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Ca să vezi! Premierul îi bagă pe
alţii acolo unde ea s-a cam făcut
de râs. * După ce ne-a îndemnat să
ne luăm ţara înapoi de la securişti
şi s-a jurat să lupte pentru libertate, Tăriceanu a depus la Parlament
un proiect de lege ce vizează crearea unei agenţii de interceptare
a comunicaţiilor. Adio servicii!
De acum înainte Puterea va avea
monopolul „ascultărilor”. Vorba
aia, nu contează ce vorbeşti, cât
va conta cine te ascultă. * Aﬂat în
vizită la Sibiu, ambasadorul Rusiei a fost uşurat de portofel. Ca să
nu păţească la fel, omologul său
american, Hans Klem, a decis că e
mai bine să se întoarcă acasă. * Şi
din PNL se pleacă pe rupte. Doar
zilele astea au dezertat deputatul
Florin Roman şi senatorul Ioan
Popa. Semn rău, vin încă nişte ani
de opoziţie. Dar preşedintele partidului are soluţii. Ludovic Orban
a lansat, la rândul său, o vânătoare
de creiere, pe la USR, PMP, prin
mişcarea lui Cioloş... În loc să
strângă rândurile curentului antipesedist, liderul liberalilor a pus
monopol pe dreapta. De aia dreapta-i azi cam beată, de la monopol.
* De fapt, s-ar putea ca rezultatul
viitoarelor alegeri parlamentare
să nici nu ﬁe prea important pentru Ludovic Orban. Asta după ce,
pentru a-l scăpa de ruşinea de a ﬁ
veşnic şomer, colegii de partid l-ar
ﬁ pus primul pe lista scrutinului
continental. Asta da lovitură! Din
şomaj, direct la pensie. Şi încă ce
pensie, de lux! * E lege. Primarii,
viceprimarii, preşedinţii de consilii judeţene şi adjuncţii lor vor
primi şi ei pensii speciale. Abia
de acum devine o afacere să ﬁi
primar. Să te ţii, ce campanii vor
veni! * Dacă nu s-ar ﬁ făcut de râs,
printre altele, atunci când i-a urat
Simonei Halep: „Bun venit în ţara
noastră”, de parcă jucătoarea de
tenis ar ﬁ musaﬁr în România, Firea ar ﬁ scăpat, poate, fără huiduieli pe Naţional. Da, e greu să nu
sancţionezi prostia, mai ales când
îşi poartă pana aşa de sus. Dar şi
mai rău e că adâncimea prăpastiei
ce s-a căscat între noi ne-a luat de
tot minţile. Nu mai ştim nici măcar să ne bucurăm împreună. * Ca

să şteargă „onoarea nereperată” a
„primăriţei-generale a României”,
un pesedist din provincie, investit
cu rangul misterios de comunicator din umbră al partidului, s-a
apucat, nici mai mult, nici mai
puţin decât să schimbe realitatea
din teren. Vezi Doamne, suporterii din tribună au huiduit-o pe Simona Halep, nu pe Firea. Pe bune?
Cât de proşti să-i crezi pe români,
încercând să-i faci să înghită una
ca asta?! * După ce scandalul a
ajuns cât Arena Naţională, s-a
aﬂat că cel care a tăvălit-o şi mai
rău pe Firea prin zoaiele prostiilor
pe care ea însăşi le-a făcut ar ﬁ
oarece „eminenţă cenuşie” a PSD.
Harabagiu e un nume predestinat
pentru astfel de treburi murdare.
Căruţaş cu plată, cum i se spunea
pe vremuri, a dat, în stil mare, cu
caru’ PSD prin gropi. * După ce a
postulat că statul paralel nu există,
ﬁindcă el e statul însuşi şi nimeni
nici măcar nu i se apropie, darmite
să-i ﬁe paralel, preşedintele s-a dat
de gol. Deşi are o vârstă, în ciuda
faptului că a lucrat la catedră, Iohannis citeşte încet. Mai ales când
e vorba de decizia Curţii în cazul
şefei DNA. „Încet, dar sigur”, i-au
răspuns pesediştii, citând o vorbă nemţească şi agitând o funie,
tot mai aproape de un par pe care
scrie „suspendare”. * Apropo de
chestia asta, vorbesc tot mai mulţi
că Iohannis ar pune la cale un referendum care, chipurile, ar putea să
o salveze pe Kovesi. Cum ar veni,
hai să demonstrăm că poporul e
mai tare ca Curtea. (Cacofonia,
deşi necaliﬁcată, e absolut intenţionată). Chiar s-au făcut sondaje
care zic că preşedintelui s-ar putea
să-i meargă ﬁgura. Totuşi, situaţia
e încâlcită rău, populaţia e scârbită şi mai şi. Deci, s-ar putea ca
lui Iohannis să nu-i iasă socoata
ca lui Băsescu. * Capii de la CCR,
ÎCCJ, Curtea de Conturi, CSM şi
Academia Română vor primi „reşedinţe oﬁciale”. Da’ ce-s ăştia,
şeﬁ de stat?! În plus, şi cheltuielile cu gazele, apa, curentul vor ﬁ
suportate de la buget. Mai puneţi
la astea salarii babane, maşina,
pensii speciale... „Dar până când,
tovarăşi, până când”? * Ca pentru

