Săptămâna vâlceană pe scurt

” pe Internet au început săcurgămesaje de instigare a populației la revoltăsocială.
Numai niște minți bolnave pot face așa ceva și numai niște troglodiți se pot conforma
îndemnurilor proferate ” un nou sortiment de ruj, care își schimbăculoarea atunci când
cea care îl poartăare chef de sex, a intrat pe piață. Bărbații nu vor mai trebui săse
frământe cu zeci și zeci de întrebări, făcând tot felul de apropouri pentru a afla cum
gândește cea pe care ar vrea săo ducă în dormitor ” de ceva timp, politicul portocaliu
este revoltat de prezența unui activist trimis de la București, pentru a se
înregimenta, ca membru de partid, în organizația județeană a PDL. Acesta este Adrian
Valentin Iliescu, de 49 ani, domiciliat în București, de profesie inginer constructor
de mașini, născut în Ploiești, județul Prahova „
” Pe Internet au început săcurgămesaje de instigare a populației la revoltăsocială.
Numai niște minți bolnave pot face așa ceva și numai niște troglodiți se pot conforma
îndemnurilor proferate. Refuzați colaborarea cu idioții! Doar prin dialog și încredere
în pacea socială, vom putea trece hopul recesiunii economice a țării. Văprezentăm un
astfel de mesaj, conceput, evident, de un intelectual anarhist, pe blazonul că ruia
dăinuie, de o viață, simbolul lașității. „Napoleon că tre francezii lui războinici:
„Soldați, suntem flămânzi și goi; intrăm într-o țară bogată. Văva lipsi oare curajul?
Aceasta este soluția ieșirii din criză: ucide bogatul și fură-i banii. Dacă statul nu

o face prin impozite mari, fiecare trebuie să-și rezolve astfel problemele personale.
„Dumitre pune mâna pe topor!””. Respingeți provocă rile și manifestați-vădemocratic și
civilizat, în timpul grevelor!
” Un nou sortiment de ruj, care își schimbăculoarea atunci când cea care îl poartăare
chef de sex, a intrat pe piață. Bărbații nu vor mai trebui săse frământe cu zeci și
zeci de întrebări, făcând tot felul de apropouri pentru a afla cum gândește cea pe
care ar vrea săo ducă în dormitor. Un nou ruj va face treaba în locul lor, trădând
momentul în care femeia nu poate spune nu. Practic, rujul ce poate fi cumpărat de pe
site-urile Boots și Asos.com. nu este foarte puternic atunci când femeii nu îi
stăcapul la lucruri zburdalnice și devine de un roșu aprins când cea care îl poartăar
vrea săschimbe locația, acesta reacționând la hormonii din organismul femeii. The Mood
Swing Emotionally Activated Lip Gloss, cum se numește noul produs, a fost inventat în
California. Printre fanele declarate ale acestui produs se aflăKatty Perry. Folosirea
zilnică a acestui ruj are, însă , riscurile sale. Nu orice femeie ar vrea săse știe că
nu-i stămintea la muncă , în toiul unei întâlniri extrem de importante.
” De ceva timp, politicul portocaliu este revoltat de prezența unui activist trimis de
la București, pentru a se înregimenta, ca membru de partid, în organizația județeană a
PDL. Acesta este Adrian Valentin Iliescu, de 49 ani, domiciliat în București, de
profesie inginer constructor de mașini, născut în Ploiești, județul Prahova, fost șef
birou senatorial, expert parlamentar și consilier parlamentar al vicepreședintelui
Senatului (1992-1996), deputat PSD în trei mandate, traseist politic PUNR-PSD-PDL, în
prezent secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul (MO nr.
110/24.02.2008). Venirea acestuia la Vâlcea a creat suspiciuni, nu puțini fiind aceia
care spun că a fost adus sau acceptat de Maria Tudor, soția vicepreședintelui PDL Ion
Tudor, pe acest fundament și în acest sens fiind și opțiunea secretarului de stat de a
se transfera de la organizația PDL – Sector I, din București, condusăde Răzvan
Murgeanu, la organizația din stațiunea Băile Olănești, abuziv, fără ca să-și dea
consimțământul liderul interimar Dorel Jurcan și BPJ-ul democrat-liberal. În favoarea
acestei suspiciuni pledeazăși acerbia cu care moderatorul postului de televiziune VTV
pe probleme politice județene, proprietatea acestei doamne – om de afaceri, îl
promoveazăpe individ, prezentându-i acestuia calități pe care nu le are și nici nu lea putut dovedi până acum, ridicându-i imaginea dalmațianăpe intregul ecran al
televizoarelor cuplate la emisiunile lui. De aici a pornit și refuzul majorității
membrilor organizației pedeliste de a-l primi printre ei, acuzându-l de intromisiune
comandatăsau interesată, abuz politic (comis deja), minciunăși persiflarea Biroului
Politic Județean. După cum ne-am anunțat cititorii, pe fondul aprecierii că domnul
Iliescu crede că la Vâlcea existăo adunăturăpolitică pe care el trebuie săo „activeze”
și săo „recicleze”, conform percepției sale despre ceea ce înseamnă doctrina
democrată, l-am supus pe acesta unei monitorizări jurnalistice ale că rei rezultate,
obținute până acum, nu-i sunt deloc favorabile. fără a transmite cuiva din Biroul
Politic Județean PDL concluziile noastre, am constatat că ele au fost sesizate și de
conducă torii organizației, motiv pentru care, la ultima ședințăa BPJ, bucureșteanul

