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Primul meci,
prima mare
surprizã
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Portugalia Grecia 1 - 2

“DRAGOSTEA
S-au întâlnit foºtii elevi de la “Cuza” este prima dintre toate”

MÂÞELE
din Bereºti,
faþã în faþã
cu Europa

Aproape 9000 de elevi gălăţeni
absolvenţi ai claselor a VIII-a se
îndreaptă, astăzi, spre cele 41 de centre
de examen pentru a susţine prima
probă a testelor naţionale, cea la limba
şi literatura română. Candidaţii trebuie
să fie la centrele de examen cel târziu
la ora 8.30. La ora 9.00 urmează să fie

extrasă varianta subiectelor şi nici un
elev nu va mai putea fi primit în sală.
Următoarele probe vor avea loc miercuri,
16 iunie (matematica), şi joi, 17 iunie
(istoria sau geografia), iar rezultatele
se vor afişa sâmbătă, pe 19 iunie, când
se vor depune şi contestaţiile.

ROXANA PENCIU

La spital, în preajma
examenelor

Un tânăr a fost cât pe ce să piardă
primul examen la capacitate, fiind lovit,
fără nici un motiv, cu o sticlă în cap de
către un vecin băut.
În timp ce se ducea sâmbătă seara
să-şi ia un suc de la o consignaţie,
Marius Paraschiv, în vârstă de 14 ani,
a fost acostat de către un tânăr de la o
scară alăturată, Cătălin, care, vizibil
băut, fără să-i spună nimic, l-a apucat
de gât şi l-a pocnit în cap cu o sticlă
goală de bere pe care o avea în mână.
Sticla s-a spart de capul lui Marius, iar
cioburile sărite l-au zgâriat pe faţă. În
timp ce vecinii din preajmă au sărit să-l
imobilizeze pe agresor, adolescentul, cu
faţa plină de sânge, a fugit în casă, iar
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DIRECÞIA 5 întâmpinatã
de gãlãþeni P.7
cu... ploaie
O ºCOALÃ
cu porþile
deschise

VIOREL MÂRZA

“OAMENII sunt mai
importanþi decât doctrinele!”
- a declarat
preºedintele PUR, Dan Voiculescu
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părinţii săi au chemat salvarea.
Transportat la Spitalul de Urgenţă,
Marius a fost internat la neurochirurgie,
după ce i s-au suturat plăgile cu care
se alesese. Revoltaţi, părinţii săi, care
fuseseră nespus de îngrijoraţi, întrucât
Marius suferise o operaţie pe cord,
sperau ca poliţiştii să ia măsurile
cuvenite asupra agresorului
iresponsabil. Din fericire, întrucât în
urma investigaţiilor s-a constatat că
Marius nu suferise şi alte leziuni interne,
el urma să fie externat, astfel încât astăzi
să poată fi prezent la primul său examen
de capacitate, la limba română...

STUDENÞI FRANCEZI
în podgoria de la Tg. Bujor

Foto: V. CABURGAN

TATÃL
agresor

P.5

SOCIAL

ªASE
URMÃRIÞI
au ajuns
dupã gratii

Galaþiul vãzut de pictorul Gheorghe Anghel

EVENIMENT PAG. 3

P.4

CULTURA

rh

EURO 2004
SPORT

OPINII
Sãnãtatea
care
ne doare

Start la testele
naþionale

A început

DUPÃ 40 DE ANI,
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au sãrbãtorit
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“ªcoala româneascã ºi acum
e competitivã oriunde în lume”

WEEKEND
tragic

BULETINUL
bursier
al sãptãmânii
trecute

VICTOR CILINCÃ
şteptând rezultatele turului doi la alegerile pentru primari, de
duminică, într-o serie de localităţi din judeţ, analiştii politici şi
politicienii îşi fac deja calcule şi griji cu privire la culoarea
primarului ales, potrivită sau nu cu coloritul majorităţii consiliului.
Va putea un primar ales, după cum se ştie, pentru calităţile sale de om,
“să se înţeleagă” cu Consiliul Local, care este ales pe criterii în primul
rând politice? În municipiul Galaţi, am avut până acum primari care fie
i-au câştigat pe mai toţi consilierii, oferindu-le funcţii în CA-uri sau alte
avantaje, lor sau familiilor lor, fie au avut un consiliu politic majoritar de
partea lor.
Exemple de colorare diferită a segmentelor autorităţii în judeţul nostru
am mai avut, experienţa nu este nouă! Putem da un exemplu de
dispersare a autorităţii chiar la vârf, în mandatul ’96 - 2000, când am
avut un prefect liberal şi un consiliu local, respectiv judeţean, dominat
de PDSR. Cu inerente fricţiuni de culise, cu un primar al municipiului
dintr-un partid de Opoziţie - ApR şi consilii dominate de PDSR, activitatea
consiliilor, destul de “colorate” totuşi, nu s-a gripat...
În acest ultim mandat, Legislativul judeţean şi cel local au fost
aproape... uni: majoritatea PSD în Consiliul Judeţului şi în Consiliul Local
a făcut plictisitoare şedinţele de consiliu în plen. Lucrurile se hotărau
în mare în şedinţele separate ale consilierilor PSD, apoi urmau negocierile
pe comisiile Consiliului, unde majoritatea PSD învingea sau se lăsa
uneori convinsă, în caz fericit, de argumentele logice ale Opoziţiei.
Frapau însă eficienţa maşinii de vot a PSD şi o oarecare delăsare a
multor consilieri în faţa fatalismului votului...
Coloratura diversă a consiliilor din mandatul care va începe îi va
antrena, cred, pe consilieri să găsească argumente şi să cerceteze
mai cu atenţie hotărârile de consiliu înainte să le semneze. Şi pentru
partea care se vede, adică şedinţele în plen, lucrurile vor fi mai...
vesele. Ţin minte mandatele de până în 2000, când la Consiliul Local
Galaţi luminile se stingeau uneori chiar aproape de miezul nopţii, după
discuţii aprinse, uneori chiar comice, mai ceva ca în Parlament! Şi, în
fond, ce sunt toate aceste consilii, dacă nu nişte parlamente locale?
Să vedem acum ce facem cu primarul. Primarul este ca un general
de intendenţă care trebuie să administreze două armate: una a
(partidului) lui (dacă nu este independent), cealaltă, inamică. Una a
Puterii, cealaltă a Opoziţiei. Dacă se poartă corect faţă de amândouă,
el poate prelungi armistiţiul şi, din când în când, chiar poate ciocni o
cupă de şampanie la o victorie comună... Primarul trebuie să găsească
fonduri, nu pentru cartuşe, ci pentru asfaltul pe care-l vor “la gamelă”
“soldaţii” dintr-o tabără, dar şi ajutoarele mai mari pentru săraci pe
care le solicită ceilalţi. Indiferent de politică, problemele care trebuie
rezolvate în România nu sunt divergente: pentru că este nevoie de
canalizări, de locuinţe sociale, săli de sport, căldură mai ieftină, trotuare,
spaţii verzi şi parcări etc. etc. etc., şi stânga şi dreapta le susţine cu
dragă inimă. În principiu. Căci acum vin priorităţile fiecărei părţi. Şi
modul cum vede fiecare obţinerea de fonduri pentru priorităţile susţinute
de ea: taxe mai mari sau credite sau finanţări externe ori atragere de
capital - ideile diferă de la partid la partid.
Este important să ştim ce poate face un primar, ca să nu votăm un
Superman care nu ştie să semneze, dar e băiat bun şi dă bine pe
“sticlă”. Primarul este cel care culege, direct de la audienţe, prin aparatul
său, din presă, problemele comunităţii. Sfătuit de echipa sa de specialişti
- dacă are - şi de fler, le sortează pe cele mai grave. De asemenea, pe
cele care se pot rezolva uşor şi definitiv, pentru a reduce din volumul
problemelor. Aparatul primarului trebuie apoi să conceapă legal
proiectele de hotărâre iniţiate de primar, prin care se rezolvă plângerile,
dar şi programul propus de primar. Ca aceste hotărâri să treacă, în
afară de buna credinţă a consilierilor care votează, ele trebuie să fie
clare, iar consilierii să primească din timp proiectele, nu în timpul şedinţei,
cum s-a mai întâmplat, şi nu aglomerate cu zecile, în şedinţe rare.
Sigur, şi consilierii au dreptul - şi o fac - să iniţieze hotărâri, care intră
în acelaşi aparat de pregătit proiecte. Dar primarul rămâne principalul
iniţiator. După ce - şi dacă - proiectele sunt aprobate de Consiliu, tot
primarul va trebui să le aplice, cu aparatul din subordine. Va trebui să
le aplice, chiar şi modificate de Consiliu sau pe cele iniţiate de alţii!
Pentru mine cel puţin, este important că primul articol al Legii
administraţiei publice locale, care se referă la multele atribuţii ale
primarului, spune că el va trebui “să asigure respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor”. Pentru aceasta, primarul trebuie să ştie să
asculte. Cei care l-au ridicat în funcţie să aibă cui să spună ce îi doare,
indiferent dacă sunt manageri miliardari sau simpli măturători de stradă.
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L a Noroc:

