
Euro 4.14 RON
USD 3.05 RON
GBP 4.72 RON
CHF 2.89 RON
Aur 113.70 RON
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Pistol ]i Buican nu mai au
alt` ]ans` [n afara demisiei de
onoare. Dac` au onoare ]i-o dau
]i se salveaz` nu ca politicieni,
cu politica au terminat-o pre-
matur, a]a cum ejaculeaz` b`ie\ii
la pubertate. Se salveaz` ca
oameni, pentru c` am@ndoi sunt
]i intelectuali ]i tineri. Se
salveaz` ca prieteni, ca tovara]i
de lupt`, ca so\i ]i, dac` ei vor
asta, ca aman\i. Pot face multe
ghidu]ii [n via\a lor, pentru c`
mai au multe de f`cut. Pot
str`luci [n mii de domenii, pot
face bani, pot avea o via\` fru-
moas` ]i o b`tr@ne\e demn`. Pot,
la o adic`, s` scrie istoria
pierderii alegerilor pentru
Prim`ria R@mnicului, Pistol [n
dou` volume, Buican [ntr-unul
singur, c` la cuvinte nu se prea
pricepe, poate [n cifre. Ar fi asta,
totu]i, o mare realizare pentru
domniile lor. S-ar salva ]i istoria
ar re\ine m`rturisirea p`catelor
lor, iar Dumnezeu [i va ierta, sunt
sigur. El e Mare ]i Generos,
Tolerant ]i Bun. Eu, nu.

Ca cet`\ean al R@mnicului le
repro]ez acestor domni c` au
ratat cea mai mare ]ans` a
schimb`rii la fa\` a acestui ora].
{i creditez cu gre]eala neputin\ei
]i ne]tiin\ei, pentru c` altfel se
pune problema tr`d`rii, pe care
nu o accept. De]i, s` fiu sincer,
m` simt tr`dat. Eu, un simplu
cet`\`n al acestui ora] confiscat
de o mafie f`r` mil` ]i f`r` bun

sim\. De tr`darea interesului
colectiv e vorba, atunci c@nd ai
[n m@n` ]ansa tuturor ]i tu [\i ba\i
joc de ea. Pistol ]i Buican nu au
[n\eles niciodat` c` ei nu candi-
dau pentru ei, ci pentru cet`\enii
care voiau ca modelul Gut`u s`
r`m@n` o amintire, s` ]tearg`
ru]inea noastr`, a tuturor acelora
care mai credem c` poate exista
]i dreptate ]i echilibru ]i respect
]i cinste.

Ei nu au [n\eles niciodat` c`
nu erau oamenii PNL, ci ni]te
reprezentan\i ai comunit`\ii
v@lcene, care voia altceva dec@t
grobianismul fostului primar,
arestat ]i condamnat pentru
corup\ie. Nu ]i-au [n\eles nicio-
dat` rolul istoric, da , acesta era
cuv@ntul. I-au permis prin dis-
cursurile lor anemice, de catifea,
unuia ca R`dulescu s` continue.
S` continue ce? Investi\ii aiurea,
de care ora]ul nu are nevoie, o
lips` de transparen\` ascuns` de
decizii ilegale ale Consiliului
Local, o [ndatorare f`r` prece-
dent a cet`\eanului v@lcean.
Modelul Gut`u, un model cata-
strofal [n plan colectiv, dar
extrem de profitabil [n plan per-
sonal pentru el ]i pentru anumite
cercuri satelit ale primarului fost,
acum ale de\inutului Gut`u. Au
permis ascensiunea acestui
Arturo Ui de m@na a doua s` ne
sfideze pe to\i aceia care g@ndim
diferit destinul colectiv.

