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Inteligent, independent, impertinent
urmare din pagina 1
* În scandalul anului, adevărul
e undeva la mijloc. Preşedintele
PSD lucrează după principiul: „Io
te-am făcut, io te omor”. Iar premierul are şi el dreptate să-i spună lui
Dragnea: „Tu ai făcut guvernul, tu
răspunzi, tu să demisionezi”. * Să
vedeţi guvernul ăsta nou, Grindeanu II! Toţi o apă şi-un pământ. Ponta plagiatorul, Geoană călătorul,
Rus la Interne sau la apusul carierei? * Tare de tot. Mare mirare că
pe Vanghelie nu l-au chemat încă.
Da’ vine el şi neinvitat. Cum ar fi
să-l pună la Dezvoltare? Ministrul
„care este”. Ce mai poveste! * Aşa
careu de aşi cerea contramăsuri
urgente. Deci cineva l-a propus pe
Daea premier din partea lui Dragnea. „Sunt spontan. N-am timp să
mă gândesc la ce spun”. E clar, da?
Cu el stabilitatea guvernului e asigurată. Fiindcă nu pricepe nimeni
ce spune, nimeni nu va face nimic.
* Ar mai fi şi alţi doritori. Senatorul Scarlat Iriza, de la ALDE, a
rupt rândurile partidului şi s-a oferit voluntar să ia şi el un minister în
echipa Grindeanu. O să ia... peste
bot, de la Tăriceanu, pentru încăl-

S

decese

care de consemn. Dar trebuie să-l
înţelegi. Când mai pupă el şansa de
a deveni ministru, fie şi într-un guvern fantomă. *Unii zic că, în seara demiterii sale, la conferinţa de
presă, Grindeanu ar fi fost zdravăn
parfumat. Normal! Îţi trebuie ceva
curaj să-l înfrunţi pe Dragnea.
Măcar trei deţuri. * Poate, totuşi,
nu era decât beţia puterii. Simţea,
pentru prima dată, cum e să fii la
butoane, de unul singur. * Ce nu
ştie viitorul fost premier e că nu are
nicio şansă în faţa partidului-stat.
Nu l-a cunoscut pe Dan Bălaş, fostul prefect de Bihor. Şi el a crezut
că poate să rămână în funcţie împotriva voinţei partidului. * Ruşii
o dau pe Ana Birchall premier. Un
bun profesionist. Vă mai amintiţi
filmuleţul care a scos-o, temporar,
din viaţa politică acum nişte ani?
Dacă secvenţa apare iar? * Carmen
Dan, Olguţa Vasilescu, Gabriela
Firea, următorii premieri din mâneca lui Dragnea. Are el o slăbiciune pentru femei profesioniste...
* Dar dacă tot circul ăsta a fost pus
la cale numai şi numai pentru a ne
face să uităm că salariile nu mai
cresc aşa cum ne-au promis Drag-

V Cu mare durere anun-

ţăm decesul mamei şi soţiei
noastre
ANA MATEI,
de 79 ani. Fie-i ţărâna uşoară. Înmormântarea va avea loc
marţi, 20 iunie, ora 14.00, de la
Capela Haşaş. Fiul şi soţul profund întristaţi. (4578)

V Sunt alături de fratele

V Mătuşa, cumnata şi sora

noastră,

ANA MATEI,
a ajuns la capătul drumului
ei prin această viaţă, drum încărcat cu multe şi mari încercări şi suferinţe. Le-a primit pe
toate şi le-a trecut cu demnitate
şi discreţie, cu credinţa că suferinţele au sens, că viaţa toată nu
se poate să nu aibă sens. A fost
un dascăl de vocaţie, competent
şi responsabil, multe generaţii
de studenţi orădeni au avut un
viitor mai bun, mulţumită abnegaţiei cu care ea s-a dedicat
pregătirii lor. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Ilinca, Aurelian, Angelica şi Petrică Şandor.

