova și, după o săptămână
sau două de la începutul anului
școlar puteai vedea pe tot mai
mulți pe la colțuri plângând.
Dacă-l întrebai pe câte unul ce
are, îți răspundea simplu și
dezarmant: ,,Mi-e dor de
acasă!”. Dar aveau 16-17 ani!
Ce să faci cu Bibiluș, Bombon-
ica, Bombița de la grădiniță, cu
numai doi-trei ani ai lor; ce să
faci cu Michi, Richi, Pichi și alții
ca ei din clasa ,,zero”! Îi auzi
vorbind cu lux de amănunte
despre  dinozauri și despre  tot
felul de bazaconii, ca și când
ar vorbi niște savanți!
Menționez că dinozaurii sunt
cele mai hidoase fiare care au
trăit vreodată pe Pământ. Au
dispărut în urmă cu milioane
de ani și se mai găsește doar
ici-acolo câte un oscior. Copiii
se ,,specializează” în dinoza-
uri, dar nu știu câte coarne are
vaca, ce foloase ne aduce
oaia, capra, porcul, găina etc.!

Copii aceștia vor de-
veni ceea ce societatea sau
mai bine-zis sistemul de

învățământ dorește să devină:
generația sticlei, a ecranului, a
desenelor animate, generație
de incubator. Sufletul acestei
generații va fi însă un handica-
pat tot restul vieții. Un olimpic
în informatică, adică în calcu-
latoare, mărturisea că n-a citit
niciodată o poveste cu Făt-Fru-
mos, că n-a auzit de Miorița, că
n-a fost la țară și n-a atins un
animal domestic precum vaca,
oaia etc., ci permanent a fost
cu calculatorul lângă el, de
dimineața până seara, de
seara până dimineața. 
Priveam întotdeauna cu
admirație pe acel tânăr pentru
performanțele sale științifice,
dar, în mod real, îl
compătimeam pentru  cele ce
pierduse din frumusețile naturii
și ale sufletului românesc.

Intrăm cu hăi-rup în
sufletul acestor copii la vârste
incredibil de mici, îi îndopăm
douăzeci de ani cu multe și de
toate, apoi îi băgăm în șomaj și
suntem mulțumiți că i-am pri-
copsit. Ce vremuri,
domʼle, ce vremuri! Și ce oa-
meni!

●

Avioane militare „evadate” din România (1946-1953)Avioane militare „evadate” din România (1946-1953)

Petre Opriș

ÎÎn timpul Războiului
Rece, cazurile de utilizare a
unor avioane militare cu
scopul de a fugi din România
nu au fost mediatizate de
autorităţile de la Bucureşti –
cu excepţia celebrului „caz de
la Tămădău” (14 iulie 1947),
o înscenare a autorităţilor co-
muniste de la Bucureşti
încheiată cu dizolvarea
abuzivă a Partidului Naţional-
Ţărănesc şi condamnarea la
închisoare pe viaţă a lui Iuliu
Maniu şi Ion Mihalache (11
noiembrie 1947). 

Prima „evadare”
aeriană reuşită din România
postbelică a avut loc în luna
octombrie 1946, când un
„Heinkel-111″ a decolat de pe
aerodromul din Caransebeş
(unde fusese adus pentru
reparaţii) cu scopul declarat
de a ajunge la regimentul de
bombardiere de la Braşov. 

Pilotul Matei Ghica-
Cantacuzino şi mecanicul de
bord Raul Gheorghiu aveau
însă pregătit un plan de ieşire
din ţară: primul deţinea o
hartă cu traiectul de zbor de
la Caransebeş la Bari (Italia),
iar cel de-al doilea intervenise
la sondele care indicau
nivelul de combustibil din rez-
ervoare, în aşa fel încât
avionul să fie alimentat cu
mai multă benzină decât era
permis de autorităţi pentru
zborul de la Caransebeş la
Braşov.

În afară de cei doi
membri ai echipajului, în
avion s-au mai aflat Mihail
Fărcăşanu (acesta fiind li-
derul organizaţiei de tineret a
Partidului Naţional Liberal)
împreună cu soţia sa, Pia, şi

Vintilă Brătianu. Aparatul
„evadat” a fost interceptat în
timp ce survola Iugoslavia şi
mai multe proiectile trase de
avioanele de vânătoare iu-
goslave l-au avariat. Cu toate
acestea, Matei Ghica-Can-
tacuzino a reuşit să tra-
verseze Iugoslavia şi Marea
Adriatică şi să ajungă pe
aeroportul militar din Bari,
unde se ştia deja despre ten-
tativa celor cinci români.

