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Inteligent, independent, impertinent
urmare din pagina 1
...lucrarea ştiinţiﬁcă a primului-ministru
e ca şi cu mult lăudatele măsuri de creştere
a nivelului de trai, cuprinse în Programul
PSD. Ele există, se aplică chiar, însă efectele întârzie să se facă simţite. Desigur, Soroş
e de vină! * Primarul Gabriela Firea a dezvăluit care e formula de salut cea mai utilizată în aceste zile de primarii din România:
„Ne bucurăm că suntem sănătoşi şi liberi”.
Ne-am bucura să aﬂaţi că poporul nu vă împărtăşeşte opinia. * Anunţând că îşi face
partid, fostul premier Dacian Cioloş s-a
aruncat iar pe piaţa transferurilor politice
din România. După o săptămână de „tatonări”, se poate trage o singură concluzie,
chiar dacă PNL şi USR spun amândouă că
Cioloş ar ﬁ binevenit în rândurile lor, de
fapt nimeni nu-l vrea. Dacă e atât de grozav
precum zic chiar ei, ar putea strica socotelile unora care nici trăi nu pot fără funcţii şi
aşa ceva, desigur, nu ar ﬁ de dorit, nici la
PNL, nici la USR. * Ion Ţiriac e supărat pe
cei care au ieşit să protesteze împotriva Guvernului, spune despre ei că ar ﬁ anarhişti.
„Între hoţ şi prost, eu prefer hoţul”, zice marele om de afaceri, lăsând să se înţeleagă că
ar ﬁ de partea PSD şi punând manifestanţii
în poziţia prostului. În ceea ce priveşte preferinţele fostului mare tenisman lucrurile
sunt destul de clare. De când face afaceri,
s-a obişnuit cu hoţii. * S-a spart buba! Adică s-a veriﬁcat faptul că SRI, SIE, SPP,
STS, Ministerul de Interne, Apărarea şi
Justiţia sunt parte la un protocol în termenii
căruia ar putea aﬂa şi gânduri care abia neau trecut prin cap. Dacă ar ﬁ supravieţuit
„evenimentelor”, Securitatea ar ﬁ murit,
azi, de invidie. * Tăriceanu o tot dă p’aia cu
racolarea de parlamentari de la PNL. Cum
colegul său, copreşedintele ALDE, Daniel
Constantin, semnalizează şi el către Ponta,
dar pe la „Noua Stângă”, miza acestui târg
în viu pare a ﬁ cât se poate de străvezie.
Cine adună mai mulţi fugari rămâne la ciolan. * E oﬁcial, liberalii s-au lămurit. PNL
susţine „familia tradiţională”. Asta e cam ca
şi cum am aﬂa că Biserica s-a răzgândit şi
aprobă căsătoriile între persoanele de acelaşi sex. * Deputatul PSD Cătălin Rădules-

În atenţia cititorilor
din Salonta!