“ALO,
suntem
«Viaþa
liberã»!”
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Prezenþã slabã la urne

Preºedintele
Chinei,
în vizitã la
Constanþa



Inaugurare
Inaugurarea lucrărilor de
construcţie la autostrada
Braşov-Borş va avea loc la
mijlocul acestei săptămâni, în 16
sau 17 iunie, în prezenţa
premierului Adrian Năstase, a
anunţat, ieri, într-o conferinţă de
presă, fostul ministru al
Adminstraţiei şi Internelor, Ioan
Rus.  Apel  Liderii Alianţei
“Dreptate şi Adevăr” PNL-PD,
Theodor Stolojan şi Traian
Băsescu, au declarat, sâmbătă,
într-o conferinţă de presă, la
Bacău, că fac apel la
conducerea PRM şi la filiala
locală a partidului să sprijine
opoziţia pentru a prelua
conducerea
Consiliului
Judeţean.  Aniversare  În
acest an, Filarmonica “Oltenia”
împlineşte o sută de ani de la
înfiinţarea Societăţii Filarmonice
Craiova (19 iunie, 1904) şi tot
atât de la primul concert
public cu orchestră şi cor
(17
decembrie,
1904).
 Descoperire macabră 
Cadavrul unei femei de
aproximativ 45 de ani a fost
descoperit sâmbătă de pescari
pe
malul
Dunării,
în
zona viaductului Padina Mare.
 Decizie  Cei 14 consilieri
judeţeni suceveni ai Alianţei
D.A. - zece ai PNL şi patru ai
PD - nu vor participa la şedinţa
de constituire a Consiliul
Judeţean Suceava convocată
pentru luni de prefectul
judeţului, se arată într-un
comunicat al alianţei. 
Declaraţie  Secretarul
general al PSD, Dan Matei
Agathon, a negat, ieri, faptul că
între PSD şi PRM ar exista, la
nivel central, un protocol privind
susţinerea în consiliile judeţene
din ţară.

Marº
împotriva
exploatãrii
prin muncã
a copiilor

GÃLÃÞENII DORESC
UN PRIMAR CINSTIT!
Gãlãþenii, oameni simpli, sau dimpotrivã, oameni cu poziþii-cheie în comunitatea
noastrã, sunt hotãrâþi: dupã 20 iunie primarul Galaþiului trebuie sã fie tot Dumitru
Nicolae! Pentru cã este singurul primar dupã care se vede cã a fãcut cu adevãrat
ceva, pentru cã este CINSTIT ªI GOSPODAR, pentru cã a început o mulþime de
proiecte pe care tot el, Dumitru Nicolae, le va finaliza. Iatã ce spun gãlãþenii despre
Dumitru Nicolae...

„Dumitru
Nicolae a
început cel mai
mare cartier al
Galaþiului”
Mircea Chiriac, director
Proiect SA: „Primarul Dumitru
Nicolae are meritul că a început
acest mare cartier al Galaţiului,
Cartierul Siret. Noi l-am proiectat
şi vă asigur că nu sunt probleme

primă zonă, care grupează circa
5000 de case, între care 659 de
apartamente. Va fi un cartier unic,
de mărimea oraşului Tecuci. Va fi un
cartier frumos, care va face legătura
între municipiile Galaţi şi Brăila. Va
avea dotări cum nu există la ora
actuală nici la Galaţi, nici la Brăila.
Iar primarul Nicolae are toate
meritele.”

este un om cu suflet, gospodar. Este
un om serios, un om care vrea să facă
ceva pentru oraşul nostru.”

„Pieþele
Galaþiului s-au
modernizat”

„Cei care promit
mult nu fac
nimic!”

Un paznic ºi un
poliþist, atacaþi
de doi adolescenþi

complicele său a reuşit să fugă. În urma
verificărilor, poliţiştii au aflat că cel prins
este Alexandru V. în vârstă de 15 ani,
care locuieşte în cartier. Al doilea
agresor, Alexandru D.B., în vârstă de
17 ani, a fost găsit la domiciliu.
Anchetatorii au găsit, într-o toaletă
a şcolii, un rucsac în care erau o pătură,
două role de scoci cu bandă lată, două
frângii, o şurubelniţă, un briceag şi un
cleşte. În timpul audierilor, cei doi
adolescenţi au declarat că vroiau să
inscripţioneze pereţii şcolii şi să rupă
încuietorile de la sălile de clasă.
Atât paznicul, cât şi poliţistul au fost
duşi la Spitalul Universitar de Urgenţă
Bucureşti. Paznicul a suferit un
traumatism cranio-cerebral minor, avea
zgârieturi pe partea dreaptă a feţei,
ochiul stâng tumefiat şi un hematom la
antebraţul stâng. Poliţistul a fost
diagnosticat cu traumatism craniocerebral şi un mic hematom în partea
stângă a capului.
Potrivit sursei citate, adolescenţii au
fost reţinuţi sub acuzaţia de ultraj.
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Doi adolescenţi care, în noaptea de
vineri spre sâmbătă, au intrat într-o
şcoală generală din sectorul 6 al
Capitalei, cu gândul să provoace
distrugeri, au fost reţinuţi după ce l-au
atacat pe paznicul unităţii şi apoi pe unul
dintre membrii patrulei de poliţie sosite
la faţa locului.
Potrivit Direcţiei Generale de Poliţie
a MunicipiuIui Bucureşti, în jurul orei
3,00, tinerii, care aveau cagule pe faţă,
au intrat în clădire printr-o fereastră de
la primul etaj. Auzind zgomote, paznicul
s-a dus să vadă ce se întâmplă, moment
în care a fost atacat de intruşi. Unul
dintre agresori l-a lovit pe paznic peste
braţ iar celălalt, venind din spate, i-a
dat cu o bară metalică în cap,
doborându-l la pământ. Membrii
unei patrule de siguranţă publică de la
Secţia 21 Poliţie, aflaţi în zonă, şi-au dat
seama că în şcoală se întâmplă ceva
neobişnuit. Surprins de sosirea patrulei,
unul dintre agresori l-a lovit pe unul dintre
poliţişti, cu aceeaşi bară metalică. Cu
toate acestea, el a fost imobilizat, însă

Cătălin Tofan, fost fotbalist
Oţelul Galaţi: „Dumitru Nicolae,
primarul nostru, s-a implicat total în
sprijinirea sportului gălăţean. De
curând, ca preşedinte al Clubului

Dunărea, am semnat un contract cu
Primăria, la iniţiativa dânsului, prin
care vom primi sprijin din partea
Consiliului Local. Tot la iniţiativa
domnului Nicolae s-a preluat şi baza
sportivă. Ne-a scutit pe noi de foarte
multe cheltuieli. Într-adevăr, Dumitru
Nicolae este implicat în fotbalul
gălăţean. Eu îl respect şi îl urmez pe
Dumitru Nicolae. Voi fi alături de
dânsul şi cu votul meu şi sper din tot
sufletul să iasă primar.”

Eugen Zaharia,
director
Administraţia Pieţelor: „Pieţele
gălăţene s-au modernizat şi continuă
să se modernizeze în mandatul
primarului Nicolae. Eu îl votez pe
primarul Dumitru Nicolae, pentru că eu
cred că Dumitru Nicolae trebuie să
continue ceea ce a început.”

cu realizarea acestui cartier. Am
început deja prima etapă a
Cartierului. Se realizează acum
sisteme de colectare şi evacuare
a apelor pluviale pentru această

„Eu îl respect
pe Dumitru
Nicolae”

„Pentru mine, tot Dumitru
Nicolae rămâne cel mai serios.
L-am văzut la televizor şi-mi place
de el. Mi-a plăcut cum a spus «Eu
nu promit!». Cei care promit nu fac
nimic! Pe 20 iunie eu îl votez pe
Dumitru Nicolae!”

