
{n centrul ora]ului
Restaurant

La Stejar
organizeaz`: Nun\i, botezuri, mese festive.

Dou` s`li - 140 persoane
- 70 persoane

Incint` Complex Comercial Simian (fosta fabric` 11
Iunie)

Telefon: 0752307425; 0753319807(889)

Mar\i, 21 septembrie 2010

Anul V,
nr. 1061
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Redac\ia ]i administra\ia: R@mnicu-V@lcea, Calea lui Traian nr. 125, Tel./Fax: 0250/732121 website: www.ramnic.ro • produs de Citymedia/Silviu Popescu 

Tirajul de azi: 1.000 de exemplare

Max.: 24 °C Min.: 12 °C
Timp [nsorit 

}anse de precipita\ii: 0 %
Umiditate maxim`: 72 %

V@nt: 8 km/h din direc\ia NV

Vremea

Am ieftinit tarifele pentru Mica Publicitate! Curierul de R@mnic
Calea lui Traian nr 125, cl`direa Socom ([ntre River Plaza Mall ]i magazinul Cozia) telefon 0250732121

Curs BNR
Euro 4.25 RON
USD 3.23 RON
GBP 5.08 RON
CHF 3.18 RON
Aur 133.36 RON

Am pus [n ordine eveni-
mentele s`pt`m@nii trecute.
Dar [ntr-o a]a ordine, [nc@t ]i
mie a [nceput s`-mi fie, nu
team`, ci sc@rb`, o jen` de je-
na lor, a mizerabililor care au
f`cut din Gr`dina Maicii
Domnului, Gr`dina Antihris-
tului! Cum de s-a ajuns aici,
oamenii nu ]tiu ]i nu [n\eleg.
Ei m` opresc pe strad` ]i [mi
cer s` explic de ce am avut
ie]irile din ultima vreme, [mi
cer s` explic cu r`bdare ceea
ce vreau s` spun. Vor s` [n-
\eleag`.  Ei nu au toate infor-
ma\iile, pentru c` ele au fost
ocultate ani de zile, cu o pre-
cizie de lunetist, pentru c` oa-
menii au fost min\i\i ca la al-
ba-neagra de proprii lor ale]i,

constiui\i [n garda pretorian` a
unor indivizi care au avut pe
m@n` banul Statului rom@n ]i,
potrivit dialecticii, au exercitat
puterea politic`. Au sprijinit
efectiv al\i indivizi care au
ajuns [n v@rful ierarhiei po-
litice din V@lcea ]i din Rom@-
nia, care s-au dovedit a fi ex-
trem de folositori, la nevoie.
Un astfel de exemplar superb
este liberalul Emilian Fr[ncu,
un om care ne-a [n]elat a]tep-
t`rile ani de zile. {n care am
crezut. Pe care l-am criticat
atunci c@nd ni se p`rea c` este
de criticat ]i l`udat tot a]a.
Ceea ce face ast`zi senatorul
Fr[ncu este at@t de anti-libera-
lism, de anti-democratic, de
anti-na\ional, [nc@t [\i vine s`

te [ntrebi: de ce face omul `s-
ta o asemenea prostie, de ce
[]i risc` via\a politic`, o cari-
er` ce p`rea str`lucit`, o re-
lansare pe orbit` promi\`-
toare? Merit` un asemenea
sluj mizerabil, care nou` ne
aminte]te de osanalele pe ca-
re unii ziari]ti v@lceni il le a-
duceau lui Gut`u, care tot [n
[nchisoare a ajuns, [n pofida
prostern`rii lor? Merit` oli-
garhia economic` ]i politic`
v@lcean` un astfel de sacrifi-
ciu, care anuleaz` toate meri-
tele trecute, c@te ori fi fost ele?
C@t de jos poate s` coboare un
intelectual rom@n, cu dou` fa-
cult`\i, cu masterate, om de fa-
milie faimoas` [n trecutul a-
cestei \`ri, fost deputat ]i actu-

al senator? A] mai ad`uga ce-
va: fost om de pres`, ca ]i al\i
termina\i care practic` cer-
]etoria la vedere, [mpro]c@n-
du-]i confra\ii cu fecalele alto-
ra?