Pistol ]i Buican nu [n\eleg

cum se face politica. Ei nu ]tiu c`
un ]arpe trebuie omor@t [nainte
s` mu]te un ora] [ntreg. Poate
sunt slabi, poate le e fric`, poate
nu vor. Poate au pactizat cu
iamicul, se aud destule voci care
vorbesc despre un protocol PDL-
PNL pentru turul al doilea al
alegerilor semnat cu senatorul
Jurcan. Dar dac` nu pot ]i nu
]tiu, atunci nu sunt ei cei chema\i
s` netezeaz` destinul oamenilor
acestui ora], care ]i-a pierdut
busola odat` cu morala. Ace]ti
doi b`ie\i stau acum [n capul
politicii liberale v@lcene, ca dou`
codoa]e b`tr@ne, v@nz@nd
trupurile iluziile liberale. Avea
dreptate Crin Antonescu, mare
dreptate. Dar unde a fost
Antonescu s` vad` cum ]i-au
b`tut joc liberalii s`i de iluziile
noastre? Nu e ]i domnia sa tot un
fel de Traian B`sescu?

Sistemul tic`lo]it v@lcean e
bine-mersi ]i datorit` domnilor
Buican ]i Pistol.

Silviu Popescu

Buican ]i Pistol stau la intrarea
bordelului politicii liberale
v@lcene ca dou`  codoa]e b`trâne

Opinia  mea

Max.: 14 °C Min.: 8 °C
Ploaie slab` 

}anse de precipita\ii: 60%
Umiditate maxim`: 74%

V@nt: 5 km/h din direc\ia NNE

VremeaBani/Aur

{n urma apari\iei, ieri, [n acest spa\iu, a ]tirii c` „«Dosarul Apelor Minerale» din sta\iunea Ol`ne]ti” a fost declinat la
Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie ]i Justitie” am fost contacta\i telefonic de Doamna Maria Tudor. Cu tactul ]i
smerenia care o definesc, Doamna Tudor ne-a dat asigur`ri ferme c` dosarul nu este pe numele Domniei Sale ]i nici m`car
pe al so\ului Ion, pe care l-am auzit vocifer@nd ceva din off, la oarece distan\` de so\ie. Facem, deci, cuvenita rectificare:
gre]it pomeni\i de noi [n contextul men\ionat, so\ii Maria ]i Ion nu sunt cerceta\i de Parchetul {CS.J, [ntruc@t - ca ]i S.C.
Ol`ne]ti S.A. - «Dosarul Apelor Minerale» din sta\iunea Olane]ti” este pe numele altor membri ai familiei. (Radu T`cutu) 

{n«Dosarul Apelor Minerale» din Ol`ne]ti nu sunt cerceta\i
so\ii Ion ]i Maria Tudor, sl`vit fie-le numele [n veci!

V` anun\`m c` libr`riile „Micul Vr`jitor” ]i RAO, ca ]i maga-
zinul „Publicitate & Vinuri” s-au mutat pe str. Calea lui Traian, bl
S26, parter (fostul sediu NetOne).

0250/737520

Tr`deaz` liberalii?

Râmnicu Vâlcea, 19 apr /A-
gerpres/ - Senatorul Dorel Jur-
can, pre]edintele organiza\iei ju-
de\ene a PDL, consider` drept ‘o
victorie de etap`’ pozi\ionarea
lui Romeo R`dulescu pe primul
loc la scrutinul de duminic`
pentru Prim`ria Râmnicu Vâlcea.

‘A fost o victorie de etap`, ne-
au lipsit aproximativ 320 de vo-
turi pentru a ne asigura victoria
definitiv` din primul tur de
scrutin, nu cred c` ar fi probleme
pentru turul II, dou` procente
sunt convins c` vor fi ob\inute
pentru a avea pragul de 51% ]i
pentru a p`stra Prim`ria mu-
nicipiului în tab`ra democrat-li-
beral`’, a spus Jurcan.

Potrivit liderului democrat-li-
beralilor vâlceni, în cursul zilei
de luni va avea loc o discu\ie cu
PNL pentru ulterioare negocieri
privind o posibil` sus\inere a lui
R`dulescu în turul II de liberalii
vâlceni.

Tot de eventuale negocieri cu
liberalii a vorbit ]i Dumitru Per-
su, secretarul executiv al PSD
Vâlcea, pentru o sus\inere a lui

Remus Grigorescu.
Contactat de AGERPRES,

liderul PNL Vâlcea, deputatul
Cristian Buican (foto), a refuzat
s` fac` ‘vreun comentariu înain-
tea discu\iilor între conducerile
celor dou` partide’.

