SĂTĂMÂNA vâlceană PE SCURT

” pe vremea lui Ceașcă , nu puține erau doamnele care spuneau că „toți bărbații sunt
niște porci” ” încă lcând regulile sacre ale organizației, Viorel Danacu
demonstreazăcă vrea sămanipuleze electoratul românesc ” în cadrul tratativelor duse de
PD-L cu PNL, la Vâlcea, li s-a cerut celor doi candidați la șefia de partid (Frâncu și
Buican) sănominalizeze trei membri pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului
Județean ” pe forumul ziarului nostru, câțiva cititori anonimi s-au apucat săne
înjure, pentru că am salutat alianța PNÎ-CD Miluț cu PD-L ”

” Pe vremea lui Ceașcă , nu puține erau doamnele care spuneau că „toți bărbații sunt
niște porci”. Acum, După 20 de ani de democrație, pentru că unde și-au „luat-o” pentru
limba ascuțită, iatăce mai spun, dar cu batista pusăpe țambal: „Bărbații sunt precum
pantofii. Cei care îți plac, te costă. Foarte puțini merităpăstrați mai mult de un
sezon. Dacă nu îi iei potriviți, s-ar putea săte bată. Cei comozi nu te atrag, iar cei
care te atrag nu vor săintre. Oricât le-ai vorbi, nu devin mai maleabili. Unul singur
nu e de ajuns decât pentru Cenușărese. Unii meritălăsați la ușă. Lumea te judecă în
funcție de ei. Alte femei te invidiazăpentru ai tăi, iar tu invidiezi alte femei
pentru ai lor. Cei șireți trebuie legați. Toți trebuie că lcați în picioare.” Bravos,
națiune!
” Atacul de presă la care s-a dedat Marele Maestru al Marii Loji Naționale (MLNR) a

României, Viorel Danacu, fost milițian ceaușist, împotriva Guvernului și Președinției,
prin afirmația că -și retrage sprijinul total acordat acestor instituții fundamentale
ale statului, reprezintăo poziție de forțăanti-prezidențială, anti-guvernamentalăși
anti-România. Încă lcând regulile sacre ale organizației, Viorel Danacu demonstreazăcă
vrea sămanipuleze electoratul românesc, în lumina alegerile prezidențiale din
noiembrie. Dar mai existăun motiv. Președintele Traian Băsescu i-a cerut ministrului
Justiției că tălin Predoiu declanșarea procedurilor necesare începerii urmăririi
penale a fostului ministru Ovidiu Mușetescu, urmare a solicitării făcute de parchet,
în legăturăcu privatizarea S.C. ALRO S.A. Slatina și S.C. ALPROM S.A., societăți
comerciale cumpărate mai pe degeaba de „frații” noștri de la Răsărit. Aici, este
corect sădezvăluim existența „masoneriei kaki”, conturatăîn cadrul lojii condusăde
Viorel Danacu, o grupare cunoscutădrept un fel de umbrelăa ofițerilor din Armatăși din
serviciile secrete. Între cadrele reprezentative ale acestei masonerii, alături de
general (r) Gheorghe Carp se numără: – gral. (r) Virgil Ardelean, fostul șef al
Direcției de Informații și Protecție Informativă- col (r) Olimpian Ungherea, fost
consilier al PDSR – gral (r) Mihail Popescu, fost șef al Statului Major General – gral
(r) Ovidiu Soare (SRI, fostul șef al diviziei de apărare a Constituției), arestat în
octombrie 2006, anchetat de Parchet și ajuns în fața instanței de judecată. Dosarul
său conține elemente extrem de grave legate de un caz informativ intitulat
„Distileria”. Informațiile obținute se refereau la imixțiuni în actul de justiție,
abuzuri grave ale unor persoane cu funcții de decizie în stat, precum și fapte de
trădare comise de ofițeri SRI. Dintre persoanele implicate în caz sunt de menționat:
Adrian Năstase, Ovidiu Tiberiu Mușetescu, Dorina Mihăilescu – actual deputat de
Prahova, Ioan Stan -președintele Comisiei parlamentare de control a SRI, alți
parlamentari și factori din administrația localăPrahova. Deci, iatăcine instigăromânii
sănu-l sprijine pe candidatul Traian Băsescu, singurul președinte al României ce nu a
trădat țara și poporul și de ce!