„Nicolae este un
om cu suflet,
gospodar”

„Eu şi familia mea îl vom vota pe
Dumitru Nicolae. De ce? Pentru că

alese să fie cât mai apropiate de
centrele în care candidaţii susţin testele
naţionale.
În 14 iunie, la ora 8,00, la fiecare
centru de testare se afişează, la
vedere, anunţul prin care candidaţilor li
se comunică locul în care vor fi
anunţate rezultatele şi, în consecinţă,
unde se depun contestaţiile. În plus,
membrii comisiilor din centrele de testare
au obligaţia să anunţe candidaţilor, la
intrarea în săli, locul unde se vor afişa
rezultatele şi se vor depune
contestaţiile. În fiecare unitate de
învăţământ stabilită pentru afişarea
rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
vor fi prezenţi câte doi reprezentanţi ai
centrelor de testare arondate, pentru
primirea contestaţiilor.

„Este cinstit ºi
gospodar!”

"Eu sper ca tot Dumitru Nicolae să
fie primarul Galaţiului. Pentru că este
cinstit şi gospodar! Calităţi de care are
nevoie orice primar. După mandatul lui
se vede ceva în Galaţi. Repară
străzile, asfaltează, a modernizat
iluminatul public. După el se vede că a
făcut ceva!”

P

Mãsuri suplimentare Ioan Rus ºi-a prezentat
pentru desfãºurarea demisia din Guvern
testelor naþionale
Conducerea Ministerului Educaţiei a
luat, ieri, măsuri suplimentare pentru ca
al doilea tur de scrutin pentru alegerile
locale să nu afecteze desfăşurarea
testelor naţionale, în acest sens, şcolile
unde au loc alegeri vor fi diferite de
cele unde are loc evaluarea lucrărilor.
Centrele zonale de evaluare au fost
stabilite în alte unităţi de învăţământ
decât în cele în care se organizează
secţiile de votare, iar afişarea
rezultatelor testelor naţionale, din data
de 19 iunie, se va realiza în alte şcoli
decât în cele unde se organizează
secţiile de votare. În acest sens, fiecare
inspectorat şcolar a stabilit unităţile de
învăţământ în care se realizează
afişarea rezultatelor şi depunerea
contestaţiilor. Aceste unităţi au fost
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OAMENII GALAÞIULUI ºTIU CE VOR!

Ministrul de stat, ministrul
Administraţiei şi Internelor Ioan
Rus a demisionat, sâmbătă, din
toate funcţiile deţinute în Executiv,
afirmând că vrea să se concentreze asupra campaniei pentru
turul al doilea al alegerilor locale.
În cererea de demisie adresată
premierului Adrian Năstase, Rus
spune că a luat această decizie
pentru a înlătura temerile celor care
l-au votat în primul tur de scrutin că
s-ar putea întoarce vreodată la
Bucureşti după ce va ajunge
primar. “Datoria mea pentru zecile
de mii de cetăţeni care m-au votat
ori urmează să mă voteze este,
deja, concretă. Lupta pentru
realizarea proiectului meu de
europenizare a Clujului şi
câştigarea alegerilor nu s-a
încheiat încă, dar hotărârea mea
de a rămâne în mijlocul clujenilor
pentru a lupta până la capăt este
definitivă”, a explicat Ioan Rus. El a
declarat, ieri, la Cluj-Napoca,

rh

Aproximativ două sute
de elevi, părinţi şi profesori,
precum şi reprezentanţi ai
organizaţiilor neguvernamentale au participat,
sâmbătă dimineaţă, în
Bucureşti, la un marş
împotriva exploatării prin
muncă a copiilor, în
condiţiile în care circa
70.000 de minori din
România sunt forţaţi să
muncească. În data de 12
iunie, de Ziua Internaţională împotriva Muncii
Copilului, în diferite oraşe
ale lumii au avut loc astfel
de manifestări, în condiţiile
în care 246 milioane de
copii sunt obligaţi să
presteze activităţi cu mult
peste puterile lor, dintre
aceştia 73 milioane având
o vârstă mai mică de zece
ani. Potrivit unei estimări a
Biroului Internaţional al
Muncii, în fiecare an,
aproximativ 22.000 de copii
mor în accidente de
muncă.
În România, datele statistice arată că aproximativ
70.000 de copii sunt
implicaţi în diverse forme
de muncă, 93 la sută dintre
aceştia aflându-se în
mediul rural. Principalele
cauze ale implicării copiilor
în diverse forme de muncă
sunt legate de nivelul scăzut
de trai şi de modelul
economic al gospodăriilor,
în special la sate.

Preşedintele
Republicii
Populare Chineze, Hu Jintao, a
sosit, sâmbătă după-amiaza, la
Constanţa, pe Aeroportul “Mihail
Kogălniceanu” fiind întâmpinat de
oficialităţi locale şi de angajaţii de
la consulatul şi ambasada
chineză. Oficialul chinez a fost
întâmpinat de Garda de onoare a
Preşedinţiei României. “Bine aţi
venit, domnule şi doamnă
preşedinte” era scris în chineză pe
un banner roşu desfăşurat de-a
lungul pistei şi susţinut de un
detaşament de militari de la Marina
Militară chineză. Pe aeroport,
preşedintele chinez a fost aşteptat
de prefectul Constanţei, Gheorghe
Martin, de primarul Radu Mazăre,
de ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu,
ministrul de stat Ioan Talpeş,
consilierul prezidenţial Dumitru
Honciu, de ambasadorul Chinei la
Bucureşti, Xu Jian, şi de
ambasadorul României în China,
Viorel Isticioaia.
Preşedintele Hu Jintao a spus,
la coborârea din avion, că va avea
discuţii cu Ion Iliescu, cu premierul
Adrian Năstase şi cu preşedinţii
celor
două
Camere
ale
Parlamentului privind întărirea
relaţiilor dintre cele două ţări şi a
adresat urări de prosperitate
poporului român.
Programul preşedintelui chinez
cuprindea, sâmbătă după-amiază,
o întâlnire cu reprezentanţii
administraţiei locale, iar vizita urma
să se încheie la Crama Murfatlar.
Preşedintele
Republicii
Populare Chineze, Hu Jintao, şi
soţia sa, Liu Yongqing, fac o vizită
de stat în România, în perioada 1214 iunie, la invitaţia preşedintelui
Ion Iliescu.

Prezenţa la urne în Costineşti, unde alegerile au fost reluate, ieri, pe motiv de fraudă,
este mult mai mare în comparaţie cu scrutinul din 6 iunie, potrivit liderilor organizaţiilor
judeţene de partid, care au urmărit la faţa locului desfăşurarea alegerilor.
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Blitz

Participare mare la vot

Prezenţa la urne în localitatea ieşeană Costuleni, unde alegerile
au fost reluate, ieri, pe motiv de fraudă, a fost slabă până la prânz,
însă după ora 12.00 la cele patru secţii de votare din comună s-au
format cozi.

V.L
."
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într-o conferinţă de presă, că a vrut
prin acest gest să dea un mesaj
clar clujenilor, şi anume acela că
va rămâne acasă. “Eu sunt un
luptător şi nu am variante de
rezervă. Este un gest de
responsabilitate pentru clujeni”, a
precizat candidatul PSD la
Primăria Cluj-Napoca.
Potrivit acestuia, un alt motiv al
anunţării demisiei a fost şi strategia de “plângăreţ de profesie” a
contracandidatului său din partea
Alianţei D.A. PNL-PD, Emil Boc,
care i-a reproşat că este şi candidat
şi ministru. “N-am vrut să-i creez o
problemă suplimentară lui Boc.
Acum el va avea în faţă un cetăţean
liber, un competitor”, a subliniat
Ioan Rus.
Premierul Adrian Năstase se va
pronunţa, în cursul zilei de astăzi,
asupra demisiei lui Ioan Rus din
funcţia de ministru al Administraţiei
şi Internelor, a declarat, ieri,
purtătorul de cuvânt al Guvernului,
Despina Neagoe.