Şase ani mai târziu,
căpitanul Dumitru Piţurcă s-a
pregătit din timp şi a zburat
de la Braşov la Belgrad cu un
„Heinkel-111″ H6, cu numărul
matricol 53 (13 martie 1952).
Pentru a avea combustibil su-
ficient, acesta a solicitat
mecanicilor de la sol în-
locuirea unui rezervor al
avionului şi umplerea sa
completă cu scopul de a fi te-
stat în zbor – conform unei
reguli existente în aviaţie
pentru cazuri de acest gen. 

La bordul aparatului
pilotat de comandantul ad-
junct al Regimentului 190
Bombardiere s-au aflat lo-
cotenentul Ion Ghinea
(locţiitorul politic al coman-
dantului Regimentului 190),
operatorul radio, mecanicul
de bord şi doctorul Ioan
Bucur. În opinia noastră, una
dintre urmările „evadării”
avionului pilotat de căpitanul
Dumitru Piţurcă a fost
radierea de la zbor a 80 de
aviatori – printre aceştia
aflându-se piloţi din aviaţia
română de vânătoare care au
participat la campania
militară de pe Frontul de Est,
împotriva Uniunii Sovietice
(22 iunie 1941 – 23 august
1944). În nota trimisă gener-
alului Emil Bodnăraş la 29
martie 1952, Direcţia de
Contrainformaţii a Forţelor Ar-

mate a precizat motivul acelei
propuneri astfel: „pentru pre-
venirea eventualelor trădări
din partea elementelor nesig-
ure (din punct de vedere
politico-ideologic – n.a.)”.

O altă urmare a
„evaziunii” căpitanului Du-
mitru Piţurcă a fost
înlăturarea din funcţie a gen-
eralului-maior Constantin
Doncea (mai 1952). Acestuia
i s-a reproşat faptul că nu a
fost capabil să prevină dez-
ertarea respectivă şi nici să
intervină imediat pentru
doborârea aparatului folosit
de către cei cinci fugari.
Schimbarea din funcţie a fos-
tului ilegalist comunist Con-
stantin Doncea, ajuns
întâmplător comandant al
Forţelor Aeriene Militare (fără
o pregătire profesională care
să-i confere dreptul de a co-
manda o categorie de forţe
armate), nu a însemnat însă
şi sfârşitul tentativelor de
evadare din România cu aju-
torul unor aparate de zbor. 

De exemplu, la 5 iulie
1952, patru avioane de
vânătoare „Messerschmitt-
109 G-6″ au decolat de pe
aerodromul de la Roşiorii de
Vede pentru a efectua o mis-
iune de rutină la înălţimea de
5.000 m. Două dintre
aparatele respective au avut
probleme tehnice la motoare
înainte de îndeplinirea misiu-
nii şi piloţii lor au hotărât să
se retragă la bază. Ceilalţi doi
piloţi, căpitanul Gheorghe
Gheorghiu şi locotenentul
Constantin Boreş, au atins cu
avioanele lor (înmatriculate 5
SN 363 şi 9 SN 319)
înălţimea de zbor stabilită
pentru misiune, apoi au prof-
itat de ocazie şi s-au îndrep-
tat rapid spre Iugoslavia –
unde au aterizat şi au solici-

tat azil politic. Emoţiile şi-au
pus amprenta asupra pilotu-
lui Constantin Boreş, trenul
de aterizare al avionului său
fiind avariat la contactul cu
solul (greşeală ce poate fi
considerată normală dacă
avem în vedere faptul că
aparatul „Messerschmitt-109″
avea un tren care nu „ierta”
aterizările mai dure).

Un an mai târziu, pi-
lotul Mihail Diaconu a fugit de
la Caransebeş în Iugoslavia
cu un avion IAK-23 (cu matri-
cola 35) care aparţinea Regi-
mentului 135 Aviaţie
Vânătoare (24 iulie 1953). 

Deoarece autorităţile
iugoslave au fost interesate
să afle atât performanţele,
cât şi punctele slabe ale
aparatului respectiv (acesta
fiind o noutate pentru militarii
de la Belgrad), Mihail Dia-
conu a primit statutul de azi-
lant politic şi putem
presupune faptul că i-a ajutat
pe cei trei piloţi iugoslavi care
au zburat pentru prima dată
cu IAK-ul 23. Ulterior, Mihail
Diaconu a ajuns în SUA
(unde a primit o nouă identi-
tate), iar avionul său a fost
transportat în luna octombrie
1953 la baza aeriană Wright-
Patterson (Ohio, SUA) pentru
opt teste de zbor – efectuate
în perioada 4-25 noiembrie
1952.

