
Euro 4.17 RON
USD 3.28 RON
GBP 4.87 RON
CHF 2.96 RON
Aur 128.04 RON

Miercuri, 12 mai 2010
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Tirajul de azi: 1.000 de exemplare

Max.: 26 °C Min.: 14 °C
Ploaie slab`

}anse de precipita\ii: 60%
Umiditate maxim`: 64%
V@nt: 8 km/h din direc\ia E

VremeaBani/Aur
Râmnicu Vâlcea, 11 mai /Agerpres/ - Func\ionarii publici din administra\ia local` strâng semn`turi pentru

declan]area unor proteste de amploare fa\` de m`surile pe care guvernul preconizeaz` s` le ia începând cu luna
iunie, a declarat, mar\i, pentru AGERPRES, Nicolae Jitianu, pre]edinte SINDAP Vâlcea. 'Este o b`taie de joc. De
ce pre]edintele nu iese public s` spun` c` FMI cerea aceste m`suri înc` de anul trecut dar ele nu au fost adoptate
pentru c` era an electoral. Ce încredere s` ai în aceast` clas` politic`? S-a împrumutat pentru a trece anul elec-
toral ]i acum vin s` loveasc` în toate categoriile sociale. Gestul de onoare de a pune demisiile pe mas`, lipse]te',
spune liderul sindicatului func\ionarilor publici din Vâlcea.

Râmnicu Vâlcea, 11 mai
/Agerpres/ - Spaniolii de la Hi-
droeste au ob\inut autoriza\ia de
construc\ie pentru prima din cele opt
microhidrocentrale pe care vor s` le
realizeze în comuna vâlcean` Câi-
neni, a declarat mar\i, pentru AGER-
PRES, primarul localit`\ii, Ion Ni-
colae.

'Poate c` mul\i credeau c` e doar
un vis, dar lucrurile încep s` prind`
contur. Cei de la Hidroeste tocmai
ce au ob\inut autoriza\ia de con-

struc\ie pentru prima microhidro-
central`. Lucr`rile vor demara într-
o lun` pe pârâul Valea lui Vlad ]i,
din discu\iile pe care le-am avut cu
spaniolii, for\a de munc` va fi din
zon`', a precizat Ion Nicolae.

Costul investi\iei este de 2,5 mil-
ioane de euro, dar spaniolii mai au în
program alte ]apte astfel de micro-
hidrocentrale - cinci pe Boia ]i câte
una pe Valea Urii ]i Valea
Curpenului - toate pe raza localit`\ii
Câineni.

Primarul spune c` exist` în
comun` for\` de munc` calificat` în
acest domeniu.

'Comuna noastr` a fost privile-
giat`, foarte mul\i localnici au lu-
crat la hidrocentralele de pe râul
Olt la Hidroconstruc\ia, Hidroelec-
trica ]i la Energomontaj Hidro,
a]adar avem l`c`tu]i, sudori, dul-
gheri, zidari, turbini]ti', a ad`ugat
primarul din Câineni.

Hidroeste începe construc\ia primei 

microhidrocentrale din Câineni

Func\ionarii v@lceni strâng semn`turi pentru declan]area protestelor

Cunoscuta pictori\` de icoane Titiana Popa (n. [n 1969, Cerni]oara-V@lcea), care a cunoscut consacrarea ]i chiar
celebritatea [n SUA, expune la Biserica Ortodox` Sf. Maria  din Colleyville, Texas. Titiana ]i so\ul s`u, preotul orto-
dox Liviu Popa, locuiesc [n Los Angeles  (in foto, invita\ia la evenimentul de s@mb`t`, 15 mai 2010)

Pictori\a americanc` de origine v@lcean`

Titiana Popa expune la Colleyville, Texas

Sudamericanizarea României
Nu mi-am dorit niciodat` ca

România s` devin` o \ar` de sclavi,
cu atât mai pu\in o colonie a cuiva.
Am fost crescut în mitul unei \`ri
normale, care are demnitatea de a-]i
onora trecutul ]i for\a de a-]i pro-
iecta viitorul. Mi-a pl`cut mereu s`
spun c` sunt roman ]i c` m-am n`s-
cut în România. Apartenen\a la i-
deea de patrie mi-a dat, în momente
de restri]te, for\a de a continua ]i de
a m` întoarce în ceea ce poate fi
numit locul cel mai apropiat sufletu-
lui meu: \inutul unde am copil`ri\
Vâlcea, România.