Furtunã violentã
în Harghita
Ploile torenţiale şi furtuna
puternică de sâmbătă dupăamiază au dus la blocarea
circulaţiei, în unele localităţi din
Harghita, unde acoperişurile mai
multor imobile au fost smulse de
vânt, iar o persoană şi-a pierdut
viaţa după ce un copac smuls din
rădăcini s-a prăbuşit peste ea.
Potrivit Inspectoratului de
Protecţie Civilă Harghita, o furtună
foarte violentă însoţită de o ploaie
torenţială şi descărcări electrice a
avut loc, sâmbătă după-amiază, în
zona Odorhei şi a durat aproximativ
20 minute.
Ferencz Eva, de 46 ani, angajata
unui post de radio din Odorheiu
Secuiesc, era acasă când a
început vijelia puternică. Ea a ieşit
să vadă ce se întâmplă, moment
în care un arbore a fost smuls din

CÂşTIGI
500.000 lei

Opoziþia despre demisia lui Rus:

Un joc de imagine
ºi un gest demagogic
Liderii Alianţei PNL-PD, Theodor
Stolojan şi Traian Băsescu,
consideră că demisia lui Ioan Rus
din Guvern este un joc de imagine
pentru “a-şi salva” campania
electorală de la Cluj, iar Acţiunea
Populară califică această demisie
drept un gest demagogic,
determinat de interesul personal
şi de partid. “Aş crede în această
demisie dacă Adrian Năstase ar
anunţa prompt că o acceptă şi ar
numi imediat un înlocuitor, dar,
după turul doi, vom afla probabil
că premierul nu a acceptat
demisia”, a menţionat Traian
Băsescu.

Preşedintele liberal, Theodor
Stolojan, consideră că gestul lui
Rus este “un nou semn al
disperării PSD”. Stolojan susţine
că Rus a luat această măsură
pentru că şi-a dat seama că va
pierde la Cluj şi încearcă pe ultima
sută de metri să mai salveze ceva
din campania lui electorală.
Acţiunea Populară apreciază,
într-un comunicat remis, ieri, că
demisia lui Rus este “un act
demagogic”, întrucât nu a făcut
acest gest când “era cerut de
interesul public”. “Demisia lui Ioan
Rus este determinată exclusiv
de interesul personal şi de partid”,
consideră AP.

rădăcini şi s-a prăbuşit peste ea,
femeia murind pe loc.
Tot din cauza furtunii puternice,
pe DN 13, în dreptul localităţii Satu
Mare, circulaţia s-a desfăşurat pe
un singur fir, după ce un brad a
căzut pe şosea, iar DN 11 D, între
localităţile Cozmeni şi Casinul
Nou, a fost blocat timp de 40
minute, din cauza şuvoaielor de
apă şi a copacilor doboraţi de vânt.
Totodată, în localitatea Lupeni,
acoperişurile a 30 de case, a
sediului Poliţiei şi a două societăţi
comerciale au fost smulse de vânt
şi trei autoturisme au fost avariate.
Traficul rutier a fost reluat cu
ajutorul echipajelor de la Poliţia
Rutieră, iar Inspectoratul de
Protecţie Civilă Harghita a început
evaluarea pagubelor.
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Tragedii

Câteva dintre cadrele didactice, printre care şi renumitul profesor Lică Rugină,
au răspuns cu generozitate invitaţiei elevilor de acum 40 de ani.

CONSILIERI JUDEÞENI P.N.L.

CONSILIERI LOCALI P.N.L.

V.L
."

APEL cãtre locuitorii
municipiului Galaþi
La 6 iunie, prin votul dumneavoastră, aţi acordat încrederea consilierilor
municipali aflaţi pe listele Alianţei P.N.L.- P.D. - “Dreptate - Adevăr” şi P.U.R.
- care au format o construcţie politică nouă ce deţine majoritatea în Consiliul
Local al municipiului Galaţi.
Noi, consilierii municipali, vă garantăm loialitatea faţă de această nouă echipă
de conducere ca răspuns la votul dumneavoastră de încredere.
Având suportul gălăţenilor, vom rezista tuturor tentativelor pe care le face
P.S.D.-ul de a ne atrage spre interesele clientelare, caracteristice acestui partid.

Avem majoritatea în Consiliul Local. Daţi votul dumneavoastră pentru
primarul ce reprezintă această construcţie politică.

VOTAÞI EUGEN DURBACÃ PRIMAR!

Acest document este semnat de toţi consilierii municipali aleşi la 6 iunie
pe listele celor trei partide:

CONSILIERI JUDEÞENI P.D.

CONSILIERI LOCALI P.D.

3

Dupã 40 de ani, la "Cuza"

Sfârşitul de săptămână a fost unul tragic în judeţul Galaţi: un
băieţel de numai 11 ani s-a înecat într-un canal de irigaţii, iar o
femeie de 36 de ani, patroana agenţiei de turism Cevis, a murit
într-un accident rutier

P.N.L.

P.D.

P.U.R.

CONSILIERI JUDEÞENI P.U.R.

CONSILIERI LOCALI P.U.R.

TVR veche,
cu siglã nouã!

Televiziunea Română s-a vopsit şi s-a coafat, şi-a făcut manichiura
şi pedichiura, s-a îmbrăcat în rochie de seară, după care, astfel gătită,
a patronat, vineri seară, o petrecere la Palatul Snagov. Tot tărăboiul
ăsta se numeşte, în termeni tehnici, re-branding, şi înseamnă, mai pe
înţelesul nostru, adoptarea unei noi înfăţişări. Din ce s-a văzut până
acum, noua înfăţişare se referă la apariţia unei alte sigle (litera R este
stilizată, apărând ca o panglică aruncată neglijent după literele T şi V)
şi la un nou mod de prezentare a jurnalului. Adică, prezentatorii nu mai
citesc ştirile stând pe scaun, ca până acum, ci în picioare. A, să nu
uităm, a reapărut Dana Războiu-Brânzan, care a decis să-şi întrerupă
concediul post-natal şi să vină la serviciu. Nu de alta, dar dacă, după
cum se anunţă, PSD nu câştigă alegerile din toamnă, e mai bine ca
doamna ministru Războiu-Brânzan să fie în activitate, prezentând,
obiectiv, ştirile, decât să stea lângă pătuţul bebeluşului său. Vorbind
despre bairamul cu pricina, Dana ne-a anunţat că la Snagov sunt “sute
de oaspeţi care au venit să sărbătorească alături de noi noua înfăţişare
a TVR”. Cum poate cineva să sărbătorească o înfăţişare, numai Dana
ştie, cert este că noua înfăţişare şi petrecerea dată pentru sărbătorirea
ei (ca să n-o contrazicem pe distinsa doamnă) ne-au costat 500.000
de dolari. Sau de euro, n-am reţinut exact! Oricum, spectacolele
prezentate cu această ocazie au fost un soi de revelioane concentrate,
în general lipsite de haz şi cu prezentări aproape identice cu cele din
perioada în care se folosea un desăvârşit limbaj de lemn.Q Dacă ar fi
ales, pentru relansarea imaginii, o firmă mai ieftină, TVR-ului i-ar fi
rămas, probabil, destui bani pentru a cumpăra şi alţi prezentatori ori
realizatori care ar putea să aducă, într-adevăr, ceva nou imaginii postului
naţional. Astfel, nu le-am mai vedea, printre alţii (altele) pe nevinovatele
Malvina şi Albertina, prezentatoare ale rubricii Meteo. Şi care, în
weekend, prestează la “Cuptorul magic”, o emisiune despre bucătăria
tradiţională a popoarelor. Cu vocile lor subţirele, mititelele îi incită pe
invitaţi la emiterea unor banalităţi şi platitudini desăvârşite. Câteodată,
mai emit şi judecăţi personale, cum s-a întâmplat sâmbătă, când,
discutând cu Stela Popescu, una dintre ele (vă spun sincer, nu ştiu
care!) a cugetat: “A-nceput vara, dar se apropie, în curând, toamna.
Puneţi murături?”. Mai târziu, vrăbiuţele au comentat, cu cei de la HI-Q,
despre “broscuţa aia mică, cu picioruşele ei mici”, şi despre “purceluşii
mici”, şi despre “puiuţii mici”... Uf, ce ne facem noi cu fetiţele astea mici,
cu imaginaţia lor mititică şi cu spontaneitatea lor minusculă şi cu
vocabularul lor mărunţel?

Weekend tragic
“ALO,
SUNTEM
«VIAÞA
LIBERÃ»!”
Bun găsit, dragi cititori ai rubricii.
Pentru acest început de săptămână
am pregătit noi mesaje, în care vă
spuneţi părerea despre ziarul “Viaţa
liberă”, mesaje transmise de voi la
telefon. Să citim împreună câteva
dintre opinii:

“Îmi plac
suplimentele
ziarului”

“Unde se
angajeazã
tinerii?”

