Săptămâna vâlceană pe scurt

• în campania pentru europarlamentare, penelistul șef, ca o vedetăpolitică ce se vrea,
a luat După el un cameraman de la postul de televiziune ce-i aparține și a făcut,
astfel, presiune asupra membrilor comisiilor de votare din localitățile unde știa că
nu are șanse săcâștige prea multe voturi. În fața unor înregistrări video, regizate de
deputatul-șef de partid ce este, cine nu ar fi cedat? • comasarea celor două partide
aflate în opoziție – PD cu PLD – dăfiori pesediștilor și satisfacție liberalilor. că
primii se îngrijorează, este explicabil, dar satisfacția liberalilor este greu de
înțeles ” dezaxatul și debusolantul patron de ziar Silviu Popescu și-a botezat a sa
producție de presă ca fiind „cotidian național”. Am că utat acest ziar mai în toate
orașele pe unde am că lătorit. Nimeni nu a auzit de el ” nu mai știm care idiot de
presă a lansat zvonul că în interiorul noului partid ce se va forma prin comasarea PDului cu PLD-ului vor lua naștere conflicte privind candidatura la Primăria Râmnicului
• În campania pentru europarlamentare, toate partidele cu pretenții au încă lcat legea
electorală. Ele și-au amplasat materialele propagandistice în jurul secțiilor de
votare sau pe stâlpii străzilor și ulițelor principale din localitățile județene. La
acest capitol au excelat liberalii și liber-democrații lui Ungureanu. Pesediștii,
surprinzător, au acționat modest și arareori vedeai postere sau bannere roșii, în
afara locurilor predestinate afișajelor, semnele distinctive ale partidului celor trei
trandafiri. Penelistul șef Frâncu, ca o vedetăpolitică ce se vrea, a luat După el un
cameraman de la postul de televiziune ce-i aparține și a făcut, astfel, o presiune

absurdăasupra membrilor comisiilor de votare din localitățile unde știa că nu are
șanse săcâștige prea multe voturi. În fața unor înregistrări video, regizate de
deputatul-șef de partid ce este, cine nu ar fi cedat? Marota lui au fost pesediștii pe
care nu i-a menajat. „Amenzi și sancțiuni penale”, asta a cerut el. În municipiul Rm.
Vâlcea, același partid trandafiriu a avut de suferit, ca și în teritoriu. Lucrătorii
Poliției comunitare au „dresat” amenzi de milioane de lei organizației municipale a
PSD, pentru niște postere afișate în zona CEC-ului de pe Calea lui Traian. Este
adevărat că lipitorii de afișe au încă lcat legea, dar, parcă , tot mai bună-i
toleranța, blândețea în aprecierea faptelor, înțelegerea situației cu sufletul, nu cu
Codul Penal. că nu poate cineva săcreadăcă liderul PSD Rm. Vâlcea sau cei din staff-ul
de campanie le-au spus tinerilor lipitori de afișe săîncalce legea. Săne mai mirăm ce
durăva fi campania electoralădin vara anului viitor? Viitorul nu sunăbine, fără pace,
înțelegere și colaborare între partidele locale. Doctrina nu le spune liderilor săfie
dușmănoși!
• Comasarea celor două partide aflate în opoziție – PD cu PLD – dăfiori pesediștilor
și satisfacție liberalilor. că primii se îngrijorează, este explicabil, dar
satisfacția liberalilor este greu de înțeles. În ultimii 12 ani de zile s-a văzut că
alianțele politice electorale nu au dat rezultate. Sunt edificatoare eșecurile CDRului sau reuniunii electorale PSD+PUR, ca sănu mai amintim de Alianța DA. Un fiasco
politic total, cu reverberații în absenteismul ce se vede la urne. Practica a dovedit
că numai partidele serioase și aflate singure în disputele electorale înving și pot
conduce o țară cu succes. Numai ipocriții nu recunosc că PSD-ul a guvernat țara
meritoriu și că , chiar și acum, este regretatăguvernarea Năstase. Cam așa au gândit
liderii celor două partide care au pus de o cununie de răsunet acum, noul partid
democrat și liberal (PDL), întrunind mulțumirea majorității membrilor acestor
organizații. De ce s-a făcut reuniunea politică înaintea congresului de aprobarea că
sătoriei? Pentru că s-a putut negocia un procent favorabil PLD-ului, pediștii lui Boc
acceptând ca procentul care le va guverna activitatea viitoare comunăsăfie de 1,5 la
1. Este un mare câștig pentru pelediști, ținându-se cont că PD-ul este pe val, iar
simpatia și speranțele de mai bine ale electorilor intelectuali se îndreaptăspre ei,
privind cu îngăduințăapropierea de liberalii democrați ai lui Stolojan. Un observator
serios al vieții noastre politice se poate întreba de ce partidele aflate în opoziție
– și în special PSD-ul – nu se bucură”cu dinți” de apariția noului partid, despre care
se știa de mult că va apărea? Explicația este una singură: PSD-ul este pe mânăcu PNLul și se ferește ca Dracu’ de tămâie săcritice guvernul Tăriceanu II, După cum îi șade
bine unui partid de opoziție. Păi, ce săcritice? Ce directive și linii de
(sub)dezvoltare au dat ei liberalilor prin „comandantul” Patriciu? După cum se vede,
ca la noi, la nimeni
• Dezaxatul și debusolatul patron de ziar Silviu Popescu și-a botezat a sa producție
de presă ca fiind „cotidian național”. Am că utat ziarul lui mai în toate orașele pe
unde am că lătorit. Nimeni nu a auzit de el. În afara primăriilor cu primari liberali
și conservatori, care s-au abonat la ordin de partid, nimeni nu știe despre cotidian.