V Cu regret vă anunţăm

trecerea la cele veşnice a iubitei noastre soţii, mame, surori,
cumnate
ELISABETA IENCIU.
Înmormântarea va avea loc
în data de 19 iunie, ora 14.00,
în localitatea Cărpinet. Familia îndoliată.

meu Matei Gheorghe şi nepotul
Horia, la marea durere pricinuită de pierderea soţiei şi mamei
dragi
ANA MATEI.
Dumnezeu să o ierte şi s-o
odihnească în pace. Fratele
Dan cu soţia Cecilia, nepoţii Iulia şi Sai. (4565)

V Cu nespusă durere în su-

flete ne despărţim de cel care
ne-a fost soţ, tată, socru şi bunic,
ing. CORNEL MINCIC,
în vârstă de 76 ani. Înmormântarea are loc azi, 19 iunie
2017, ora 13.00, de la Capela
Frenţiu, Cimitirul Rulikovski.
Dumnezeu să-l odihnească. Familia îndoliată. (4599)

V Cu durere în suflet anun-

ţăm dispariţia scumpei noastre
cumnate
ELISABETA IENCIU.
Dumnezeu s-o ierte. Condoleanţe din partea cumnatei Angela şi Radu cu familia.

nea şi Grindeanu? * Preşedintele
PSD zice că noul premier trebuie să
fie „nebun de harnic”. În contextul
politic creat chiar de partid, trebuie să fie nebun de-a binelea. * Alte
banalităţi cotidiene * Zilele astea,
fostul şef al SRI, George Maior, a
fost audiat la comisia de anchetă
pentru alegerile din 2009. Ambasadorul le-a dat cu flit parlamentarilor. Da, a fost la Oprea, fiindcă îi
e prieten. Deci el se vede cu cine
vor muşchii lui. La o adică putea
să-l întâlnească şi pe Bin Laden,
nu? No, cum ar zice Firea, şi ăsta
are spate! * S-a aflat că beizadeaua
de la Vaslui, care a ajuns prefect pe
mâna lu’ tata socru, are în palmares şi o amendă penală. Deci, logic,
dacă Popică poate fi prefect, tătică,
Daddy, Dragnea poate fi şeful lui,
adică prim-ministru. * Bogdan
Udroiu, consilier PSD din Mioveni, a făcut scandal într-o cârciumă. Luat pe sus de poliţie, alesul
local a făcut un gest la care nimeni
nu s-ar fi aşteptat. Şi-a scos toate
hainele de pe el. Faţă de şefii lui,
de la Bucureşti, el a dovedit lumii
că nu are nimic de ascuns. * Bâlba
săptămânii. Total defazat, preşe-

V Un gând de mângâiere,
compasiune şi sincere condoleanţe pentru familia colegului şi
prietenului nostru
ing. CORNEL MINCIC.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar familiei să-i aducă
mângâiere. Fam. ing. Gheorghe
Gligor. (4572)

V Cu durere în suflet ne
despărţim de prietenul nostru
drag
ing. CORNEL PETRU MINCIC.
Te vom păstra în amintirea
noastră. Fam. Ion Filip. (4581)

V Cu inimile zdrobite de
durere anunţăm încetarea din
viaţă a scumpei noastre mame
şi bunici
FLOARE POP,
de 90 ani. Înmormântarea
are loc azi, 19 iunie, ora 13.00,
de la biserica ortodoxă din satul Căuaşd. Dormi în pace. Fiul
Ioan cu familia.

V Un gând de alinare şi
mângâiere vecinilor noştri la
despărţirea de soţul, părintele
şi bunicul drag
GABRIEL SĂVESCU.
Sincere condoleanţe. Fam.
Vicaş. (4582)

dintele PMP, Eugen Tomac, anunţă
intrarea UDMR la guvernare. Cu
Dragnea sau cu Grindeanu? Ce,
parcă mai contează?! Fie şi gura
lui vitează. * Adjunctul şefului de
post din Coţofeni, Marius Jipea, a
dat de veste că are de vânzare un
proiectil de artilerie. Muniţia, din
cel de al Doilea Război Mondial,
fusese găsită de un ţăran pe câmp.
Pentru acest obiect, antichitate de
o valoare explozivă, poliţistul cerea, în glumă, zice el, 5.000 de lei.
Deci bancurile cu poliţişti au fost,
sunt şi vor rămâne adevărate! * 27
de ani mai târziu, dosarul primei
mineriade ajunge pe masa instanţei. De bună seamă că „sistemul”
şi-a propus să-l lase pe Iliescu să-şi
pape pensia liniştit. Nici acum bătrânul activist nu pare să fie foarte
îngrijorat. Mai are până la executare şi, pân’ se judecă, tot moare. * În
fond, uite, aflat după gratii, Adrian
Severin şi-a descoperit vocaţia lirică. Oricât de proastă ar fi, poezia
e totuşi o ocupaţie mai onorabilă
decât traficul de influenţă în Parlamentul European. * Vanghelie:
„Eu mi-am făcut partid, dar n-am
plecat niciodată din PSD”. Uite că