“Oamenii sunt mai importanþi
decât doctrinele!”
- a declarat preºedintele PUR, Dan Voiculescu,
prezent la Galaþi pentru a-l susþine pe Eugen
Durbacã în cursa electoralã  Alianþa PURPNL-PD a fost reconfirmatã în prezenþa
reprezentanþilor celor trei partide
Liderul Partidului Umanist din
România, Dan Voiculescu, a fost
prezent, sâmbătă, la Galaţi, pentru a-l
susţine pe candidatul PUR - Eugen
Durbacă şi a analiza strategia pentru
turul doi al alegerilor locale. De
asemenea, programul vizitei a cuprins
o întâlnire cu reprezentanţii PNL şi PD,
Victor Paul Dobre, şi, respectiv,
Mircea Toader. Cu acest prilej a fost
reafirmată alianţă PUR-PNL-PD, scopul
declarat fiind acela de a înlătura PSD
de la conducerea municipiului şi a
judeţului.

Colaborãri
punctuale

La sediul PUR Galaţi, din str.Brăilei,
zeci de persoane s-au adunat pentru
a-l întâmpina pe preşedintele PUR, Dan
Voiculescu. Acesta a sosit în jurul orei
12.00, după ce, mai înainte, însoţit de
Eugen Durbacă şi staff-ul partidului au
făcut un scurt tur, la pas, prin oraş.
“Am venit ca să-l sprijinim pe dl Durbacă,
să demonstrăm tuturor că toate
zvonurile care s-au lansat, că am fi întrun fel de colaborare cu PSD sunt
neadevărate”, a fost prima declaraţie a
preşedintelui Dan Voiculescu în faţa
asistenţei, de faţă fiind şi preşedintele
PNL, Victor Paul Dobre, şi preşedintele
PD, Mircea Toader. “După cum
cunoaşteţi, partidele noastre au semnat
un protocol referitor la colaborări
punctuale în anumite judeţe, Galaţiul fiind
printre cele mai importante. Vrem să

câştigăm primăria, vrem să câştigăm CJ,
iar dacă locuitorii Galaţiului ne vor da
puterea vor vedea că în următorii patru
ani, în ceea ce priveşte viaţa oamenilor,
lucrurile vor sta cu totul şi cu totul altfel”,
a adăugat Voiculescu.

Declaraþii
de intenþie

Rând pe rând, fiecare dintre liderii
alianţei gălăţene PUR-PNL-PD şi-au
făcut cunoscute punctele de vedere,
nelipsind atacurile acide la adresa PSD.
Eugen Durbacă a declarat că alianţa a
stârnit panică în rândurile partidului de
guvernământ, susţinându-se chiar că
“se încearcă cu bani atragerea unor
consilieri”. “Frica este foarte mare din
partea PSD, nu atât pentru faptul că
pierde alegerile, cât pentru faptul că se
descoperă ce au făcut ei în perioada
care a trecut”, a spus Durbacă.
“Dacă avem un consiliu majoritar,
este corect să dăm şi un primar al
acestei majorităţi", a declarat la rândul
său preşedintele PD Galaţi, Mircea
Toader. El a mai precizat că “nu se pune
problema susţinerii noastre, ci în primul
rând trebuie să demonstrăm gălăţenilor
că alternativa pe care o oferă cele trei
partide este o alternativă viabilă”.
Această idee a fost susţinută şi de
preşedintele PNL Victor Paul Dobre:
“Ne-am angajat ferm în această
construcţie politică. O parte din
propunerile din programele PNL şi PD
se regăsesc acum în programul

domnului Durbacă. Avem în vedere
realizarea unei majorităţi consolidate, o
majoritate capabilă să asigure sprijin
primarului aici, la Galaţi, astfel încât să
putem realiza tot ce ne-am propus”.

rh

Doamna Ecaterina Popescu,
Micro 16, Galaţi, ne-a spus că citeşte
ziarul “Viaţa liberă” foarte des şi îl
apreciază ca fiind “cel mai bun ziar
al Galaţiului”: “Când se vorbeşte
despre ziarul local, toată lumea se
gândeşte la «Viaţa liberă», un ziar
serios, care îşi respectă cititorii.
Până acum au fost mai multe ziare
care au apărut, dar care s-au
desfiinţat, deci câtă încredere să
acorzi unei astfel de publicaţii? Eu
vă doresc succes, să fiţi în
continuare la fel de buni! Sugestii?
Nu am deocamdată, îmi plac
suplimentele care apar în ziar”, a
mai spus doamna Ecaterina.
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Domnul Vasile B., strada
Stadionului, Galaţi: “Să ştiţi că eu
citesc mai multe ziare, chiar şi
centrale (Evenimentul Zilei,
Libertatea), dar tot la ziarul «Viaţa
liberă» ţin cel mai mult, pentru că
este ziarul nostru, al gălăţenilor. Ce
aş dori să mai citesc în ziar? Poate
mai multe despre bursa locurilor de
muncă. Ce face un tânăr după ce
termină facultatea? Băiatul meu a
terminat anul trecut ASE-ul şi, pentru
că nu şi-a găsit un serviciu, vrea să
plece în Italia, să lucreze acolo. În
mod normal tinerii ar trebui încurajaţi
să lucreze în ţară, ar trebui create
mai multe oportunităţi pentru ei. Întradevăr, în ziar apar multe anunţuri,
dar câte din aceste oferte sunt
valabile?”, a întrebat domnul Vasile.

Domnişoara Doina Ropotă,
bulevardul Armata Poporului, Galaţi,
ne-a întrebat ce oferte de vacanţă
sunt pentru această vară: “După
sesiune, vrem să plecăm la mare şi
la munte, dar ce preţuri sunt în vara
asta? Am înţeles că şi la Costineşti
este foarte scump, iar la căsuţe deja
locurile sunt ocupate... Prietenul
meu, de exemplu, a inscripţionat
CD-uri, ca să mai câştige un ban.
Dacă biletul este foarte scump, nu
ne putem permite. Vă rog, dacă se
poate, să ne informaţi şi pe noi,
studenţii, despre preţurile din
această vară”, a mai spus Doina
Ropotă.
Cam atât pentru acest început
de săptămână. Vă aştept lunea
viitoare, la “Alo, suntem «Viaţa
liberă»”. Până atunci, să auzim de
bine!

LAURA GURÃU

Chiar dacă la Galaţi şi în alte locuri
din ţară, cum ar fi Bacăul, PUR a
încheiat alianţe cu PNL-PD, există şi
locuri - de exemplu la Iaşi - în care
reprezentaţii PUR nu au avut complexe
în a încheia alianţe pentru turul doi al
alegerilor cu candidaţii PSD.
Preşedintele PUR, Dan Voiculescu,
susţine, totuşi, că nu este vorba de nici
un paradox: “Mai puţin importante sunt
partidele sau doctrinele, mult mai
importanţi sunt oamenii, pentru că
alianţele se fac între oameni, nu între
partide sau doctrine. Noi am dat liber
tuturor filialelor PUR ca în plan local, în

Text ºi foto:
OVIDIU AMÃLINEI

DUPÃ 40 DE ANI,

S-au întâlnit foºtii elevi de la “Cuza”
“ªcoala româneascã ºi acum e competitivã oriunde în lume”

"A

"Unde mergem
în vacanþã?"

Echilibru
de forþe

funcţie de calitatea oamenilor cu care
urmează a conlucra timp de patru ani,
să facă alianţe”. Chiar dacă în această
etapă conducerea PUR nu se arată
interesată de doctrinele politice,
ipotezele privind o posibilă participare
la guvernare, după alegerile
parlamentare, sunt totuşi demne de luat
în seamă. Domnul Voiculescu este de
părere că “vom asista la un echilibru de
forţe, lucru care este benefic pentru
români”, însă nu este foarte clar dacă
PUR va fi sau nu la guvernare “pentru
că nu vrem să fim într-o guvernare unde
să nu putem să hotărâm nişte lucruri
importante conform doctrinei noastre”.
Nu în ultimul rând, liderul umanist a
precizat că “nu putem face politică în
funcţie de interesele PSD”, însă nu s-a
specificat în ce măsură acest lucru este
valabil şi pentru alianţa PNL-PD.