cu, un tip condamnat penal, mare revoluţionar la Piteşti, abonat la afaceri cu statul,
celebru ﬁindcă înjură ziarişti şi soroşişti, e
nemulţumit de cei 5.000 de lei pe care îi primeşte de la Parlament, spune că şi-a păstrat
AKM-ul de la revoluţie şi ameninţă să iasă
cu el la vânătoare de protestatari. Şi încă e
liber! Cum se poate una ca asta?! Iată că se
poate. * Până la urmă, cel puţin dacă e să ne
luăm după spusele lui Dragnea, deputatul
mitralior s-ar putea să moară pe mâna lui.
Deoarece parlamentarii nu pot ﬁ anchetaţi
de procurori pentru declaraţiile lor politice
(sic!?), cică îl va executa partidul. Să trăim
noi s-o vedem măcar pe asta! * După ce
CCR a decis că guvernanţii nu pot ﬁ luaţi la
rost cu privire la oportunitatea deciziilor
lor, Dragnea a tras concluzia că decizia se
aplică şi primarilor. Mai mult decât atât,
după mintea lui, dacă, într-un sat plin de
gropi şi fără canalizare, primarul visează
un Disneyland, ba îl şi face, nimeni nu are
căderea de a-l lua la rost. Mai rămâne ca nu
ştiu ce instituţie din ţara asta să decidă că
toţi aleşii, indiferent de funcţie şi rang, sunt
fete mari, clasici în viaţă şi mai presus de
lege. * Pe aceeaşi logică, învăţată după manualul pe care şi l-a cumpărat de la o librărie din Teleorman, pornind de la o lege a
prevenţiei în domeniul afacerilor, acelaşi
Dragnea a ajuns la concluzia că nici primarii nu trebuie pedepsiţi, atunci când greşesc
pentru prima oară în cheltuirea banului public, ci sfătuiţi cum să dreagă busuiocul.
Cum s-ar spune, ei sunt într-o relaţie privilegiată cu Dumnezeu însuşi, care, se ştie, nu
vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea sa.
Act de bună purtare, emis în vederea primirii, fără judecata de apoi, drept în Rai, nu li
se eliberează? * Fostul general SRI, Gabriel
Stătescu, „pensionat” odată cu şeful său,
generalul de tristă amintire, Florian Coldea,
a devenit consilier al premierului Grindeanu. De acum înainte, el va ﬁ coleg cu un alt
„băiat cu ochi albaştri”, promovat la Guvern
din poziţia de şofer al preşedintelui Dragnea. Iată dovada că, în servicii, nimeni nu
se pierde. La nevoie, orice general se... reformează. * Partidul „#Rezist”, inspirat din
mişcarea de rezistenţă împotriva OUG 13, e

 Casă de vânzare în localitatea Făncica. Tel. 0743/26-0570. (2182)

Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate sau
mare publicitate în CRIŞANA
o pot face chiar în oraşul lor. Pentru aceasta trebuie să se adreseze
către SZABO L. MARIA Intreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor aparea în
ediţia de a doua zi.

 Vând/schimb casă 5 camere,
baie, bucătărie, la cheie, Budureasa. 0770/50-08-23. (tv)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

VÂNZĂRI TEREN

 Vând apartament 3 camere,
amenajat, str. Magheru, etaj
VII. Tel. 0745/10-76-80. (T.263)

 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Vând casă 2 camere, baie,
hol, bucătărie, apă în casă,
încălzire cu sobe de teracotă,
posibilitate gaz, str. Sank Petersburg nr. 6, s.t. 250 mp. Tel.
0752/81-53-80. (2098)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

 Vând casă în loc. Chişlaz, imediat ocupabilă. Tel.
0359/43-35-49. (T.2232)
 Vând/schimb casă, anexe, 3.60 ha teren în Burzuc.
0771/31-23-17. (tv)

 Vând teren 1.000 mp, str.
Caişilor, negociabil, utilităţi.
0773/84-54-86. (tv)