În aceeaşi perioadă,
autorităţile române au dorit
să recupereze avionul IAK-23
cu care a dezertat Mihail Dia-
conu, solicitând în mod oficial
acest lucru la Secretariatul de
Stat pentru Afaceri Externe
din Iugoslavia, prin
însărcinatul român cu afaceri
an-interim de la Belgrad (31
octombrie 1953). Partea
iugoslavă a răspuns că prob-
lema respectivă era 

mai complicată deoarece
autorităţile de la Bucureşti
deţineau două avioane uti-
lizate de piloţi iugoslavi care
s-au refugiat în România: un
„Bücker”, înmatriculat YU-
CSD, „evadat” la 2 decembrie
1950 şi un aparat de şcoală
ZLIN-381, cu două locuri,
ajuns în România la 3 august
1951. În acelaşi timp,
autorităţile de la Belgrad
aveau patru avioane
româneşti: un „Heinkel-111″
H6 (care fusese pilotat de
căpitanul Dumitru Piţurcă),
două „Messerschmitt-uri 109
G-6″ (ale căpitanului Gheo-
rghe Gheorghiu şi locotenen-
tului Constantin Boreş),
precum şi IAK-ul 23 al lui Mi-
hail Diaconu. 

În consecinţă, iu-
goslavii au propus restituirea
reciprocă a tuturor avioanelor
menţionate, însă nu au
menţionat, din motive lesne
de înţeles, faptul că aparatul
IAK-23 se afla în acel mo-
ment în S.U.A. La 2 decem-
brie 1953, Gheorghe
Gheorghiu-Dej a aprobat re-
alizarea acelui schimb reci-
proc şi trimiterea în
Iugoslavia a unei comisii de
evaluare a stării tehnice a
aparatelor româneşti, respec-
tiv primirea în România unei
comisii iugoslave similare.
Prevăzând probabil faptul că
autorităţile de la Bucureşti
erau de acord cu restituirea
tuturor avioanelor, autorităţile
militare americane au retur-
nat în secret celor de la Bel-
grad aparatul IAK-23 pe care
l-au testat la baza din Ohio,
folosind în acest scop un
avion de transport Douglas
C-124 „Globemaster” de la
baza aeriană Larson (statul
Washington, SUA).

●
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4 Tichia de politician

Mistificarea şi minciuna – armele politice ale iredentismului maghiarMistificarea şi minciuna – armele politice ale iredentismului maghiar

Ilie
Șandru

NNoi, cei din Ardeal, ne-
am obişnuit atât de mult cu
mistificările şi minciunile
iredentismului şi revizionsmu-
lui maghiar din România încât
ne vine foarte greu să-i mai
credem pe liderii udemerişti,
pecemişti şi toţi ceilalţi fruntaşi
politici unguri chiar şi atunci
când mai rostesc, uneori, şi
câte un adevăr. Cele două cu-
vinte, prin care sunt definite
două elemente caracteristice
unor indivizi lipsiţi de morali-
tate, au devenit, în cele două
decenii şi mai bine de când
trăim în imperiul ,,democraţiei”,
armele poltice, de propagandă
mincinoasă, predilecte, la care
cei de mai sus apelează în
mod permament.

Adevărul acesta este
vechi. Îl cunoştea foarte bine şi
marele Mihai Eminescu,  pe
când avea doar 20 de ani. Iată
de ce mă văd din nou nevoit să
pornesc rândurile articolului de
faţă apelând la cele scrise de
el în 1870. ,,Să-i lăsăm dar de
o parte pre aceşti oprimători ai
autonomiei Transilvaniei, cu
scandaloasele lor stări
escepţiunale, cu torturile lor ca
în evul mediu, cu jurămintele
sacrilege, oameni ce mistifică
unde nu pot contesta şi mint
unde nu pot combate”. 

Aşa au făcut cei de
atunci, aşa fac şi cei de acum.
Fiindcă generaţiile de politiceni
unguri din România
contemporană au avut doar de
la cine învăţa. Iar mistificarea
şi minciuna se învaţă foarte re-
pede, fiindcă sunt două lucruri
rele şi josnice. Şi pentru a nu fi
acuzat că sunt răutăcios şi am
eu ceva cu ungurii noştri – ev-
ident, nu cu toţi ci cei cărora
noi, românii, le spunem că sunt

capul răutăţilor – să intru, cum
se spune, la concret. Mai
înainte trebuie să atrag atanţia
cititorilor că, în ultimele
sătămâni, întreaga presă de
limbă maghiară din România
începe şi se termină cu marea
problemă a Colegiului
,,Szekely Miko”, din Sfântu
Gheorghe, care ,,trebuie salvat
de la naţionalizare! Pentru că
dacă Miko se va pierde acum,
se va pierde tot ceea ce mai
este al nostru”. Acesta,  se
pare, este ultima şi cea mai
nemernică acţiune ,,a puterii
străine ce ne domină de 92 de
ani încoace, calea care con-
duce spre autorenunţare şi
asimilare”.