orişicare „fost”, nici pentru Funar,
fără de putere, întreaga viaţă nu
mai are rost. Ex-liderul PUNR,
cel ce l-a vândut pe Vadim, vrea
din nou măririle politichiei. Are
un nou partid, România Noastră.
Puneţi pe lângă asta: România
Mare, România Împreună, România Unită, România Pro... şi veţi
vedea cum trag toţi de ţărişoara
asta. Câte Românii sunt şi, mai
ales, câte Românii încap în România? * S-a rupt parâma de iubire.
Băse a fost abandonat şi de purtătorul de cuvânt al PMP. Puterea-i
ca Viagra. După ce a demisionat
pe Facebook, Magdalena Bistriceanu şi-a luat o vacanţă. Să uite!
Şi apoi o mai vedea ea. * Unii zic
că-i strategie, alţii zic că-i o prostie. Chiar o crede preşedintele că,
propunându-l pe deputatul PSD
Gabriel Vlase la şeﬁa SIE, se scapă de suspendare? În fond, îl priveşte. Ceea ce ne priveşte pe noi e
că Vlase e un apropiat al lui Hrebenciuc, prieten cu Tudose, apare
în dosarul retrocedărilor şi are
doctoratul la „binecuvântata” academie a SRI din vremea lui Oprea.
Mă, oamenii cuminţi s-au terminat sau, poate, că au emigrat? *
Un alt exemplu. Viceprimarul Bucureştiului, Aurelian Bădulescu, a
jucat în picioare Opoziţia. Fiindcă
n-au votat cum ar ﬁ vrut el, vicele i-a făcut: javre, animale, fraieri
şi bulangii pe toţi aleşii USR. De
data asta, organizaţiile pentru protecţia animalelor şi cele ale minorităţilor de tot felu’ tac. Cum să te
iei de ăsta? Mai bine întorci capul.
* Cam tot ce s-a spus şi s-a scris
despre mitingul PSD se poate zice
deja şi despre contramanifestaţia
pusă la cale de preşedintele liberalilor. Ludovic Orban a chemat poporul, pe 20 iunie, să-l „apere” pe
preşedinte. Socotind că „strada”
trebuie să rămână a oamenilor, că
doar atât le-a mai rămas, începi să
înţelegi calculele acelor penelişti
care s-au gândit că e mai înţelept
să-i dea de lucru şefului lor taman
la Bruxelles. *
 G. Habarnagiu
 Orba’n Brăila

Zona centrală a Oradiei
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...tehnico-economice distincte
care fac parte integrantă a acestui
proiect.
„Având în vedere oportunitatea
de ﬁnanțare prin POR 2014-2020,
Primăria Oradea dorește accesarea fondurilor pentru reabilitarea/
modernizarea zonelor centrale ale
orașului prin derularea următoarelor șase investiții: reabilitare,

modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand; creșterea
mobilității pietonale și ciclistice
pe malul stâng al Crișului Repede;
amenajare și pavare str. Aurel Lazăr în vederea transformării acesteia în zonă pietonală; pietonalizare zona Libertății; construire
pod peste Crișul Repede între str.
Plevnei și str. Szigligeti Ede; ame-

najare str. Vasile Alecsandri”, precizează municipalitatea orădeană.
Contribuția proprie a municipiului Oradea este de 7.288.838,41
lei inclusiv TVA, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, cât și
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.
 R.C.
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Suﬂet nobil şi curat
Pe şapte mai ai plecat,
Spre Cerescul Împărat
Care la El te-a chemat.