Iliescu a fost aspru criticat și, în întregul său, biroul s-a abținut săvoteze cererea
lui de primire în organizație. Inginerul Dan Fiera, la acea ședință, l-a acuzat pe
Valentin Iliescu că a promis primarului comunei Câineni că îi va aduce 30 miliarde
lei, de la Guvern, pentru rezolvarea problemelor colectivității comunale, întrebându-l
de unde are acești bani? Răspunsul primit a fost unul lamentabil, înscris în registrul
repertoriului infatuaților lăudăroși prinși cu mâța-n sac. Deși printre membrii
organizației PDL din Berbești și Sinești, funcționarul guvernamental a răspândit
zvonul că a fost trimis la Vâlcea de președintele Băsescu și de liderul Emil Boc, la
interogarea sa, pe această temă, de doctorul George Brânzan, traseistul itinerat a
recunoscut că nu a fost trimis de aceștia sau de altcineva și că s-a dat și el, puțin,
mare. „Săînțeleg că sunteți Mesia? Ați venit săne organizați pe noi? Cine v-a trimis?”
– au fost întrebările doctorului pedelist. Scuzele au curs gârlă! Mai mare rușinea
săte faci de râs în fața unor oameni politici responsabili care te-au prins cu nasul
mai mare decât cel al legendarului Pinocchio. Cu tenacitatea care ne caracterizează,
am desfășurat investigații la organizația PDL de unde a venit „transfugul” și ni s-a
spus că liderul acesteia – Răzvan Murgeanu – deși i-a transmis lui Dorel Jurcan
„săaibăgrijăde el”, nu mai știa cum să-l plaseze în altăorganizație, ca săscape de el,
de cât de nefolositor și ciudat era. Ca justificare a prezenței sale în
altăorganizație decât cea bucureșteană, Valentin Iliescu a declarat că se săturase ca
ședințele de birou ale PDL – Sector I săfie transmise direct primarului de sector,
liberalul Chiliman. Caraghioasă, infantilăși mincinoasăjustificare. Pe fondul celor
dezvăluite până acum, dar și multe altele pe care nu le-am documentat în totalitate –
ce vor vedea lumina tiparului în numerele viitoare, coroborate cu lauda comunistăce i
se aduce la postul VTV, apreciem că această „grefăde organ” se vrea a fi făcutăpentru
ca cineva săpunămâna pe partid și sădirijeze, din umbră, activitatea acestuia. Numai
că soarta „transfugului” a fost deja scrisăși el va pleca la București, cu coada între
picioare. Iar dacă va rămâne, impus de București, trebuie săse știe că omul este
compromis. Nimeni nu-i va uita abuzul comis în comunele Sinești și Berbești, unde,
fără a fi nici măcar membru al organizației vâlcene, a chemat, la ordin, activul PDL,
din zone, abuziv. Acest politician nu stăbine nici la capitolul înțelegerii și
aprecierii criticii de presă , mintea sa fiind calatăpe provocarea, cumpărarea sau
compromiterea ziariștilor incomozi, care nu-l laudăprecum cel de la VTV. La „ședința
de demascare” la care ne referim, Valentin Iliescu a fost întrebat de ce crede că a
fost criticat de ziariștii locali Romeo Popescu și Silviu Popescu? Răspunsul său a
fost stupefiant, dovedind proasta sa educație politică , dar și un tupeu de cartier.
„O săiau legătura cu cei doi, că poate vor și ei ceva bani” – a răspuns individul.
Consultând transcriptul ședinței, care a rezultat din înregistrările audio făcute, am
rămas stupefiați de afirmație și l-am sunat pe individ. „Am glumit” – a răspuns
acesta, cerându-și scuze și avansând o invitație la servirea prânzului într-un
restaurant. Evident, a fost refuzat, cum vom refuza, întotdeauna, chiar și dialogul cu
astfel de specimene. Dacă la București a întâlnit ziariști care s-au prostituat
acceptând banii săi, pentru a-l nu mai critica sau pentru a-i ridica osanale, la Rm.
Vâlcea nu a nimerit-o. Avem convingerea că în trecutul său politic pedelistul (aflat
în travesti, acum) Valentin Iliescu, ascunde ceva de care-i este teamă. Ne vom