Pe această problemă,
de viaţă şi de moarte pentru
ungurimea din România, mi-a
fost dat să citesc o  scrisoare
deschisă pe care un jurist din
Sfântu Gheorghe, Rozsnyai
Sandor, membru al Baroului
din judeţul Covasna, i-a
adresat-o preşedintelui interi-
mar al României, Crin An-
tonescu. Mă aşteptam ca, în
virtutea meseriei sale şi a
jurământului depus la început
de carieră, domnul Rozsnyai
să militeze pentru adevărul
adevărat,  nu neapărat pentru
cel absolut, dar nici pentru cel
juridic, care ştim noi bine cum
se obţine. Ci, pur şi simplu,
pentru adevărul real. 

Aş fi vrut să trec peste
obrăznicia şi bădărănia dum-
nealui, aceea de a se adresa
preşedintelui României cu o
scrisoare deschisă scrisă în
limba maghiară(!), dacă acest
gest neruşinat nu ar fi fost mo-
tivat cu nişte minciuni
neobrăzate. Iată ce scrie el: 

,,Ştiu că românii din
Transilvania gândeau că
Monarhia Austro-Ungară
asupreşte minorităţile, însă
şefii de stat de pe atunci
cunoşteau cu toţii limba

comunităţilor etnice care trăiau
pe acel teritoriu”.

Domnul jurist Rozs-
nyai Sandor ne crede pe toţi
românii proşti şi neştiutori,
încât, chiar dacă debiteazâ
nişte neadevăruri, nimeni nu-l
va prinde cu minciuna. Fiindcă
altfel nu-mi pot închipui că ar fi
scris cele de mai sus, prin care
vroia să-i spună preşedintelui
interimar al României că ar tre-
bui să cunoască şi el limba
maghairă, dacă nu cumva şi
limbile celorlalte minorităţi din
ţară. Pentru că, vezi, Doamne!,
,,şefii de stat de atunci
cunoşteau cu toţii limba
comunităţilor etnice” din Aus-
tro-Ungaria.

După cum ştim cu toţii
monarhia austro-ungară s-a
constituit în 1867, chiar dacă
încă de pe la 1527, împăraţii
Austriei din dinastia Habs-
burgilor, şi-au luat şi titlul de
regi ai Ungariei. Revenind însă
la dualismul din 1867, atunci
împăratul Franz Joseph I a de-
venit şi rege al Ungariei. L-aş
ruga pe domnul jurist Rozsnyai
dacă poate să-mi demon-
streze, cu veun document, că
acesta a folosit vreodată, în
relaţiile sale directe cu
minorităţile din imperiu austro-
ungar, limba acestora. Fiindcă,
până la plecare lui în lumea
drepţilor, bătrânul împărat,
Franz Joseph, nu a vorbit
niciodată nici în limba
maghiară, chiar dacă era vorba
de o monarhie austro-ungară,
iar el era şi regele ungurilor! 

Acelaşi lucru este val-
abil şi pentru urmaşul său pe
tron, Carol I, ultimul împărat al
moanrhiei bicefale. Şi chiar 
cu principele motenitor,
arhiducele Franz Ferdinand,
ucis de sârbi, în 1914, scânteia
ce avea să aprindă vâlvătaia
Primului Război Mondial. Nici
măcar atunci când el a discu-
tat direct despre soarta

românilor transilvăneni, la în-
tâlnirea avută la Viena, în
1908, cu dr. Miron Cristea şi dr.
Augustin Bunea, arhiducele 
nu a rosti nicio vorbă
românească, chiar dacă şi-a
exprimat simpatia pe care o
avea faţă de ,,bravul şi loialul
popor român”. A făcut-o numai
în limba germană.

Juristul Rozsnyai
Şandor a fost apărătorul Bis-
ericii Reformate, în procesul ce
s-a derulat în ,,cazul Miko”,
susţinând că acest edificiu ar fi
proprietatea acestei biserici,
deoarece aceasta a construit
clădirea, fiindcă pasajul
,,comunităţile de peste Rika” ar
însemna ,,organizaţiile
bisericeşti”(…) ,,Cel puţin aşa
am interpretat şi noi în traduc-
erea noastră”. Asta chiar dacă
recunoaşte ,,faptul că şi civilii –
adică locuitorii oraşului – au
avut contribuţia lor”. Iar dacă
edificiul  a fost ridicat prin
contribuţiile băneşti ale
cetăţenilor, oare nu ar fi normal
ca să rămână în proprietatea
lor, respectiv a oraşului Sfântu
Gheorghe, nu a Bisericii Refor-
mate, care să încaseze, ne-
meritat o importantă sumă de
bani drept chirie? Oare pe cine
ar fi trebuit să apere  Rozsnyai
Şandor? Nu interesele
comunităţii în mijlocul căreia
trăieşte? Rămânerea firească
a acestui edificiu în proprieteta
obştei, înseamnă oare o ,,nouă
naţionalizare din partea statu-
lui român”? Nicidecum! Cu
toate acesta insul afirmă în
continuare, fără nici o jenă: 

