SĂPTĂMÂNA vâlceană PE SCURT

” Pe buzele unor invitați la festivalul „Învârtita Dorului” a circulat întrebarea:
„Unde sunt soții Handolescu, inimoșii și activii membri ai „Fundației Vaideeni”,
organizatoarea spectacolului?” ” Zilele trecute, prefectul Remus Grigorescu s-a putut
convinge și el de caracterul lui Bebe Ungureanu – ajuns subprefect de Vâlcea printr-o
greșealăde promovare politică pe care au comis-o pedeliștii ” A trecut aproape sub
neobservare atitudinea lui Traian Băsescu care a acuzat practic de trădarea
intereselor naționale „echipa regimului Constantinescu”
” La tradiționalul festival „Învârtita dorului”, din Vaideeni, au putut fi văzute
aceleași figuri, vâlceni din întregul spectru al politicii județene, oameni de
afaceri, intelectuali și oameni de cultură, din județ și din țară , cunoscuți ca fii
ai comunei, de data aceasta asistența fiind mult mai puțin numerică , decât în anii
trecuți. Pe buzele unor invitați a circulat întrebarea: „Unde sunt soții Handolescu,
inimoșii și activii membri ai „Fundației Vaideeni”, organizatoarea spectacolului?”.
Răutatea unor politicieni vâlceni a făcut trimitere la rușinea ce ar marca-o pe doamna
Anuța Handolescu, fostă inspector guvernamental – în prezent demisionar – pentru că i
s-au refuzat serviciile politice, neobținând șefia organizației județene a PD-L și
nici măcar un post de vicepreședinte de partid. Acum, noi nu știm dacă acesta-i
adevărul, dar dacă este așa, o sfătuim pe distinsa doamnăsă-și șteargălacrimile și săși vadăliniștităde treabăla Asirom, unde și-a reluat locul de dinaintea promovării în
funcțiile guvernamentale. Pentru că în zilele următoare va avea de ce săfie mâhnităși

va putea înțelege că politicul îi poate dăuna grav sănătății și viitorului. Orice
vers, are și revers! pare a-i demonstra viața politică și socială. În rest, săauzim
numai de bine, despre Anuța Handolescu, așteptându-se la ceea ce se așteaptămai puțin!
” Zilele trecute, prefectul Remus Grigorescu s-a putut convinge și el de caracterul
lui Bebe Ungureanu – ajuns subprefect de Vâlcea, printr-o greșealăde promovare
politică pe care au comis-o pedeliștii. Presa locală, prin unele publicații curajoase,
au atras atenția asupra faptului că Ungureanu, odatăajuns în Prefectură, va începe săși saboteze colegii și că va încerca săconducă din umbrăprima instituție a guvernului
din județ. Nu știm cam câți dintre diriguitorii politici sau administrativi au crezut,
dar iatăcă deprinderile lui încep să-și arate colții. La una din ședințele de Fond
funciar, prefectul Remus Grigorescu a avut câteva intervenții, care, conform uzanței,
au fost inserate într-o stenogramă. Încercând săse lămurească asupra unor probleme
controversate ridicatăla ședința amintită(păduri luate cu japca, obști contestate,
etc.), prefectul a cerut săi se aducă , spre consultare, stenograma întocmită. Mare ia fost surpriza săconstate că se menționaserăîn documentul oficial expresii și
concluzii pe care acesta nu le folosise niciodată. Ele erau contrarii afirmațiilor
sale, intenționat modificate pentru a favoriza pe cineva. Evident, a urmat verificarea
stenogramei în prezența secretarei vinovate și a membrilor comisiei, chemați pentru a
constata falsul relevat. Din explicațiile secretarei a reieșit că lipsa ei de
experiențăa făcut-o sănu recepționeze, în totalitate, ceea ce s-a spus prefectul și a
fost nevoităsăapeleze la memoria subprefectului Ungureanu, care i-a dictat ceea ce a
vrut el și, poate, i-a convenit. De acum, liniștea prefectului s-a dus, constatarea că
lângă el nu se aflăo echipăcu oameni cinstiți și serioși, făcându-l, săsufle și în
iaurt. Nu știm cum se va finaliza complicitatea subprefectului la falsul în înscrisuri
oficiale comis de naiva secretară, dar, cu siguranță, în instituție, Bebe Ungureanu nu
va mai avea credibilitate și va fi ocolit ca un ciumat.
” A trecut aproape sub neobservare atitudinea lui Traian Băsescu care a acuzat practic
de trădarea intereselor naționale „echipa regimului Constantinescu” – respectiv
ministrul de Externe Adrian Severin, care a participat la cedări rușinoase în favoarea
Ucrainei, în 1997. Acesta din urmăa sărit ca ars, pretinzând că „Tratatul a constituit
un act aducă tor de liniște și stabilitate regională”. Ceea ce a omis însă Severin
săprecizeze, dar s-a aflat de la actualul președinte al României, este răspunderea
directăși personalăa fostului ministru de Externe în cedarea Insulei Șerpilor,
teritoriu românesc, că tre Ucraina, printr-o inserție în textul Tratatului negociat
deja, care l-a uimit până și pe șeful delegației ucrainene, Buteiko. Severin a intrat
în camera de la Ministerul Afacerilor Externe unde se executăcolaționarea textului
Acordului și a spus că are o propunere, la care Buteiko, șeful delegației ucrainene, a
avut un gest nervos, trântindu-și ochelarii pe masă. Propunerea adresatăde ministrul
de Externe român a fost: „în rândul patru de jos se pune virgulă, După Insula
Șerpilor, și se adaugă”care aparține Ucrainei””. Lui Buteiko nu i-a venit săcreadăși
s-a adresat în rusă- paftarite pajalusta – (repetați, vărog!), iar Severin a reiterat
fraza, După care Buteiko a reluat discuția, în engleză, murmurând… „Isle of Serpents,