Profesorii care ne-au format fac
parte integrantă din noi înşine. Chiar
dacă nu am recunoscut acest lucru în
timp ce stăteam în băncile şcolilor,
descoperim mai târziu că am
“împrumutat” ceva definitiv din firea şi
stilul dascălilor noştri şi că icoana lor o
purtăm în suflet ani la rând, oriunde

ne-ar purta paşii.
Acest lucru s-a văzut foarte clar
sâmbătă, la întâlnirea de 40 de ani a
promoţiei 1964 a Colegiului Naţional “Al.
I. Cuza” care era pe vremea aceea
Liceul Nr. 3, cel mai bun din oraş, aşa
cum şi l-au amintit absolvenţii de
odinioară. După 40 de ani este greu să

mai păstrezi legăturile. Şi cu toate
acestea, oamenii inimoşi care au
organizat această întâlnire de suflet au
reuşit să-i convingă să vină nu numai
pe cei aflaţi la capătul ţării, pe la Alba
Iulia sau Bistriţa, ci şi pe cei pe care
viaţa i-a risipit prin alte colţuri de lume.
Câteva dintre cadrele didactice, printre
care şi renumitul profesor Lică Rugină,
au răspuns cu generozitate invitaţiei
elevilor de acum 40 de ani. Şi au avut
toate motivele să se bucure pentru că
seminţele pe care le-au răsădit cu atâta
timp în urmă, au nimerit în pământ bun:
foştii elevi au avut cu ce să se laude.
Cu siguranţă profesorii din prezidiu au
avut de ce să fie mândri de foştii
învăţăcei, dintre care, nu întâmplător,
mulţi au îmbrăţişat cariera didactică.
“Mulţumim profesorilor care ne-au
format ca oameni. Am călătorit în toate
colţurile lumii şi am avut ocazia să văd
că şcoala românească rămâne
competitivă oriunde”, a spus un fost
elev plecat de ceva timp în Germania.
Şi în asentimentul său au fost mai mulţi
dintre cei prezenţi la întâlnire.

Întotdeauna când se strigă catalogul
o emoţie puternică electrizează toată
clasa. Aşa s-a întâmplat şi sâmbătă, însă
de data aceasta ele nu au mai însemnat
spaima unei lecţii neînvăţate, ci nostalgia
şi totodată fericirea celor care au avut
ocazia să numere 40 de veri de la
absolvirea liceului. La fiecare nume
strigat în rezonanţa amintirilor de
odinioară, toţi ochii se întorceau spre
cel care se ridica în picioare pentru a
spune “prezent”. Chiar dacă anii au
săpat pe feţele fiecăruia urme de
neînlăturat, foştii absolvenţi au avut
puterea să-şi regăsească propriile lor
imagini de peste timp, când cu
buzunarele doldora de vise porneau
peste pragul liceului să înfrunte viaţa.
“Cea mai mare realizare a noastră este
faptul că am ajuns să ne întâlnim şi la
40 de ani. Îmi doresc să ne vedem şi
peste alţi 40 de ani tot atât de mulţi. Şi
să avem ocazia să ne întâlnim iar cu
profesorii noştri” a spus cineva. Noi nu
le dorim decât să li se împlinească
această dorinţă şi să aibă tot atât de
multe lucruri să-şi spună.

Text ºi foto:
ROXANA PENCIU

Sfârşitul de săptămână a fost unul
tragic în judeţul Galaţi: un băieţel de
numai 11 ani s-a înecat într-un canal de
irigaţii, iar o femeie de 36 de ani,
patroana agenţiei de turism Cevis, a
murit într-un accident rutier în judeţul
vecin, Brăila.

A vrut sã se scalde
Iulian Drăghiciu avea doar 11 ani.
Băiatul şi-a găsit sfârşitul sâmbătă
dimineaţă într-un canal de irigaţii din
comuna Iveşti.
Iulian a venit la câmp cu noaptea în
cap, împreună cu părinţii săi, pentru
a-i ajuta la prăşit. Afară era soare şi
foarte cald. A profitat de faptul că părinţii
au aţipit şi a plecat să se scalde în
canalul de irigaţii din apropiere. Iulian
nu ştia să înoate, dar, cu toate acestea,
s-a aventurat în apa adâncă de 2 metri.
Canalul are o lungime de 50 de kilometri.
Când s-a trezit, tatăl a văzut că
băiatul nu mai este. L-a căutat şi, pentru
că nu l-a găsit, el a bănuit că Iulian a
intrat în canal şi a presimţit că s-a
întâmplat o nenorocire. Au fost alertaţi
sătenii, au venit şi pompierii.
Înarmaţi cu căngi, plase, plug şi tot
felul de unelte improvizate, oamenii au
căutat trupul băiatului mai bine de 8 ore.
Pompierii au fost şi ei neputincioşi,
deoarece nu aveau nici măcar o barcă
sau echipament special pentru căutări
în apă.
Timp de 8 ore, pe malurile canalului
s-a consumat o adevărată tragedie.
Tatăl copilului a sperat până în ultimul

moment că Iulian e în viaţă. Abia spre
după-amiază trupul micuţului a fost
găsit.

Patroana firmei
Cevis a murit
Tragedie şi pentru familia şi angajaţii
agenţiei de turism Cevis din Galaţi.
Patroana societăţii, Liliana Chirilă, în
vârstă de 36 de ani, a decedat pe 11
iunie, în urma unui accident rutier
petrecut pe DN 2 B, în afara localităţii
Silistraru din Brăila.
Comisarul-şef Marian Fincu, purtător
de cuvânt al Inspectoratului brăilean de
poliţie, a declarat pentru ziarul nostru:
“Pe 11 iunie, Liliana Chirilă se afla la
volanul unui Espero, cu număr de
înmatriculare GL 07 CHL. Din cauza
neatenţiei, a pierdut controlul volanului
şi a intrat pe contrasens. A intrat în
coliziune frontală cu autoturismul Dacia
1307, cu numărul B 35 HCR, condus
regulamentar de Dumitru Brăgaie, de 42
de ani, din Brăila. În urma impactului
violent ambii conducători auto au
decedat”.
Potrivit ofiţerului de presă al Poliţiei
Brăila, în accident au mai fost rănite grav
încă două persoane care se aflau în
Dacia: Gigel Rusi, de 36 de ani şi Ionel
Nicolaie, de 42 de ani.
Liliana Chirilă avea 36 de ani, era
necăsătorită şi conducea agenţia de
turism Cevis, firma deţinând şi un salon
de bronzat modern, aflat lângă Casa
de Cultură a Sindicatelor.

ALINA COMºA-DURBACÃ

Mulþumiri
Cu prilejul evenimentului “Ziua
Internaţională a Donatorului de Sânge”
- personalul Centrului Regional de
Transfuzie Sanguină Galaţi mulţumeşte
donatorilor de sânge pentru gestul nobil,
salvator de vieţi omeneşti, atribut al
actului donării de sânge şi le urează
multă sănătate şi o viaţă îndelungată,
astfel încât să-şi aducă aportul
nepreţuit, de o valoare umanitară
inestimabilă, alături de noi, o perioadă
cât mai mare de timp.
Mulţumim cu această ocazie

autorităţilor locale, Direcţiei Judeţene de
Sănătate Publică, direcţiilor spitalelor,
celor din mass-media şi tuturor
instituţiilor abilitate, care au promovat şi
sprijinit donarea de sânge şi ne
exprimăm dorinţa de a colabora şi în
viitor pentru ridicarea calităţii actului
medical transfuzional.
Vă mulţumim,
Director,
medic primar dr.

BÂRSAN TAMARA
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Ziua Rusiei

Bãtaia peºtelui

Sâmbătă, 12 iunie, comunitatea etnicilor ruşi din Galaţi a sărbătorit,
în acelaşi timp cu ruşii de pretutindeni, Ziua Rusiei.