,,Dacă la toate preju-
diciile suferite de noi până în
prezent mai adăugăm şi faptul
că ne-ar fi sustrase, în mod ile-
gal, până şi propriile şcoli,
toate acestea ar putea duce la
un rezultat – şi vorbesc serios
– pe care nu-l doreşte nimeni,
pentru că nu-l poate dori”.
Cititnd cele de mai sus, nu pot

să nu-l întreb pe aceste individ
mincinos: care şcoli vi s-au
luat? Din contră, date fiind mul-
tele prostii ce s-au făcut ime-
diat după decembrie 1989, mai
ales în cursul anului 1990, voi
aţi pus mâna pe clădiri şi alte
edificii construite de către
statul român şi le stăpâniţi şi
folosiţi bine mersi. Cine v-a luat
clădirea Colegiului ,,Szekely
Miko”? Nu rămâne el acolo
unde a fost edificat? Nu
rămâne în proprietatea şi
folosinţa obştei maghiare din
Sfântu Gheorghe?

Însă fraza de mai sus
cuprinde şi o ameninţare
aproape directă la adresa stat-
ului român. Fiindcă acesta ar
trebui ,,să se aştepte la
consecinţe de care nu a mai
avut parte până acum”! Ce să
înţelegem oare? Despre ce
consecinţe ar putea fi vorba?
Să le luăm drept o ameninţare
cu folosirea forţei? Din moment
ce se face referire la mămăliga
românească ce a explodat în
1989, spulberând regimul co-
munist, dictatorial, al lui
Ceauşescu, nici nu putem
trage alte concluzii. Cu atât
mai mult cu cât autorul scrisorii
o spune pe şleau, când afirmă
că ,,maghiarimea din Transil-
vania a tolerat foarte multe lu-
cruri până acum. Însă azi am
ajuns la convingerea că pa-
harul a început să se încline”. 

Atenţie dar! Doar
garda secuiască, militarizată,
nu se pregăteşte degeaba! Nu
mai că nu se ştie dacă paharul
înclinat, dacă se va şi vărsa,
apa din el ar putea să îndrepte
spre cei ce l-au înclinat prea
mult. Fiindcă, la rândul nostru,
şi noi, românii, ne-am cam
săturat de ameninţările voas-
tre. Prea aţi început să vă
faceţi de cap!

●

Moment de spiritualitate românească la Sfântu Gheorghe Moment de spiritualitate românească la Sfântu Gheorghe 

Nicolae
Balint

DDesfășurată în pe-
rioada 21 – 22 septembrie
a.c. la Sfântu Gheorghe, cea
de-a XVIII-a ediție a Sesiunii
Naționale de Comunicări
Științifice cu tema ”Românii
din sud-estul Transilvaniei. Is-
torie – Cultură – Civilizație”, a
adunat la un loc peste 90 de
participanți: cadre didactice
universitare, cercetători din di-
verse domenii, profesori din
învățământul preuniversitar,
preoți, jurnaliști, cu toții fiind
necesari vectori de disem-
inare a informațiilor în mediile
pe care ei le reprezintă. 

Prezent la deschidere
a fost și ÎPS Ioan Selejan,
arhiepiscop al Covasnei și
Harghitei. Se cuvine
menționat și faptul că la
această manifestare au par-
ticipat și zece mureșeni.

O atitudine și în
același timp, un răspuns
echilibrat și necesar

Manifestarea a fost
deosebit de importantă și utilă
în întregul ei întrucât - indifer-
ent de secțiunile în care ea s-
a desfășurat - a adus în
atenția tuturor participanților
preocupări majore în ceea 
ce privește prezervarea
identității românești în ceea
ce are ea mai reprezentativ
(istorie, cultură, civilizație) și,
totodată, importanța păstrării
și conservării în mod unitar a
Arhivelor Naționale, precum și
necesitatea unei acțiuni co-
mune concertate și vizibile, de
sensibilizare a factorului
politic de la București, dar și a
românilor din diaspora, față
de gravele probleme cu care
se confruntă zi de zi comuni-
tatea românească din această
zonă. 

Prezent atât la de-
schiderea manifestării, cât și
pe întreaga durată a
comunicărilor în plen, precum
și a lansărilor de carte care au
avut loc la ”Muzeul
Spiritualității Românești” din
Catedrala Ortodoxă din
Sfăntu Gheorghe, Co-

drin Ștefănescu, Prefectul
județului Covasna, a ținut să
sublinieze importanța aces-
teia în contextul dat, precum
și necesitatea continuării ei în
timp. 