comma, belongs to Ucraine”! Bătrânii tărăniști au vrut săvoteze contra textului
Tratatului, dar Dumitru Ceaușu – șeful echipei de negociatori, i-a „prelucrat”
susținând că „România, pentru a intra în NATO, trebuie săprivească în viitor și
sărenunțe la trecut”. S-a dovedit însă că a fost o cacealmăpretextul cedărilor că tre
Ucraina în schimbul intrării României în NATO, la Madrid. Poporul român însă nu a fost
întrebat prin referendum – dacă este de acord săcedeze Insula Șerpilor, o parte a
teritoriului național românesc, ucrainenilor. Ceea ce încadreazămanipulările celor din
MAE și ale ministrului Adrian Severin la rubrica trădare națională. Iatăpentru ce este
incomod Traian Băsescu…
” Nu de puține ori, presa centralăromânească difuzeazăștiri aiurea, documentate După
ureche, din dorința de a crea senzaționalul și de a copleși cititorii cu informațiile
terifiante pe care le dețin. Iatăun exemplu de astfel de știre: „Un avion de tip
Boeing 777, cu 250 de pasageri la bord, care a decolat din Bruxelles, a reușit
săaterizeze de urgențăpe aeroportul Internațional Newark Liberty, din New York, După
ce că pitanul aeronavei a decedat în timpul zborului. Imediat După ce a fost raportat
incidentul, unul dintre cei doi co-piloți a preluat controlul avionului și a reușit,
în cele din urmă, săaducă aeronava la sol în siguranță”. Pentru cine știe sau se
documenteazăcu adevărat, un Boeing B777 are pilot automat și pentru aterizare. Dacă și
ăla ar muri, atunci copilotul are suficientăpregătire și poate fi ghidat de turnul de
control sămanevreze avionul ca săaterizeze. Dar e interesant săfaci știre din nimic,
iar pe cele cu adevărat interesante săle lași uitate în birou. Apoi, avionul a
aterizat NORMAL și nu de urgență, la NEWARK, New Jersey și nu la New York cum greșit
s-a menționat. De asemenea, avionul NU a fost deloc în pericol, primul ofițer (al
doilea După pilot) fiind calificat și în drept săpreia comanda avionului și
săaterizeze fără probleme. Nu știm de ce de la o vreme se publică ca informații de
peste ocean numai știri rele: uragane, tornade, dezastre financiare etc. Am ajuns ca
pe timpul comuniștilor cu Scânteia lor unde până și uraganele „se abăteau” asupra
Americii capitaliste parcă spre a… pedepsi această nație harnică și îndrăzneață.