L-am că utat, atunci, pe Internet. Pauză Nici acolo nu-i. Atunci, ce-i fanfaronada
asta? Ah, ne-am adus aminte. Silviu Popescu este un fonfănit fanfaron fudul. Dacă ,
săracul, n-are, de unde să-i mai crească ! Onoarea, demnitatea, educația, spiritul
civic, echilibrul mintal, existența socialăși publică . El joacă totul pe o
singurăcarte: se ruineazăîn aplauzele tuturor
• Nu mai știm care idiot de presă a lansat zvonul că în interiorul noului partid ce se
va forma prin comasarea PD-ului cu PLD-ului vor lua naștere conflicte privind
candidatura la Primăria Râmnicului. Cică , PLD-ul îl va băga în Față pe Sorin
Zamfirescu – unul din liderii săi de marcă , fost primar al municipiului capitalăde
județ, în contrapartidăcu omul PD-ului – Mircea Gutău. Săvămai spunem cine-i idiotul?
Dăm un premiu de 5 milioane lei aceluia care-l ghicește și ne trimite la redacție o
caracterizare obiectivăa dezaxatului. Iatăce ne-a declarat președintele Partidului
Liber Democrat – av. Bebe Ungureanu: „Cine-i dobitocul care a spus asta? Eu am spus
tot timpul că nu am candidat la primărie și acum vin cu Sorin Zamfirescu împotriva lui
Gutău, când neam dat mâna? Văinvit să-i puneți această întrebare lui Sorin Zamfirescu,
la conferința de presă . Împreunăvor face o echipăla primărie și voturile sale le va
primi Gutău. O săfie o mare problemă, că sponsorul PSD-ului își va susține și
candidatul său și pe cel al liberalilor, ca să-l blocheze pe Mircea, la primărie, prin
viceprimari. Le cunoaștem strategia și măsurile noastre comune se vor vedea la
alegeri”.
• Gripa aviarărevine? Nu credem că mai existăcineva întreg la minte care săcreadăcă
într-adevăr a existat gripa aviarăsau că a revenit la noi în țară. Aceeași părere este
împărtășităde majoritatea politicienilor care considerăcă Uniunea Europeană încearcă
săne scoatăde pe piața agroalimentarăreducându-ne la tăcere prin tot felul de boli cu
denumiri care mai de care mai pompoase. Într-o vreme se discuta despre pesta porcină,
despre „boala vacii nebune” acum România are aviară?!? Subiectul a fost îndelung
discutat, iar urmările acestor boli închipuite au fost dezastruoase pentru țara
noastră. După cum bine știți, Comisia Europeană ne-a interzis sămai comercializăm
ouăși carne de pasăre După ce au apărut nenumărate materiale despre această „boalăa
găinii”. Probabil că lumea se plictisise de „boala vacii nebune” și a inventat și
boala găinii – gripa aviară. Nu înțelegem de ce oameni cu scaun la cap se preteazăla
astfel de glume proaste? Ca sănu mai spunem că lumea intrăîn panică la aflarea unor
astfel de vești. A văzut cineva găini moarte în gospodăriile vâlcene? A fost
vreodatăun caz palpabil care săne convingăcă această boalăexistăși mai ales că s-a
instalat în Vâlcea? Noi nu am văzut până acum și suntem convinși că nici n-o săvedem
vreodată. Ce sămai spunem despre transmiterea acestei boli la om?!? 78 de teste
serologice efectuate unor persoane care aveau în gospodării păsări bolnave nu au
indicat prezența gripei aviare la om. Am ajuns de râsul curcilor (găinilor)
• Deputatul PSD, Aurel Vlădoiu, crede că cel mai important examen pentru formațiunea
politică din care face parte este cel din vara anului viitor când vor fi alegerile
locale. „Este un examen hotărâtor pentru partid, pentru că dacă nu ai primari,

înseamnăcă degeaba alergi” – spunea parlamentarul în ultima sa conferințăde presă .
Acesta a mai afirmat că obiectivul social – democraților este de a câștiga, la nivelul
județului Vâlcea, cel puțin 40 de primării. Probabil că vor reuși acest lucru deoarece
la alegerile de luna trecutăs-a dovedit că social – democrații au cele mai bune
organizații locale dintre partidele vâlcene. Spre deosebire de pediștii vâlceni, care
nu s-au sinchisit sămeargăîn teritoriu și să-și promoveze candidații, pesedișii au
muncit din greu, străbătând județul în lung și-n lat pentru a-și atinge obiectivul.
Numai că , trebuie sărecunoaștem că la PSD Vâlcea sunt oameni gen Dumitru Persu, Ion
Cîlea și chiar Aurel Vlădoiu care nu se sfiiesc sămeargăîn toate târgurile sau la
toate evenimentele din satele vâlcene. În schimb, PD-ul nu se poate „lăuda” decât cu
celebrul „cuplu” Lolek și Bolek, alias Bulacu și Vâlcu, care nu fac altceva decât
săbage zâzanie între colegii lor de partid și să-l discrediteze pe Mircea Gutău ori de
câte ori au ocazia. Nu mai este o noutate pentru nimeni că la alegerile
europarlamentare, PD Vâlcea a obținut procentul de 24% datorităsocului mare din
municipiul Rm. Vâlcea și asocierii figurii primarului Gutău cu Partidul Democrat.