Din judeţul Mureş au

fost prezentate comunicări
științifice de către prof. dr.
Liviu Boar, dr. Ana Hancu, dr.
Florin Bengean, dr. Virgil
Pană, Vasile Marica, prof.
Alexandru Ciubâcă, prof.
Nicolae Balint, jurnalist, dr.

Dorel Marc și Ligia Bejan. Pe
timpul comunicărilor în plen,
din județul Mureș, a mai mai
fost prezent și prof.univ. dr.
Ioan Sabău-Pop, avocat, unul
dintre cei care a pledat cauza
românească atât de la

catedră, cât și în justiție.
Tot cu această ocazie

a fost lansat volumul
Profesioniştii noştri 5. Ioan
Lăcătuşu la 65 de ani, ediţie
îngrijită de Vasile Stancu, vol.
I şi II, apărute în acest an, la

Editura Eurocarpatica din
Sfântu Gheorghe. Vomul I a
reprezentat un modest
omagiu adus dr. Ioan
Lăcătușu, cel care a animat și
animă mișcarea de prezer-
vare a identității românești în
această zonă, iar cel de-al
doilea volum a adunat la un
loc comunicările prezentate la
această ediție a manifestării. 

Prezent cu o
interesantă comunicare refer-
itoare la rolul ortodoxiei în
spațiul transilvănean, pr. dr.
Florin Bengean, unul dintre
participanții din jude-
țul Mureș, a declarat:
”Importanța manifestării în
acest areal, se va vedea în
timp, atunci când alții, care în
mod firesc vor veni după noi,
vor putea să aprecieze și să
cântărească obiectiv ceea ce
am făcut. Iar volumele care se
editează an de an, vor
reprezenta dovada acestei
acțiuni care se vrea, dar și
este – așa cum se poate con-
stata - una echilibrată și
necesară în același timp.” 

●

cezar66_Layout 1  27.09.2012  17:13  Page 3



Ghimpele Națiunii

Senzaţional! „Bulă” e de fapt… „Dorel”Senzaţional! „Bulă” e de fapt… „Dorel”

Cezar 
A. Mihalache

DDacă „senzaţionalul”
telenovelistic nu ar ar fi intrat în
schema de privatizare a
Oltchim, ar mai fi ajuns oare
combinatul pe lista de discuţii
a CSAT? Probabil, nu... Căci,
aşa cum ani şi ani nimeni nu s-
a deranjat să descalece
apăsarea politică a clicilor
înşeunate în spatele „roibului”
de provenienţă herghelistico-
fesenistă, nici acum nu s-ar fi
produs mutaţia genetică a
revelaţiei pe care a avut-o pre-
mierul copy-paste în faţa
şiretleniei vulpescului. Și n-ar fi
ajuns „căpuşările” de la
Oltchim nici măcar în discuţia
publică pre-electorală,
darămite în Consiliul Suprem
de Apărare a Ţării! Numai că,
vulpoi traseist ori ignorant
îmbătat de propria-i imagine,
şeful ospiciului de privatizare
nu a tras cadenţa în ritmul dorit
de actuala putere. Nu a reuşit
nici să despăducheze animalul
chimic vâlcean, aşa că toată
implicarea emoţional vocală a
celui ce pare a fi, nu un „bulă”,
ci un „copy” după personajul
unui etern şi fascinant plai
mioritic, era să se ducă pe apa
unei vineri negre a licitaţiei pro-
politice.

De aici şi prestaţiile
penibile ale unui premier intrat
în panică. Un bocet de babă
politică împănat cu acuze şi
antepronunţări. O încercare de
a azvârli, nu numai dezastrul
actual, ci şi sursa răului
politico-chimic în spatele unui
personaj care a încercat şi el o
mutare peste capul noii
„regine” petro-chmice. De
parcă DD ar fi vinovat că fi-
arele de la Vâlcea s-au
îmbăcsit cu atâtea căpuşe?
Căpăuşe care au început a se
umfla pe seama unei
preocupări de cândva (ghici în
ce mandat?) a statului de a-şi

eficienta structurile economice
prin externalizarea comparti-
mentelor. Aşa au apărut şi la
Oltchim zeci de firme şi
firmuliţe care au năpădit plat-
forma vâlceană prestând pe
servicii şi producţii „external-
izate”, nu ca mijloc de eficienti-
zare, ci direct ca sursă de
adăpare pentru partide şi oa-
meni de partid.