V Cu inimile îndurerate ne

rugăm pentru odihna veşnică a
celui care a fost
GABRIEL SĂVESCU,
prieten drag şi generos, om
de mare omenie, cinstit şi sufletist. Dumnezeu să mângâie sufletele copleşite de durere ale
soţiei Iulianna, fiului Adrian,
nurorii Paula şi nepoatei Ştefania. Dumnezeu să-l odihnească. Văduva Elena, fiul Codruţ,
nora Iulia şi nepotul Răzvan
Pop.

V

Suntem alături de colega noastră Ioana Iliescu la marea durere pricinuită de decesul
tatălui drag. Colectivul Laboratorului de analize medicale, Spitalul Judeţean Oradea.
(4574)

V

În clipe de grea încercare, întreaga noastră compasiune se îndreaptă către colega
noastră Ioana Iliescu, la trecerea în eternitate a tatălui drag.
Gabi, Adela, Edit şi Lăcrămioara. (4575)

V

A încetat să mai bată
inima dragului nostru soţ, tată
şi bunic
CONSTANTIN
TURCULEŢ,
om de mare omenie. Nu te
vom uita niciodată. Dumnezeu
să-ţi dea odihnă veşnică. Înmormântarea va avea loc marţi,
20 iunie, ora 13.00, de la Capela Haşaş. Soţia Maria, fiicele Cristina şi Geta cu familiile.
(4597)

se poate şi cu... carnet de partid, şi
cu sufletu-n rai! * PSD nu are probleme doar cu guvernul. Primarul
din Bustuchin, Ion Ciocea, fost
coleg cu Dragnea, a dat partidul
în judecată. Convins că, dacă n-ar
fi fost scos intempestiv de pe lista
candidaţilor la deputăţie, ar fi ajuns
parlamentar, Ciocea pretinde acum
compensaţii în valoare de 480.000
lei. Adică salariul unui deputat pe
durata unui mandat. Pe fond, mai
c-ai zice că fostul pesedist are
dreptate. Păi, dacă măcar îi spuneau din timp că îl vor scoate de pe
listă, îşi găsea el alt partid care să-i
împlinească visul de mărire. La valoarea lui... * La vot, în congresul
PNL, Orban l-a bătut pe Buşoi de
i-au sărit fulgii şi i-a zburat democraţia din cap. Partea proastă e că
situaţia politică arată cam aşa: „Ce
mi-e dracu’, ce mi mă-sa!”. Adică
nici unul, nici celălalt nu avea puterea de a fi adevărata schimbare de
care au nevoie liberalii. * Ţara e pe
năsălie, dar la noi îi veselie! *
n Eugen Tolomac

V

Dumnezeu să vă întărească, dle Petru Șandor,
în aceste momente de grea
suferință
sufletească
la
despărțirea de sora dumneavoastră dragă,
ANA MATEI,
iar celei plecate să-i hărăzească loc de odihnă veșnică
alături de cei drepți. Foștii colegi de la ziarul Crișana.

V

Împărtăşim durerea
cuscrei noastre Maria şi a familiei sale, la dureroasa despărţire
de dragul lor soţ, tată şi bunic
CONSTANTIN
TURCULEŢ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar pe cei rămaşi să-i
mângâie. Cuscrii Maria şi Simion Nicoară. (4598)

V Suntem cu gândul şi cu

sufletul alături de prietena şi
colega noastră, Sanda Lupu,
la marea durere pricinuită de
trecerea în nefiinţă a bunului
său tată şi transmitem întreaga noastră compasiune familiei
îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Carmen Buibaş şi Alina Nistea cu familiile. (4600)

V Cu adânc regret aducem

un ultim omagiu cuscrei noastre
EUGENIA FARCAŞ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Moisa Octavian.
(4586)