în chinurile facerii. Ce-o ieşi de aici rămâne
de văzut, mai ales că liderii noii formaţiuni
politice, care, după cum spun ei, nu sunt lideri, au refuzat să dea ochii cu presa. Deocamdată să observăm doar că, în România,
un partid „Nu Mai Rezist” ar ﬁ poate mult
mai nimerit. * Consecvent politicii sale de
creştere a nivelului vieţii, Guvernul de la
Bucureşti a dat liber la achiziţii în ministere. Pe lista de priorităţi a Ministerului Muncii se aﬂă: un frigider, scump ca dracu’,
două cuptoare cu microunde şi cinci maşini.
Educaţia Naţională îşi va cheltui bugetul de
shopping pe o excursie în Marea Britanie şi
servicii de pază şi protecţie. Deh, atâta
amar de know-how cât vor aduce de acolo,
trebuie bine păzit! Justiţia cheltuieşte pe
mape şi pixuri, iar Finanţele şi-au propus să
achiziţioneze ceşti de cafea, ibrice şi tirbuşoane. Acestea din urmă vor servi, de bună
seamă, la mai buna colectare a birurilor. Au
să scoată cu ele banii chiar şi din... dosul
contribuabililor. * Fosta consilieră a fostului ministru al „interesului naţional”, Gabriel Oprea, s-a reformat şi ea după modelul
patentat de „servicii”. Domnişoara Alexandra Dobre s-a înscris în PSD şi, cu sprijinul
nemijlocit al domnului Dragnea, un politician devotat trup şi suﬂet promovării tinerelor talente, a ajuns directorul Centrului Cultural European al UNESCO. Nu e nicio
legătură între bulan şi funcţia de la cultură.
Însă şi una şi cealaltă, nu sunt decât o sinecură. * Cu ocazia sărbătorilor pascale, Gabriela Firea a tocmit, pentru Bucureşti, beculeţe de 175.000 de euro. Popor tembel,
halal să-ţi ﬁe, ce vechea lumânare creştinească nu-ţi mai aduce nicio bucurie? * Joi.
Fugarul Ghiţă ar ﬁ fost reperat, cică, în Serbia. Minunea n-a durat nici trei ore. Ca şi
cum s-ar ﬁ speriat de aşa veste, Ministerul
de Interne a dezminţit repede informaţia,
printr-un comunicat de presă. Doar nu şi-a
imaginat cineva că-l vor dibui aşa de uşor?
Să ﬁi fugar e cea mai tare ﬁţă şi Ghiţă nu-i
de nasul lor. * Ministrul Olguţa Vasilescu
dă dovadă de o tenacitate cu totul ieşită din
comun, calitate de mare folos în politică,
însă nu tocmai utilă atunci când eşti tobă la
limbi străine. Asta, desigur, dacă nu ţii cu

 În Oradea primesc în chirie
zero (în familie) o femeie corectă şi optimistă. Tel. 0748/3938-93. (2216)

 De vânzare vin alb şi roşu,
din Valea Ierului. Tel. 0745/4519-89. (2199)

CHIRII SPAŢII

 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T. 1790)

 ATENȚIE MEDICI!!!! Închiriez în Salonta spațiu fost cabinet medical. Tel. 0743/16-1364.

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând 2 vaci cu viţei, semănătoare şi prăşitoare pe 4 rânduri
şi 2 icoane vechi de peste 100
ani. Tel. 0755/90-68-57. (2196)
 Vând porc gras, 180-200 kg.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând vacă Simmental, gestantă în luna a 8-a, 7 ani. Tel.
0259/43-09-40. (tv)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând teren intravilan, Oradea, Colinelor, fr. str. 37 m. Tel.
0770/10-50-78,
0770/10-5079. (T. 2142)

 Vând Matiz din 2005, stare bună. Tel. 0760/06-21-23.
(2267)

SCHIMBURI

 Vând canapea extensibilă.
Tel. 0745/65-21-83. (T.247)

 Vând casă în Miersig, jud.
Bihor, 2 camere, bucătărie,
baie, anexe. Accept şi plata în
rate, cu avans de minim 10.000
euro. Preţ 18.000 euro negociabil. Tel. 0771/10-36-49. (1905)

 Schimb apartament 2 camere, X, Nufărul, et. I, cu 3 camere. 0756/50-96-31. (T.1963)

 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

 Caut urgent garsonieră de închiriat, Rogerius, ofer 70 euro.
0745/29-20-33. (tv)