E trist, dragii mei, dar e
triste\ea pe care nu am ]tiut s`
o alung`m din vie\ile noastre
la timp. Acum, totul pare pier-
dut, [n afar` de mila lui
Dumnezeu!

Silviu Popescu

Opinia mea

Mihaela ]i Melisa, cele mai
mari t`m`duitoare din Bucu-
re]ti, care au ap`rut la emisiu-
nea Etalon, vin [n ajutorul dum-
neavoastr` cu cele mai puterni-
ce leacuri ]i desc@ntece. Dac` a-
ve\i probleme legate de farmece,
cununii legate, boli necurate,
probleme cu impoten\a ]i be\ia
ofer` talismane spor ]i reu]ite [n
afaceri. 

Apela\i cu [ncredere la telefon:
0744929473; 0745.786.723.(890)

Executivul vrea s` „regân-
deasc`” indemniza\ia pentru
cre]terea copilului ]i s` reduc`
„generozitatea” altor indemniza-
\ii.

„AAcceeaasstt`̀  rreeffoorrmm`̀  aa  aassiisstteenn\\eeii

ssoocciiaallee  ttrreebbuuiiee  ss`̀  mmeeaarrgg`̀  mmaaii
ddeeppaarrttee  ]]ii  ttrreebbuuiiee  rreeeevvaalluuaattee  ]]ii
aallttee  pprrooggrraammee  ssoocciiaallee..  TTrreebbuuiiee
rreeggâânnddiitt`̀  iinnddeemmnniizzaa\\iiaa  ddee  ccrree]]-
tteerree  aa  ccooppiilluulluuii  ]]ii  rreedduucceerreeaa  ggee-
nneerroozziitt`̀\\iiii  uunnoorr  iinnddeemmnniizzaa\\iiii  îînn

iiddeeeeaa  aalliinniieerriiii  lloorr  llaa  ssttaannddaarrddeellee
iinntteerrnnaa\\iioonnaallee,,  aaddiicc`̀  ttrreebbuuiiee  ]]ii
RRoommâânniiaa  ss`̀  ppll`̀tteeaasscc`̀  cceeeeaa  ccee  îî]]ii
ppeerrmmiittee  ]]ii  EEuurrooppaa  ss`̀  ppll`̀tteeaasscc`̀”,
a declarat ieri, în Parlament, pre-
mierul Emil Boc. 

Boc ar mai t`ia din banii pentru cre]terea copiilor

NOU Doamne, vino, Doamne, s` vezi 
ce-a mai r`mas din Fr@ncu!

Senatorul melcilor

Emilian Fr@ncu, [ntr-o confe-
rin\` de pres` a Partidului Na-
\ional Liberal, sus\inut` vineri,
10 septembrie (afirma\iile au
fost publicate [n aproape toate
ziarele v@lcene):

"Nu vorbesc în calitate de
sus\in`tor al Combinatului chimic,
de mai bine de 10 ani, sau de pro-
motor al Legii Emilan Fr@ncu Olt-
chim, care a mai salvat aceast` so-
cietate acum 2-3 ani, când, tot a]a,
a dorit cineva, un ac\ionar mino-
ritar, s`-l cumpere pe nimic. Iar eu,
prin acea lege, am f`cut imposibil`
acea ac\iune demolatoare. Vorbesc
în calitate de cet`\ean al jude\ului
Vâlcea ]i v` spun c` oricine încear-
c` s` submineze Oltchim-ul, indife-
rent de cine este condus acesta, a-
tenteaz` la siguran\a mea. De a-
ceea, niciodat` nu voi trece cu vede-
rea astfel de demersuri, indiferent
cine e în spatele ac\iunilor îndrep-
tate împotriva Oltchim-ului. Acum,
în spatele lor, orice om în\elege c`
se afl` un lider marcant al PD-L,
care pe via\` ]i pe moarte, de câ\iva
ani, se lupt` cu Oltchim-ul. Acuma,
având ]i un canal media la dispo-
zi\ie, invit` tot felul de persoane ca-
re s` loveasc` în Oltchim. Dar, a-
ten\ie! Nu e niciun fel de element
negativ, acela de a invita oameni s`
injure Oltchim-ul. A] fi de acord cu
acest lucru… Drama mea este c`
moderatorul, care ar trebui s` fie o

persoan` cât de cât obiectiv`,
neutr`, incit` la violen\`, la ur`, la
tot felul de profer`ri de injurii la
adresa conducerii Oltchimului ]i a
acestei institu\ii. De ce? Cui îi
folose]te? P`i, iat` de ce: domnii de
la PD-L au venit de vreo zece ori
prin campania electoral`, inclusiv
doamna Udrea, Boc, Videanu,
B`sescu.