Ca toate celelalte sectoare, zona Galaţi-Brăila, aflată între km 169 şi km 197, a
devenit subiect de scandal. La această oră, se acuză faptul că pescuitul pe Dunăre a
devenit un monopol.
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Al cui e peºtele din Dunãre? Buletinul bursier

al sãptãmânii trecute
Coordonate financiare

Monopol
în pescuitul
din zona Galaþi Brãila

Sâmbătă, 12 iunie, comunitatea
etnicilor ruşi din Galaţi a sărbătorit,
în acelaşi timp cu ruşii de
pretutindeni, Ziua Rusiei. Din câte
ne-a
spus
preşedintele
Comunităţii Ruşilor din Galaţi,
Mihai Danilov, semnificaţia
sărbătorii este dublă. Ziua
naţională a Federaţiei Ruse - data
proclamării suveranităţii, la 12
iunie 1990, se suprapune pe
comemorarea a 126 de ani de la
încheierea războiului din 1877 1878 dus de alianţa ruso-română
împotriva Imperiului Otoman.
“Acest moment încărcat cu
semnificaţii profunde atât pentru
ruşi, cât şi pentru români,
demonstrează că pe parcursul
istoriei independenţa popoarelor
a triumfat”, ne-a declarat
preşedintele Danilov. Acesta a
adăugat: “Ne reculegem cu pietate
în faţa curajului şi spiritului de
sacrificiu ale soldaţilor ruşi căzuţi
cu eroism, pentru libertate şi
independenţă, în localitatea
Garvăn, judeţul Tulcea. Este o
datorie de onoare ca împreună să
comemorăm jertfa eroilor, care au
făcut ca generaţiile care vor urma
să aibă parte de libertate,
independenţă şi demnitate. De
Rusia noi, românii, suntem legaţi
de veacuri prin sentimente de
prietenie şi stimă reciprocă, în
virtutea legăturilor statornice,
religioase,
culturale
şi
economice”, a mai spus
reprezentantul etnicilor ruşi din
Galaţi. Care a urat, cu această
ocazie ruşilor din Galaţi, cât şi din
Federaţia Rusă, prosperitate,
pace şi bunăstare.

VICTOR CILINCÃ

Vot
secret-transparent

PNL: “Trãdare
sã fie, dar sã
ºtim ºi noi!”

Comisia de evaluare a ofertelor
pentru concesionarea fondului piscicol
de pe sectorul II al Dunării, Brăila-Galaţi,
a fost numită în 14.05.2003 de către
Compania Naţională de Administrare a
Fondului Piscicol (CNAFP). Din start,
Comisia de evaluare a fost acuzată ca
fiind ilegală. Pe 7 mai 2003, Comisia s-a
întrunit, dar a hotărât să amâne
deschiderea plicurilor pentru data de
14 mai, întrucât nu era prezent
reprezentantul Ministerului Finanţelor
Publice. Aşa spune Legea 219/1998.
Pe 14 mai, reprezentantul MFP iar nu a
venit şi nu a fost desemnat atunci nici
un reprezentant al autorităţii de mediu.
O altă scăpare a fost faptul că nu a
fost invitat cu vot consultativ nici un
specialist recunoscut, cu experienţă şi
competenţă în domeniul piscicol, lucru
impus de aceeaşi lege. Cu alte cuvinte,
au fost destule vicii procedurale, motiv
pentru care Asociaţia Pescarilor
Profesionişti a contestat în justiţie
legalitatea constituirii Comisiei de
evaluare. Fără succes însă.

timp ce APP cuprinde pescari atestaţi
prin absolvirea unor cursuri susţinute
de doi ingineri piscicoli, dintre care unul
doctorand, COMPESCARIA 2003 apare
total nepregătită, fără specialişti pescari
sau ingineri şi total lipsită de experienţa
pescuitului în Dunăre. Nu a contat nici
un argument şi nici o contestaţie, atât
CNAFP, cât şi hotărârea judecătorească
au declarat-o câştigătoare pe
COMPESCARIA 2003.

Cine e în spatele
COMPESCARIA
2003
Şi totuşi, este de urmărit cine este
această COMPESCARIA 2003. Iată
firmele care o compun: SC
TRANSEUROPA Product SRL, cu sediul
în Galaţi, str. Muzicii, nr. 17A,
reprezentată prin administratorul Mircea
Stroici; SC DANUBIU RO 2002 SRL, cu
sediul în Bucureşti, str. Belizarie sector
I, cu administrator Lucian Dan Rusan;
SC ECOFISH SRL, cu sediul în comuna
Jurilovca, str. Portului nr. 10, judeţul
Tulcea, administrator Gheorghe Negrea;
SC ROMSTURIO SRL; cu sediul în
Isaccea, str. 1 Decembrie 1918,
administrator Gabriel Bogdan Neidoni şi
Marilena Maereanu şi SC KAVIAR
HOUSE SRL; cu sediul în Bucureşti,
sector 1, str. Presei nr. 6, având
administrator pe Dumitru Maereanu.
Bârfa este că în spatele acestor firme
ar fi nume grele din politică. Dacă ne
luăm după probe şi după acte, licitaţia
ar fi trebuit să fie anulată. În fapt, ea a
fost bine merci legalizată şi din acel
moment,
pentru
zece
ani,
COMPESCARIA este stăpâna absolută
pe pescuitul în Dunăre, de la Galaţi la
Brăila. Dar cine e, în realitate, în spatele
acestei asociaţii rămâne un mister. Că
ne vine greu să credem că nişte firme
înfiinţate cu un an înainte rad pescuitul
pe Dunăre fără nici un ajutor.

I. Nu mai miră pe nimeni faptul că cine
trebuia să câştige licitaţia a câştigat-o.

COMPESCARIA
2003 susþine cã a
fãcut chiar mai
mult decât trebuia

COMPESCARIA 2003 însă nu este
de acord cu ceea ce se spune despre
ea. Dl Dan Lucian Rusan, administratorul
Danubiu Ro 2002, explică: “Ceea ce nu
se ştie este faptul că pe Dunăre Institutul
Piscicol de la Galaţi, cât şi CNAFP au
hotărât, cel puţin pentru o perioadă de
timp, să se pescuiască pe traseul
Galaţi-Brăila doar cu 28 de bărci, pentru
că fondul piscicol nu mai suportă nici o
barcă în plus la pescuit. Pe tot traseul
Dunării avem 550 de pescari, iar pe
zona Brăila-Galaţi avem 56. Peştele nu
este nici al pescarilor şi nici al nostru,
este al statului. Pescarii sunt plătiţi pentru
prestări de servicii, nu li se cumpără
peştele. Pe de altă parte, la această
oră, ne-am respectat în totalitate
contractul de concesionare, am făcut
chiar mai mult decât era necesar.
Investim cinci miliarde pe an. Anul
acesta am aruncat în Dunăre puiet de
sturion de un miliard de lei şi puiet de
ştiucă, somn şi crap de 800 milioane lei.
Ne-am format corp de pază, avem
maşini şi şalupe pentru protecţia
fondului piscicol. Media preţului la
exportul de caviar este de 368 de euro
pe kilogram, dar anul acesta nu am
vândut nimic, nu am făcut decât să ne
luăm avizele. Comerţul cu caviar este
interzis în 2004 pentru toată lumea. Şi
să nu uităm un lucru important, că nu
pescuim sălbatic şi că ne străduim să
refacem fondul piscicol acolo unde a
dispărut”. Nu am putut verifica spusele
dlui Rusan, dar le luăm ca atare.

Justiþia ºi CNAFP
confirmã
legalitatea
licitaþiei,
indiferent de
argumente

La licitaţie s-au prezentat cu oferte
Asociaţia Pescarilor Profesionişti, SC
CONECTII Internaţional SRL şi Asocierea
COMPESCARIA 2003, o asociere a patru
societăţi din comerţul cu peşte şi
navigaţie. Câştigătoarea licitaţiei a fost
desemnată, cu mult cântec, Asocierea
COMPESCARIA 2003. Motivul principal
al nemulţumirilor a fost legat de faptul
că, în ofertă, la nivelul investiţiilor,
Asociaţia Pescarilor Profesionişti a fost
depunctată, zic ei, nejustificat, în timp
ce societăţii COMPESCARIA 2003 i-au
fost luate în calcul capacităţile de
transport existente şi cele prevăzute în
planul de investiţie. Mai mult, Asociaţia
Pescarilor Profesionişti (APP) susţine
că cei de la COMPESCARIA au minţit
când a fost vorba despre capacităţile
de care dispun. Pe de altă parte, APP
avea 450 de pescari profesionişti, iar
COMPESCARIA doar 25. Un specialist
în domeniul piscicol, prof. ing Mircea
Răuţă, de la Universitatea “Dunărea de
Jos” din Galaţi, a adresat un protest
preşedintelui CNAFP, Valentin Bucz,
unde îşi prezenta argumentele tehnice,
încercând să demonstreze lipsa de
corectitudine în evaluarea ofertelor. Iată
unul dintre cele mai tari argumente: în