CHIRII

tot dinadinsul să te faci de râsul întregii
lumi. Săptămâna trecută, mama de suﬂet a
tuturor bugetarilor a chinuit, fără pic de remuşcare, în cadrul unor reuniuni internaţionale, limbile engleză şi franceză. Văzând
cât e de ambiţioasă, o mână de lingvişti s-au
şi oferit să-i dea lecţii de suedeză, maghiară
şi japoneză. Să ﬁe ministra şi „poligloată”. *
La invitaţia Romsilva, premierul Grindeanu a plantat un frasin. Copacul a fost botezat, pe loc, Iliescu. Motivaţia, neoﬁcială, ar
ﬁ accea că această specie poate atinge vârsta de 120 de ani. * Deşi Dragnea l-a văzut
cam supărat zilele astea, umblă vorba că
Daniel Constantin ar ﬁ căzut la pace cu Călin Popescu Tăriceanu. Se pare că, până la
urmă, în ALDE, va ﬁ congres. Oricum, în
politică, pacea nu-i decât un moment de respiro, iar, în acest caz, poate cel mult un
semn că ﬁecare dintre copreşedinţii ALDE
crede că are şansa de a ﬁ el unicul conducător al partidului. * Ciadul ne acuză că i-am
furat steagul. Asta ne mai lipsea! Nici povestea cu Transilvania n-am lămurit-o
încă... Unde mai pui că noi l-am şi că...,
Doamne iartă-mă, de mai multe ori. Dar
asta e altă poveste, se numeşte istorie. Până
una alta, aşa ne trebuie. Dacă i-am dat gaură, trebuia să-l lasăm aşa. Nu aveam acum
nicio problemă şi nici steag ca noi nu avea
nimeni pe faţa Pământului. * La centrul de
transfuzii din Craiova sângele se vindea pe
sub mână. Se înţelege, pacienţilor cu dare
de mână. Suntem, totuşi, în ţara lui Dracula, iar vampirii ăştia, iată, nu pot trăi fără
sânge. * Întrebat ﬁind despre procesul pe
care l-a pierdut şi de casa în posesia căreia
intrase ilegal, preşedintele Iohannis a ţinut
să aducă la cunoştinţa poporului că nu are
„nici o problemă morală” cu chestia asta. În
schimb, noi am putea avea. S-ar putea să nu
ne placă faptul că suntem conduşi de un
preşedinte care s-a învârtit de nişte case, în
condiţii nu tocmai ortodoxe şi care, în ciuda
acestor fapte, nu are, iată, nici o tresărire de
regret. Dar, vorba lui, „ghinion”, ce-i pasă
lui de părerea noastră?! *
 Sebastian FIŢĂ

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând aparat pentru măsurat glicemie şi teste, noi. Tel.
0359/45-49-12. (T.2179)
 Vând sfărmător de porumb,
motor electric cu mare randament. Tel. 0359/43-36-89.
(T.2239)

CUMPĂR

 Cumpăr pian. Tel. 0770/1205-29. (2161)

 Recondiţionez mobilă, zugrăvit, faianţat, vopsit, raşchetare,
lăcuire, ﬁrmă, p.f.a. 0742/3899-48. (T.238)
 Curăţenie spaţii verzi, subsol/
pod bloc, la asociaţii de proprietari. 0769/90-39-99. (T.2037)

ANGAJĂRI

PRESTĂRI SERVICII

 Angajăm menajeră pentru o
pensionară. Tel. 0721/67-05-17.
(T.2051)

 Curăţăm covoare, recamiere,
fotolii, cu aspirator performant.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1829)

 Angajăm femeie îngrijire
permanentă bolnav imobilizat la pat, o săptămână lucru,
una liberă. Tel. 0771/31-12-63.
(2226)

 Instalator. Tel. 0743/19-4326. (T.1833)

 Instalator autorizat repar,
montez instalaţii sanitare, încălzire. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.1828)
 Îngrijesc/supraveghez permanent femei în vârstă, numai
în Oradea. 0745/19-84-44. (tv)
 Execut acoperişuri, izolaţii,
jgheaburi, polistiren, reparaţii
urgente, acoperişuri, zugrăvit,
construcţii. Tel. 0799/34-9822. (T.2230)
 Executăm, curăţăm sobe de
teracotă şi coşuri de fum. Tel.
0758/34-25-93. (T. 2135)
 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73, 0259/41-61-62.
(1913)

 Angajez portar. Tel. 0722/3929-19. (1908)
 Angajăm operatori CNC,
montaj, presă, sudură, injecţie,
stivuitorişti, inginer proiectant,
frezor, strungar, electricieni,
sculeri matriţeri, lăcătuşi mecanici. Tel. 0259/45-10-26/239,
email resurse.umane@uamt.ro

MATRIMONIALE
 Discretă ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.2240)