Domnii parlamentari de la PD-L
s-au b`tut cu pumnii în piept atunci
spunând: uite ce facem noi pentru
Oltchim! ]i, dragii mei, nu s-a f`cut
nimic, nici m`car garantarea unui
împrumut. A trebuit ca directorul
Constantin Roibu s` mearg` ]i s`
încerce cu for\e proprii… ]i a ]i reu-

]it… s` cumpere Arpechim-ul. A-
cum, a\i v`zut! Ppe ordinea de zi a
Adun`rii Generale - c` se propusese
de c`tre minoritari ca Oltchim s` fie
preluat de o structur` str`in` - apa-
re ideea unor noi împrumuturi, pen-
tru demararea la capacitate a activ-
it`\ii propriu-zise, având în vedere
c` produsele Oltchim-ului sunt ex-
trem de c`utate pe pia\` ]i ar fi p`-
cat ca ele s` nu poat` fi produse ]i
exportate. Aici, garantarea este cu
activele Combinatului. Deci, unde e
Guvernul României? Unde mai e
Boc acuma? Unde sunt parlamen-
tarii vâlceni care ar fi trebuit s` fac`
lobby? Oltchim-ul a fost l`sat singur
în b`t`lia cu PCC, care numai bi-

nele nostru nu-l dore]te. Aceast` b`-
t`lie care se d` pentru imaginea
Oltchim-ului are un scop foarte sim-
plu: ]ti\i foarte bine c` b`ncile nu
acord` împrumuturi decât dac` au
încredere în viitorul entit`\ii solici-
tante. Ori, tu, venind cu tot felul de
comunicate d-`stea paranoice, cata-
strofice, despre Oltchim se încearc`
practic falimentarea Oltchim-ului.
Adic` Roibu, pe lâng` faptul c` nu
prime]te bani de la Guvern, un lider
marcant al PD-L, cu toat` ]leahta
de pedi]ti dup` el, face tot ce se poa-
te, aten\ie!, ca Oltchim s` nu pri-
measc` împrumuturi. 

P`i, eu îi rog pe cei care lu-
creaz` la Oltchim s` se gândeasc`
bine… pe muncitorul acela simplu,
care trude]te ]i î]i pune pe tav` ]i
sufletul pentru ca acest combinat s`
mearg`, plus alte zeci, sute de firme
pe lâng` el, s` se gândeasc` de
acum de dou`-trei ori înainte de a
vota. }i când îi mai prinde p-acolo,
pe platform`, pe domnii de la PD-L
- care se tot laud` c` ajut` Oltchim,
când de fapt ei pun piedici - s`-i
scuipe! S` arunce cu pietre dup` ei!
Asta ar fi singura solu\ie ca astfel de
nemernici s` fie alunga\i ]i s` nu le
mai d`m credit. Când vor vedea
mincino]ii c`, pân` la urm`, minci-
una are picioare scurte, se vor l`sa
de meserie. ]i v` mai spun ceva: în
acest r`zboi, presa vâlcean`, cea
adev`rat`, ca ]i Emilian Frâncu,
trebuie s` fie lâng` Constantin

Roibu, lâng` Oltchim. Oltchim tre-
buie s` func\ioneze a]a cum trebuie
]i ]tiu c` mai e doar foarte pu\in
pân` atunci. Haide\i s`-l ajut`m, s`
ne unim cu to\ii ]i s` d`m o palm`
acelui individ care spune despre
Râmnic c` e cimitirul plin de strigoi
]i de ciocli, domnul Smeoreanu,
care dore]te s` fac` o carte pe a-
ceast` tem`! ]ti\i bine c`, acum vreo
doi ani, f`cea emisiuni pe la Etalon,

în care demola toat` cultura vâl-
cean`… Astfel de oameni n-au ce s`
caute în Râmnicu Vâlcea! ]i presa
adev`rat` nu trebuie s`-i lase în
pace, ca s`-]i fac` ei mendrele, s`-l
]antajeze pe unul ]i pe altul, ci tre-
buie s` ia atitudine. Dragii mei, sunt
momente în via\` când rolul presei
este esen\ial, dar este unul de con-
struc\ie.” 