Când eram acas` ]i f`ceam pres`
local` cu un entuziasm patologic, ca
]i ast`zi, nu în\elegeam prea bine
dimensiunile dezastrului românesc,
eram prea orbit de grijile din fiecare
zi, ca s` vad cum al\ii, care furau cu
voluptate, deveneau putred de bo-
ga\i. Asta în timp ce mai to\i cu-
noscu\ii mei s`r`ceau. Atunci ne
mergea ]i nou` bini]or ]i eram ten-
ta\i s` credem c` era normal ca via-
\a s`-i selecteze pe cei puternici ]i
s`-i a]eze, ca s` zic a]a, în fruntea
bucatelor. Pe parcurs, am descope-
rit c` mai to\i aceia care f`ceau
mul\i bani ]i c`rora le mergea exce-
lent, erau fie bine consilia\i de fo]ti
ofi\eri de poli\ie sau ai fostei secu-
rit`ti, erau membri activi ai unor

cluburi pretins elitiste, ori oculte, în
sensul unei oculte hr`p`re\e ]i
interesate, care abandonase de
mult` vreme idealurile ]i principiile
în favoarea sportului na\ional, care
a f`cut mul\i milionari din Top 300
sau lideri politici de mucava: afa-
cerile cu Statul Român.

Lipsa spiritului antreprenorial
(cine s`-l aib` dup` 1989?) a f`cut
posibila trecerea din averea public`
în cea privata a miliarde de euro.
Aface afaceri cu Statul, a-l p`c`li cu
voluptate, era datoria tuturor acelo-
ra care începuser` s` adulmece
afacerea. Ne]tiind s` fac` afaceri,
domnul Cutare, doamna Cut`ric`,
în numele firmelor lor, X ]i Y, au
hot` rat c` este mai u]or s` cumpere
bun`voin\a unui func\ionar public,
s` trucheze o licita\ie, s` supralicite-
ze bunurile pe care Statul le vindea
]i tot Statul le cump`ra de câteva
ori mai scump. Apoi, s`-si numeasc`
primarii, consilierii locali ]i jude-
\eni. Statul a disp`rut, încet, sub
asaltul acelora care trebuiau sa îl
apere. Statul ]i institu\iile sale can-
grenate au muri\ iar în locul acesto-
ra s-au n`scut Corpora\ iile. Acestea
au finan\at Partidele, care au z`mis-
lit parlamentarii - deputa\ii ]i sena-
torii. Ace]tia sunt ast`zi Cerberii
Corporatiilor, care continu` s`

fecundeze idei geniale, prin care
ceea ce a mai r`mas din Stat s`
cotizeze tot la ei. La o adic`, ei, par-
lamentarii, fac ]i legile care le tre-
buie Corpora\iilor.

Asa s-a produs sudamerica-
nizarea României, distrugerea tu-
turor valorilor române]ti, sclaviza-
rea românilor de c`tre români, vân-
zarea boga\iilor solului ]i subsolu-
lui. A]a am distrus noi totul, inclusiv
a sperantei ca într-o zi, chiar cu aju-
torul lui Dumnezeu, vom mai avea o
]ans` s` fim mândri c` am fost,
cândva, români. 

Silviu Popescu
(editorial publicat Vineri, 16 fe-

bruarie 2007, [n Curierul de R@mnic -
http://ramnic.ro/articole/sud-ameri-

canizarea-romaniei-5632/2007-02-16)

Comentarii:
Sudamericanizarea Romaniei (de TATA -
17/02/2007 11:04)
Silviule, atingi cu degetul un ocean. M`car
cufund`-l [nc` pu\in ]i vei fi ]ocat total, a]a
cum sunt eu acum. }tii ce-a spus r`posatul
Ceau]escu [n preajma asasin`rii lui ? Poate
da, poate nu. A SPUS C~ CEL MAI TARE
SE TEME DE SUD-A-ME-RI-CA-NI-ZA-
REA ROMANIEI, C~ ACEASTA ESTE
CEL MAI MARE PERICOL }I C~, DAC~
SE VA PRODUCE, VA FI FATAL~ PEN-
TRU |AR~ }I PENTRU ROMANI. Si uite