PSD reacţionează
acum de parcă nu ar fi dat
niciodată nas în nas cu
efectele directe ale
externalizărilor produse prin
agenţiile şi instituţiile publice
post-Năstase: căpuşarea, de
la măturat covoare la alocat
fluturaşi de salarii şi consem-
nat pontaje! Iar premierul se
lamentează într-un bocet de
îmbătrânit politic care, înainte
de a convinge ţara de puritatea
gândurilor sale, alungă străinii.
Căci, oare cum vor privi de
acum înainte investitori Româ-
nia? O ţară în care, deşi îi nu-
meri pe degete pe cei ce ar
mai dori, într-un soi de travel-
ing expediţionar autoflagelar,
să rişte aventura tragerii unui
loz economic necâştigător,
şeful guvernului îşi permite să-
l ia de guler pe un investitor
înainte a acestuia să-i expire
termenul de dovedire a bunei
credinţe investiţionale. Ce
holding va mai decide să vină
în România dacă aici, unui in-
vestitor, abia câştigător al
licitaţiei şi având un număr de
zile de dovedire a onestităţii, i
se pun etichete publice de „in-
competent”, „şmecher” şi chiar
„hoţ”?! Iar asta pe banii lui,
căci, nu-i aşa?, plata garanţiei
care i-a permis intrarea la
licitaţie, trebuie să-i ofere aces-
tuia măcar un tratament cu in-
vective din partea Statului.

Să fi aflat premierul
ceva de la „servicii” încât şi-a
permis o asemenea abordare
de talcioc? Aşa ar trebui să
credem, mai ales după re-
gizarea sosirii şefului SIE la
guvern, de parcă serviciile ar fi
identificat deja blatul lui DD cu

necuratul, o descălecare
publică, pentru audienţă şi
prime-time.

În realitate, însă, pre-
mierul simte că îi alunecă
preşul electoral de sub pi-
cioare, eroarea de calcul politic
şi economic riscând să arunce
partidul cu multe procente în
urmă, guvernul PSD fiind ul-
timul interesat ca la Oltchim
chiar să aibă loc o privatizare
reală. De interes era un simu-
lacru prin care deciziile
dureroase, de restructurare şi
reorganizare, să fie tergirver-
sate până după alegerile din
decembrie. Pentru că o
eventuală privatizare, și nu
doar o vânzare de acţiuni, va
conduce automat la reorgani-
zarea managementului dar şi a
tutoror factorilor care definesc
eficientizarea unei investiţii. In-
clusiv redesenarea necesaru-
lui de forță de muncă, fiind de
aşteptat ca un proprietar privat
să opereze reduceri drastice
de personal, mai ales în cazul
unor întreprinderi care au fost
supraîncărcate cu personal
pentru a compensa tehnologi-
ile vechi.

Astfel, nici privatizarea
combinatului nu va ieşi, la mo-
mentul producerii ei, din tabloul
general al vânzărilor din
România, un scenariu la indigo
în care, orice s-ar fi angajat
noul proprietar, în final reorga-
nizare viza şi tăierea masivă
de personal. Iar în cazul
Oltchim nu este vorba doar de
cei ce muncesc în combinat, ci
şi de familiile acestora, precum
şi de mii de oameni din indus-
tria orizontală. Ceea ce ar
însemna, social, o diminuare a
forţei active angajate (dar nu
asta îi sperie pe guvernanţi!),
iar pentru actuala putere o re-
ducere a forţei electorale pe
care s-ar mai putea baza so-
cial-democrații.

De aceea, guvernul a
încercat să fenteze FMI printr-
o vânzare a pachetului princi-
pal de acţiuni, neavând
interesul să pună în scenă o

privatizare reală, ci un simu-
lacru prin care să nu rişte com-
promitarea şanselor electorale.
Cel puţin până în decembrie…
Şi nu pare deloc improbabil ca
dosarul de licitaţie a lui DD
chiar să fi fost acceptat în afara
termenului legal, omul de tele-
viziune fiind cel mai susceptibil
„investitior” de a cădea în plasa
unei simple oferte publice de
acţiuni (vânzare de către stat a
pachetului de acţiuni, şi nu
prezenţa lui DD la licitație,
după cum bocea premierul,
fiind de altfel şi motivul re-
tragerii unor investitori strate-
gici, explicând în plus şi
ofertele penibil de mici a celor
care au licitat alături de DD).
Existența unui asemenea sce-
nariu premeditat ar explica şi
termenul lung de negociere a
contractului acordat de
guvernanți după „privatizare”,
undeva dincolo de luna febru-
are a anului viitor. Numai că,
deşi iniţial a marjat dând im-
presia unui novice pus în faţa
unui castel de acţiuni din care
să-şi construiască visul de
mogul industrial, DD a ştiut să
joace rolul naivului până la un
punct. Iar surpriza a venit în
clipa în care el a fost cel ce a
cerut semnarea contractului
cât mai repede, nefiind dispus
să se joace de-a negocierea
cu paragrafee şi clauze până la
calandele dorite de guvern.
Adică, după alegeri, guvernanţi
fiind convinşi că DD nu are
banii, iar subscripţia publică
prin care a dat iniţial de înţeles
că va procura banii ar fi durat,
lejer, până prin primăvara anu-
lui viitor.