” În cadrul tratativelor duse de PD-L cu PNL, la Vâlcea, li s-a cerut celor doi
candidați la șefia de partid (Frâncu și Buican) sănominalizeze trei membri pentru
funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, de unde va fi detronat pesedistul
Dumitru Persu. Frâncu a avansat numele lui Vali Monceanu, Gheorghe Păsat și Ion
Popescu (USG), iar Cristian Buican, pe Victor Popescu, un tânăr de perspectivă,
serios, educat și demn și încă doi, din rândul tinerilor liberali. Vedeți, acum, de ce
Frâncu s-a dat la Victor Popescu, l-a insultat și a vrut săîl lovească ? Știe bine că
va pierde șefia partidului și i-a zburat puiul cu ața la Consiliul Județean, unde vor
veni bani mulți și atrăgători, de care nu va mai avea parte să-i dirijeze
discreționar.
” Cazului Mușetescu trebuie să-i cântăm veșnica pomenire, pentru că va fi o
altăfurtunăîntr-un pahar cu apă. Din nou Justiția se va arăta ca fiind cea mai mare
putere din țară . Indiferent dacă Mușetescu este vinovat sau nu, scandalul va dura

până când, pe firmamentul presei, va apărea altceva. S-a întâmplat ceva cu Decebal
Traian Remeș? I s-a clintit măcar o unghie lui Mureșan? A început vreo urmărire pe
linie de termopane, pe linia răposatei mătușe Tamara, pe linia altor lideri de partid
și de stat? Așa se va îngropa și cazul Ovidiu Mușetescu. Din toată afacerea, nu va
rămâne decât veșnica pomenire. Facem pariu? Iar împotriva omului care vrea săse
întroneze și săse respecte Legea, Traian Băsescu, și-au dat mâna „cei 322″ de derbedei
politici, din rândul că rora istoria timpurilor de azi îi remarcă pe neocomuniștii
aflați la vârf: D. I. Popescu, Dinu Patriciu, Ion Iliescu, Iosif Constantin Drăgan,
Ioan Talpeș, Costel Iancu, Adrian Năstase, Mihai Pelin, Dan Voiculescu, Tăriceanu, Dan
Fisher, Verestoy Attila, Viorel Hrebenciuc, Sorin Frunzăverde, Ovidiu Tender, Adrian
Severin, Constantin Iancu (Gr.33), George Cristian Maior, Petre Roman etc. Electorule,
hai la HORA ROMÂNEASCĂ! Lasă”Cazaceasca” lui Patriciu, Tăriceanu, Hrebenciuc, Iliescu
și Geoană. Îndepărtează-te de „dansul țigănesc” al lui Vanghelie și Dragnea, ia-o pe
Calinka de mânăși intrăîn Hora Mare Românească , că ci îți va fi bine și ție și
Calinka-i și țării. Ce mai stai pe gânduri? Trenul sta puțin în stație și pleacă , tu
rămâi cu ochi-n soare, dacă nu urci în el. În noiembrie voteazăTraian Băsescu –
președinte!

” Nu pare că trăim acum ceea ce arăta Eminescu la 1 decembrie 1874?

„Spuneți-mi ce-i dreptatea? – Cei tari se îngrădiră
Cu-averea și mărirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
Contra celor ce dânșii la lucru-i osândiră
Și le subjugămunca vieții lor întregi.
……………………………………………….
Vouăvăpune lege, pedepse vămăsoară
Când mâna v-o întindeți la bunuri zâmbitoare,
că ci nu-i iertat nici brațul teribilei nevoi.”

” Pe forumul ziarului nostru, câțiva cititori anonimi s-au apucat săne înjure, pentru
că am salutat alianța PNÎ-CD Miluț cu PD-L și pentru că am mai slăbit critica
privindu-l pe Tăriceanu. Ni se pare o mârșevie. Când la Referendum, în 2007, și la
alegerile din noiembrie, PNÎ-CD – Miluț și Pavelescu au făcut protocoale și alianța cu
Tăriceanu, împotriva lui Traian Băsescu, totul era în regulă, Coposu nu se mai
zvârcolea în mormânt, iar când Miluț și Pavelescu îi făceau albie de porci pe Băsescu
și PD-L, pe la Antene și iRealitatea TV, la 2 zile, derbedeii ăștia ce ne înjurăerau
în culmea extazului, salivând de bucurie, dând din coadăca orice maidanez respectabil,
iar acum înghit în sec și se oftică . Cititorii noștri, ca niște jalnici trepăduși de
serviciu, nu au înțeles nici până acum că în politică numai boii sunt consecvenți și
conteazănumai interesele, indiferent de ideologii. Atât de pricepuți în analize
politice sunt ipochimenii, că nu știu tocmai elementarul lucru, precum că politica e
arta posibilului, exhibându-și umorile puturoase și inutile. Ce o săspunăanalfabeții
politici, dacă , După prezidențiale, PNL revine la guvernare, indiferent cu cine?
Tăriceanu era foarte mândru că Băsescu l-a invitat pe scenăla festivitățile de Ford,
„un gest elegant”, iar baronii gălbejiți în vârful săgeții deja tropăie, că li s-a cam
terminat mălaiul. Ăștia nu fac altceva decât freacă duda și tastele, ca mari analiști,
„care sunteți” de-ai lui van Ghelie…