capacita forțele jurnalistice cu care colaborăm, pentru a-l devoala și a-l supune
oprobriului public. Oricum, la Rm. Vâlcea și-a făcut o carte de vizitărușinoasă.
” Daniel Funeriu, ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a
declarat că proba de luni a examenului de bacalaureat se va desfășura în condiții
normale în toate județele din țară . Foarte bine, trebuie făcut orice ca examenul
săaibăloc. Profesorii săprotesteze toatăvara, pentru că nu are să-i oprească nimeni,
dar datoria săși-o îndeplinească . Numai că nu vor mai vrea, că este pe timpul lor
liber și nu sunt proști săși-l irosească . PSD este mânăîn mânăcu liderii de sindicat
din învățământ și nici nu încearcă sămascheze cumva asta.Â

Zilele trecute, pe RTV,

PSD-ista Rovana Plumb îl îndemna pe liderul de sindicat din Dolj, să-l reclame pe
ministrul Funeriu la nu știu ce for internațional pentru că -i roagăpe profesori
săvinăla școală. Âªi tot zilele trecute, un lider de sindicat – nu de la învățământ că
pe aceștia îi știm – a declarat că va înceta greva când pică guvernul… Astea douăle-am
auzit noi, la TV… Nu-i din presă și nici folclor… Asta cum se numește?
” Surse din anturajul fostului primar al Craiovei, Antonie Solomon, aflat acum în
Penitenciarul Colibași, ne-au informat că victima DNA a fost forțatăde procurorul de
caz sădemisioneze, promițându-i-se că de o va face se va judeca în libertate. Din
arest, acesta și-a chemat avocatul (renumitul avocat Sebastian Răduleț) și i-a spus că
acceptătrocul propus de procurori. Tribunalul Argeș va judeca, la 8 iunie, o
nouăcerere de eliberare sub control judiciar. Dacă mai era cineva care nu l-a crezut
pe fostul nostru primar că procuroarea cazului său – Camelia Sutiman, i-a propus și
lui asemenea troc, în schimbul libertății, la 8 iunie, nu mai are de ce săse îndoiască
. Dacă mai înainte a fost vremea avocaților, a juriștilor, a judecă torilor, iatăcă a
venit și vremea procurorilor. Acum, ei conduc jocul în societatea românească și, din
păcate, jocul a devenit politic.