Guvernul Ponta a
jucat din nou greşit. Pentru a
doua oară, dar acum nu doar
în plan politic, ci şi în cel eco-
nomic. S-a bazat pe naivitatea
„mogulului”, ignorând echipa
de consilieri din spatele omului
de televiziune. Consilieri care
au şi alte calităţi decât cele de
vorbitori la OTV! Iar dacă
guvernanţi s-au bazat pe faptul
că într-adevăr DD va strânge

banii printr-o subscripţie
publică, aceasta urmând să se
întindă, firesc, pe luni bune, cel
puţin pe perioada pe care se
bazau guvernanţi să o evite
într-o aplicare reală a
privatizării, „mogulul” a schim-
bat şi el jocul, condiționând
semnarea contractului și
livrarea banilor de o privatizare
reală care vizează inclusiv
creanţele Electrica şi AVAS
(creanțe prin care statul s-ar
putea întoarce la un moment
dat împotriva lui). Pentru că
proprietarul acestor creanţe,
dacă va avea şi pachetul ma-
joritar de acţiuni, va trasa cu
adevărat destinele Oltchim-
ului, lăsând interesele clicilor
din preajma guvernanţilor fără
substanţă. Adică, pe dinafară!

În concluzie, prin
această mascaradă numită pri-
vatizare, guvernul fie a încer-
cat să păstreze pe mai departe
combinatul în sfera statului
(prin creanţele Electrica şi
AVAS, ce pot fi convertite în
acţiuni), lucru lăudabil dar puţin
probabil, fie a încercat să
amâne adevărata privatizare
pentru a nu periclita integri-
tatea eşalonului electoral afiliat
zonei vâlcene. Electorat pe
care, cu primii angajaţi
disponibilizaţi, îl va pierde.

Este motivul pentru
care Victor Ponta este atât de
nervos şi încearcă să şteargă
urmele cacealmalei numită pri-
vatizarea Oltchim aidoma,
vorba lui Videanu, unui per-
sonaj gen „bulă”. Am spune
noi, „micul bulă” şi nu ar trebui
să se simtă ofensat pentru că,
măcar aşa, prin readucerea din
teascul istoriei în comedia
naţională a unui personaj ce
părea a ne fi părăsit în ultimele
două decenii, va rămâne şi el
în istoria recentă a ţării. Ca un
„bulă” pe plan politic, dar un
adevărat „dorel” al strategiilor
financiar-economice.

●

Nostalgii ruginii...Nostalgii ruginii...
Iubito, toamna

Iubito, în această toamnă lungă de nesfârșite ploi
Precum un zbor spre ceruri de rouă și de apă,
Mă rog să nu uiți să te rogi ca, totuși, pentru noi
Mormântul să ni-l sape în adâncimi de pleoapă...

Iubito, în această toamnă mohorâtă și lichidă
Precum o peșteră topindu-se în inimi ca de
gheață
Mă rog să nu uiți să te rogi pe ambii să ne-nchidă
Într-un mormânt din carnea unei frunze fără
viață...

Iubito, în această toamnă sumbră, mortuară,
spartă
De lama unui urlet disperat al morții prelung,
sfâșietor,
Mă rog să nu uiți să te rogi ca nu cumva să ne
despartă,

Eu chiar și mort fiind, de dorul tău voi continua să
mor...

●

Vine toamna

Vine toamna, tristă briză,
Deja vu pe-un tobogan,
În ținuta-i de marchiză

Din satin galben-șofran,

Fără pașaport și viză...
Ah, de-aș fi iar licean!

Vine toamna, tristă briză,
Deja vu pe-un tobogan.

Fără viitor și miză
În al vremilor noian,

Nu am timp de analiză,
Dar m-aș mai iubi un an...

Vine toamna, tristă briză...

●

Toamna

Toamna spulberă umbra urmelor de rugină
Ale copacului gârbov ce greu se apleacă
În vreme ce pașii strivesc frunzele de lumină
Și lacrima din ciutura ochilor tăi nopțile seacă...

Toamna ucide surâsul de pe buzele crăpate
Ale sărutului scăpat ca un mânz pe tărâmul ceresc
În vreme ce triste balade se pierd în vise furate
Și linia vieții din palmele tale brusc se sfârșesc...

Toamna, iubito, îngroapă nostalgice doruri
Ale nopților lungi depănând amintiri și suspine
În vreme ce păsări de umbră pleacă în stoluri
Și buzele tale sunt reci ca frunzele de pe mine...

(Poezii de 
Romeo Tarhon)
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