• sau al c`pu]elor?
D@nd dovad` de o coloan` vertebral` care l-ar face s` se fle]c`iasc` de invidie pe orice melc, senatorul Emilan Fr@ncu a f`cut
cea mai antidemocratic` ]i anti-liberal` declara\ie a unui om politic rom@n aflat [n via\` • el a cerut ca ziaristul Gheorghe
Smeoreanu s` fie alungat din R@mnicu-V@lcea, iar activi]tii PDL s` fie scuipa\i ]i s` se arunce cu pietre dup` ei • care este
vina acestor oameni? c` nu fac parte din cea mai cumplit` oligarhie care conduce [n mod discre\ionar ]i totalitar jude\ul
V@lcea? • se crede Emilian Fr@ncu un Ahmadinejad al Rom@niei ]i cere lapidarea unor oameni pentru delict de opinie sau de
necolabora\ionism? • acest tip de terorism, de instigare la ur` ]i la violen\` este nedemn de demnitatea de senator al Rom@niei
• cerem Partidului Na\ional Liberal, pre]edintelui Crin Antonescu ]i comunit`\ii v@lcene s` ia pozi\ie ferm` fa\` de acest tip
de atitudine antidemocratic`, str`in` spiritului european ]i bunelor tradi\ii rom@ne]ti ((CCuurriieerruull  ddee  RR@@mmnniicc))  

Sinopsis film „Senatorul melcilor”*
Senatorul V@rtosu sose]te [ntr-o

localitate montan` s` inaugureze o
instala\ie eolian`, prilej cu care este
[ntampinat de un potop de recla-
ma\ii din partea \`ranilor, nemul-
\umi\i de felul cum au fost re[mpro-
priet`ri\i. Se debaraseaz` [ns`
repede de ei ]i se instaleaz` [ntr-o
fost` vil` a lui Ceau]escu, [n care
dormise ]i pre]edintele Fran\ei,
Charles de Gaulle. E [ncantat de
aten\ia cu care este abordat de trei
ziari]ti str`ini, interesa\i, de fapt, s`
cumpere o parcel` de munte,
comand@ndu-le pentru pr@nzul de a
doua zi... melci. De]i autorit`\ile
scot la cules toat` suflarea locului,
melci nu prea sunt, nu-i sezonul lor.
Totul degenereaz` [ntr-o serbare
c@mpeneasc`, terminat` cu un viol.
V@rtosu se retrage la o caban` din
apropiere ]i refuz` s` se implice.

R`v`]it de alcool, crez@nd chiar c`
a fost otr`vit cu melci ]i ciuperci,
are o criz` mistic`, dar a doua zi,
v`z@nd c` nu mai are nimic, uit`
promisiunile f`cute lui Dumnezeu
]i o ]terge c@t poate de repede la
Bucure]ti.

„Dac` [n  alte  filme  ale  lui  Da-
neliuc  predominante  erau  furia  sau
exasperarea,  gustul  amar  sau  gus-
tul  s`lciu,  acest  al  doisprezecelea
film  al  lui  e  dominat  de  un  calm
superior,  de  o  luciditate  armo-
nioas`: «portretul  artistului  la
maturitate»” - Eugenia Vod` -1995
(Romania literar`) 

*Regia: Mircea Daneliuc
Cu: Cecilia Barbora, Dorel Vi]an
Gen film: Comedie

„S`-i scuipe! S` a-
runce cu pietre dup`
ei! 
Asta ar fi singura
solu\ie ca astfel de
nemernici s` fie a-
lunga\i ]i s` nu le
mai d`m credit”