c` ea s-a produs ]i se produce continuu... Pur`
[nt@mplare, simpla intui\ie a bietului [mpu]cat?...
Nu cred! NIMIC NU ESTE {NTAMPL~TOR {N
LUME, MAI ALES IN LUMEA POLITICULUI
DOMINAT DE BANI, ENORM DE MUL|I
BANI ... Ce ]tia Ceau]escu (]tiu ]i cei care i-au
urmat la putere, dar n-au spus ]i nu spun ) de l-au
[mpu]cat ca pe un c@ine, [n Sf@nta Zi de Cr`ciun?
}tia totul ]i, dac` ne-ar fi spus ]i nou`, [i beleam
de vii pe tic`lo]ii care ne-au adus unde suntem
acum, adic` la catastrofa individual` ]i colectiv`
(na\ional`) pe care o tr`im. }tia c` suntem progra-
ma\i pentru sudamericanizare de o ocult` mondi-
al` feroce ]i ve]nic nes`tul`, puternic`, bogat` ]i
dispre\uitoare. }tia, de asemenea, c` oculta asta
este pe m@na ]i cu pr`p`dita de ocult`
rom@neasc`, aflat` [n chiar imediata lui
apropiere... Altfel nu ar fi reu]it nimic... {n final, o
concluzie vulgar` cumva [n substan\a ei: NOI PE
NOI NE F...M BINE! CEL MAI BINE! }I CE
REVOLU|IE AM F~CUT {N 1989 !...Ciudat`
specie de oameni suntem! 

Re: Sudamericanizarea Romaniei (de
Ceausescu - 17/02/2007 18:13)
Nu cred ca ai dreptate. Nu fii ca ei, nu da vina pe
str`ini, nu ei au f`cut Revolu\ia ]i nu ei [ntre\in cir-
cul na\ional. Dimpotriv`, ei vor stabilitate eco-
nomic` ]i politic`, vor garan\ia c` banii lor sunt [n
siguran\` ]i nu arunca\i pe apa s@mbetei. Tot a]a
vorbea ]i Securitatea, arunc@nd vina pe agenturile
str`ine, c@nd r`ul venea de la ea ]i de la Partid.

Oculta rom@neasc`? Spune-mi numele a doi ma-
soni ]i iti voi spune ce este cu oculta asta...
Principii universale, Marele Arhitect? Atunci ar
trebui s` g@ndeasc` anti-sudamericanizare... Ei
vor s` joace in Divizia B, acolo e mai bine, acolo
nu conteaz` valorile, acolo se joac` dup` regulile
lor. {n Divizia A te v`d to\i, te faci de r@s mai
u]or...

Sudamericanizarea Romaniei (de TATA -
17/02/2007 19:03)
1. Horia Nestorescu-B`lce]ti 2. Ioan-Ovidiu
Chirovici. {\i mai pot spune destui, chiar ]i local-
nici. {\i mai pot spune destule ]i despre
organiza\ie. {n ceea ce am scris eu anterior,
OCULTA nu era chiar egal cu FRANCMA-
SONERIA . Oricum, faptul ca ti-am numit 2
francmasoni MARI (bonus ptr. tine, un al treilea-
Ceausescu) te oblig` s`-mi spui ce ]tii tu [n plus
despre subiectul ̀ sta . {nainte, [ns`, reflect` la dic-
tonul: „TIMEO DANAOS ET DONA FER-
ENTE!" . {n "traducere" aproximati-v`, teme-te
de aparen\a bunelor inten\ii ale tuturor celor care
[]i aduc banii [n Rom@nia ...Imperiile moderne
(iertat` fie-mi simplitatea logicii!) nu se mai fac
nici cu sabia, nici cu pu]ca, nici cu bomba atom-
ic`... Se fac foarte u]or cu banii ]i, poate, este mai
bine a]a. Nu este mai bine s` fii s`rac dec@t mort?
Cred c` da, dar nici s`rac [nc@t s` mori! IN
ROMANIA DE AZI SE MOARE DE FOAME!
Asta este drama dar, mai ales, DI-LE-MA. Cum
se iese din ea? Lumineaza-ma / lumina\i-m`!