Surse din interiorul PDL
vorbesc despre un eventual
post de viceprimar oferit PNL
în varianta în care Romeo
R`dulescu ar ajunge primar al
municipiului Râmnicu Vâlcea.

În prezent, în Consiliul Muni-
cipal sunt 16 consilieri PDL, 4
PSD ]i 3 PNL. Prim`ria este con-
dus` de doi viceprimari, ambii
PDL, Eusebiu Ve\eleanu ]i Ro-
meo R`dulescu, ultimul având de
dou` luni ]i atribu\ii de primar.

Primarul interimar al munici-
piului Râmnicu Vâlcea, candida-
tul PDL, Romeo R`dulescu, se
va confrunta duminic` în turul II
cu fostul prefect de Vâlcea din
anul 2009, candidatul PSD, Re-
mus Grigorescu.

Potrivit rezultatelor finale fur-
nizate de Biroul Electoral de Cir-
cumscrip\ie, în primul tur al ale-

gerilor pentru Prim`ria Râmnicu-
lui Romeo R`dulescu a ob\inut
48,84% din voturi iar Remus
Grigorescu a fost votat de 30,93-
% dintre aleg`torii prezen\i la ur-
ne.

Pe locul trei s-a situat candi-
datul PNL, Bogdan Pistol, care a
totalizat 17,87% din sufragii.

Urm`torii candida\i au fost
Valeriu Croitorescu, Partidul
Verde - 0,68%, Lucian Trandafi-
rescu, PER - 0,57%, Mihai T`-
bârc`, For\a Civic` - 0,48%,
Dumitru Cump`na]u, Partidul
Popular al Protec\iei Sociale -
0,38% ]i Nicolae P`tru - 0,24%.
Din totalul celor 100.754 cet`\eni
cu drept de vot din Râmnicu
Vâlcea, s-au prezentat la urne
doar 31.923, reprezentând un
procent de 31,68%.

Cel mai târziu [n aceast` di-
minea\` va începe campania
electoral` pentru cel de-al doilea
tur de scrutin, care se va
desf`]ura duminic`.

• ca s` ob\in` func\ia de primar pentru Romeo R`dulescu, PDL pare dispus s` mearg` p@n`
la a cump`ra conducerea PNL V@lcea cu un post de viceprimar • se dau vremurile [napoi
cu 8 ani: incoruptibilul Ion Nicolae ar putea reveni [n fotoliul din care a fost schimbat [n
2002,  pentru a i se face loc viceprimarului PD Mircia Gut`u, ulterior primar al municipi-
ului R@mnicu-V@lcea, [n prezent condamnat penal, de\inut la Penitenciarul Coliba]i

Fanfara „Gabriel Chaborschi” a
elevilor de la Palatul Copiilor ]i Li-
ceul de Arte din R@mnicu-V@lcea a
fost invitat` ]i [n acest la Festivalul
Interna\ional „Wasserweltfest” de la
Viena, organizat [n 18 iunie. {n invi-
ta\ia pe care Ioan Godja - pre]edin-
tele Asocia\iei „Cercul Cultural
Rom@no-Austriac UNIREA” din

Viena - i-a transmis-o prof. Viorel
Timofte, directorul Liceului de Arte
scrie c` „grupul  de  tineri  condus  de
domnul  Dl.  Prof.  Constantin  Andrei,
care  a  fost  prezent  ]i  anul  trecut  la
acest  festival  a  l`sat  o  impresie  deo-
sebit`  (...)  scopul  ac\iunii  noastre
este  de  a  reprezenta  Rom@nia  cu
succes.  La  festival  vor  participa

[nc`  23  de  \`ri,  Asocia\ia  Cercul
Cultural  UNIREA  particip`  ca
organizator  pentru  a  patra  oar`,  de
fiecare dat`  am  primit  felicit`ri  din
partea  autorit`\ilor  pentru  fru-
muse\ea  standului,  arta  culinar`,
programul  artistic,  corectitudinea  ]i
profesionalismul  de  care  am  dat
dovad`.” (A.S.)

Fanfara „Gabriel Chaborschi”, invitat`
din nou la Viena