Într-o luni de dimineaţă
Haina cea rea şi hoaţă,
Somnul tău ţi l-a întrerupt
Să faci cu ea legământ.
Disperaţi te imploram
Dar neputincioşi eram,
Să te readucem la viaţă
Şi s-o alungăm pe hoaţă.
Te rugăm să te trezeşti
Cu noi apoi să vorbeşti,
Ştiind ce mult ne iubeşti
De la destin ce-ţi doreşti.
Ne-ai lăsat orfani de mamă
De sfaturi de ţinut seamă,
De-o iubire adevărată
Ce n-o vom uita vreodată.
Retrăim aceleaşi momente de
durere şi suferinţă la împlinirea a şase săptămâni de la trecerea la cele veşnice, mult prea
devreme, la numai 44 ani, a
dragei şi iubitei noastre: ﬁice,
mamă, soţie, soră şi cumnată,
prof. GEORGETA
MONICA DĂRĂBAN.
Un suﬂet bun, nobil, generos şi plin de dragoste, ne-a părăsit pentru totdeauna, trecând
în eternitate şi lăsând în inimile noastre un gol imens, pe care
nimeni şi nimic nu-l va putea
umple vreodată. Pentru tot ce a
făcut şi a însemnat pentru noi,
nu o vom uita niciodată, rugându-ne la Milostivul Dumnezeu
s-o aibă în ocrotirea Lui şi să-i
dea pacea binemeritată!
Să te iubim a fost uşor,
Să te uităm e imposibil!
Cât vom trăi, nu te vom uita,
În suﬂetul nostru
un loc vei avea.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-ţi dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa, iar celor care-ţi vor
dărui o clipă de aducere aminte
multe mulţumiri. Veşnic îndureraţi: mama Maria, copiii Ionuţ şi Florin-Cătălin, soţul Florian şi fraţii Lenuţa, Neluţu şi
Mioara cu familiile. (3760)



Anii s-au scurs luând
cu ei amintiri dragi şi clipele
fericite au zburat ca o adiere de
vânt, iar noi, retrăim povara dureroasei despărţiri şi azi! Timpul nu a aşternut uitarea ci ne-a
adâncit şi mai mult dorul de cei
dragi plecaţi în lumea veşniciei,
VIORICA
LUCACIU-GHERDAN,
DUMITRU LUCACIU,
NICOLAE GHERDAN.
Candela neuitării va arde mereu pentru voi, în suﬂetul nostrum, veghindu-vă odihna
veşnică. Lacrimi şi ﬂori în memoria dragilor noştri părinţi.
Fiica Angela cu familia. (3733)



Cu inimile cernite şi
multă durere în suﬂete, păstrându-i vie amintirea, aducem un pios omagiu de iubire,
cinstire şi recunoştinţă veşnică
dragei noastre nurori, cumnată
şi mătuşă,
prof. GEORGETA
MONICA DĂRĂBAN,
acum când se împlinesc şase
săptămâni de la plecarea ei în
eternitate, mult prea devreme,
la numai 44 ani. Ne amintim cu
mult dor de chipul ei luminos,
de vorba bună şi de dragostea
cu care ne-a înconjurat pe toţi.
Amintirea ei este şi va rămâne veşnic în suﬂetele noastre
aşa cum ne-a obişnuit: mereu
zâmbitoare, veselă, optimistă şi cu dragoste de viaţă. Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace, suﬂet bun şi generos
şi să te aşeze de-a dreapta Sa,
unde cu siguranţă ţi-ai câştigat
locul datorită nobleţii tale suﬂeteşti. Veşnic îndureraţi: soacra Maria, cumnatele Florica,
Veta, Lenuţa şi Alina cu familiile. (3761)

Anunţurile
de comemorări
şi decese se preiau:
 la ghişeul de pe Aleea

Gojdu nr. 3, luni-joi între
orele 8.00-18.00, vineri,
între orele 08.00-16.00,
duminică, între orele
12.00-16.00
 la ghişeul de pe str.
Patrioţilor nr. 2 (lângă
Teatrul de stat) luni-vineri, între orele 9.0016.00, duminică, 16.0018.00.