Miza cea mare exportul, în
special de caviar

Prin această concesiune s-au
întâmplat două lucruri, unul bun şi unul
rău. Cel bun este că totuşi braconajul
pe Dunăre poate fi în acest moment mult
mai bine controlat. Cel rău este că
pescarii dintotdeauna au ajuns la
această oră simpli lucrători. Mai mult,
70 la sută dintre ei nu mai au nici unde
lucra, nici o altă formă de venit, deşi ei
au autorizaţie de pescuit. Pe sectorul
de Dunăre dintre Brăila şi Galaţi,
COMPESCARIA are dreptul să
pescuiască anual 4.000 kg de sturion,
iar la Cotul Pisicii, 1.000 kg. În acest fel
se valorifică aproximativ o tonă de icre
negre pe an. De altfel, toată producţia
României e undeva la zece tone de icre
negre pe an. Pescarii susţin că preţurile
nu sunt controlate. Ei primesc mult prea
puţin pentru munca lor. Apoi, peştele nu
mai este valorificat în folosul comunităţii,
ci în cel al unei societăţi comerciale. La
export, caviarul se vinde cam cu
200-300 de dolari kg. Asta oficial, pentru
că, în realitate, piaţa americană îl
achiziţionează şi cu 2.000 de dolari kg.
Vă daţi seama că e vorba de o afacere
grasă, care poate să ducă la multe,
multe milioane de dolari pe an. Redevenţa minimă pentru concesionare este
180 milioane lei pentru sectorul II de
Dunăre şi 350 milioane pentru sectorul

Doar 28 de bãrci
pe Dunãre la
Galaþi ºi Brãila

Dacă e adevărat că doar 28 de bărci
au voie să pescuiască pe sectorul de
Dunăre Brăila-Galaţi, de ce se dau în
continuare autorizaţii de pescuit şi
autorizaţii de pescari profesionişti?
Aceste autorizaţii costă câteva milioane
de lei. Un pescar, de regulă, e un om
sărac. E cinic să fie pus să cheltuiască
mai multe milioane de lei pentru o
autorizaţie care nu îi foloseşte la nimic.
Una dintre marile probleme este cea de
mediu. Pentru asta ar trebui să existe,
în primul rând, lucrări anuale de
evaluare a resurselor piscicole pentru
zona concesionată. Importante sunt şi
lucrările pentru refacerea potenţialului
piscicol şi al zonei de repopulare,
respectarea cu stricteţe a legislaţiei
piscicole cu privire la datele şi zonele
de prohibiţie. Toate aceste lucruri şi
multe altele sunt stăpânite după ce s-a
făcut această concesionare? De ce nu
s-a ţinut cont de observaţia UE, care
recomanda într-un raport de ţară
sprijinirea APP-urilor locale? Orice s-ar
spune şi oricât de legală a fost această
licitaţie, la această oră concentrarea
veniturilor din pescuitul de pe Dunăre
s-a făcut către un grup foarte mic de
firme (persoane), cu toate că mijloacele
de producţie şi celelalte cheltuieli
necesare desfăşurării activităţii de
pescuit sunt efectuate de pescari.
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În istoria constituirii consiliilor
judeţene, la rezultate strânse, ca
acum, unde câteva voturi
contează, s-au făcut alianţe care,
la votul, secret (!), pentru
preşedinte şi vicepreşedinţi, s-au
dovedit neviabile: cineva a trădat,
probabil pentru că tabăra cealaltă
i-a promis sau chiar i-a oferit
avantaje. Liberalii gălăţeni au fost
întrebaţi, într-o conferinţă de
presă, dacă sunt siguri că la
constituirea Consiliului Judeţului
Galaţi nu va trăda cineva din
alianţă.
Exprimându-şi încrederea în
probitatea viitorilor consilieri ai
alianţei, preşedintele PNL Galaţi,
deputatul Victor Paul Dobre, a
declarat însă cu subînţeles:
“Domnule dragă, nu ne-o lipsi
înţelepciunea necesară, nu? Fiţi
fără grijă!” Adică: “Cu voturile ştiţi
cum e - crede, dar controlează...”
La care consilierul judeţean Emil
Strungă a adăugat mai explicit:
“Eu vă promit că vă arăt votul.”
Dacă la un examen se poate
copia, de ce nu ar deveni vizibile
şi voturile... secrete?

Vicii de procedurã
la licitaþie

Foto: S. PANÃ

VICTOR CILINCÃ

Dobânzi
avantajoase la
ROMEXTERRA

C.LUCA

AUREL STANCU

Cavadineºti

Dãnuþa, domniºoara primar!

Deşi a avut contracandidaţi
redutabili, din care vreo doi-trei destul
de tăioşi, nedispuşi să dea înapoi,
domişoara Dănuţa Bourceanu, primar
cu delegaţie până la 6 iunie, cu susţinere
din partea PSD, a câştigat alegerile,
devenind pentru următorii patru ani
întâiul om din comuna Cavadineşti. Au
votat-o 800 de cetăţeni! Când s-au
numărat buletinele scoase din urne,
teancul cu numele ei creştea văzând

cu ochii. Din Vădeni, 175 de oameni au
fost de partea sa, depăşind aşteptările.
Din Cavadineşti, alte 311 voturi
preţioase au apropiat-o de menţinerea
în continuare în funcţie. Unindu-se,
alegătorii din Comăneşti, consăteni de-ai
ei, i-au netezit calea spre acelaşi fotoliu,
cu nu mai puţin de 111 voturi, în condiţiile
în care satul întreg, de la sugar până la
cel mai vârstnic moş, are în jur de 280
de suflete.

"A

Banca de Credit şi Dezvoltare
ROMEXTERRA oferă gălăţenilor,
persoane fizice şi juridice,
următoarele dobânzi la depozite,
exprimate în valoare anuală: 1
săptămână - 7,5%, 2 săptămâni 8,5%, 1 lună - 14%, 3 luni - 16%,
6 luni - 16,5%, 9 luni - 17%, 12
luni - 17,5%. Dobânda la vedere
este de 1,5% pe an. Tot la
ROMEXTERRA găsiţi certificate de
depozit, cu următoarele dobânzi:
1 lună - 11%, 3 luni - 12%, 6 luni 13%, 9 luni - 14%, 12 luni - 16%.
Comisionul la restituirea sumei din
depozit la termen şi la cumpărarea
certificatelor de depozit este de
0,35%/an. Dacă preferaţi să
economisiţi în valută, aveţi la
dispoziţie următoarele variante de
depozite la termen: 1 lună USD-2,2%, EURO-2,9%; 3 luni USD-2,7%, EURO-3,3%, 6 luni USD-2,9%, EURO-3,5%; 9 luni USD-3,2%, EURO-3,7%; 12 luni USD-3,5%, EURO-3,9%.

Evoluþia Bursei de Valori
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Ruºii gãlãþeni
au sãrbãtorit
Ziua Rusiei

Galaţiul are Combinatul Siderurgic,
Şantierul Naval şi Dunărea. Logic,
înaintea tuturor este Dunărea. La
Dunăre avem trei porturi comerciale:
Docuri, Bazinul Nou, Mineralier şi unul
de pasageri, Gara Fluvială. Pitoresc
pentru activitatea pe Dunăre, pentru cei
aflaţi pe mal, este pescuitul. Puţină lume
ştie însă ce bătălie s-a dat pentru dreptul
de a pescui pe Dunăre, la Galaţi şi Brăila.
După 1990, Dunărea a fost un rai al
braconierilor, al mafiei peştelui, foarte
rar potenţialul piscicol a fost exploatat
legal şi în respect faţă de mediu.
Introducerea noii legislaţii în domeniul
pescuitului părea că va elimina jocul
pervers al intereselor, dar mai ales va
înlătura discriminările la care erau
supuşi cei care trăiau efectiv din
pescuit. Mai întâi, s-a gândit ca fondul
piscicol să fie exploatat de cei care au
autorizaţii şi care, de altfel, pescuiau
de generaţii. Până la urmă s-a hotărât o
licitaţie pentru concesionarea fondului
piscicol din Deltă până la intrarea Dunării
în ţară. Ca toate celelalte sectoare, zona
Galaţi-Brăila, aflată între km 169 şi km
197, a devenit subiect de scandal. La
această oră, se acuză faptul că
pescuitul pe Dunăre a devenit un
monopol.

Practic, spre dimineaţa zilei de 7
iunie, când victoria ei nu mai putea fi
pusă de nimeni la îndoială, şi-a lăsat
contracandidaţii fără aer. Pentru
dumneaei, campania electorală a fost
ca o lecţie, i-a dat posibilitatea să
cunoască mai bine oamenii din comună
şi problemele lor. Beneficiind de
avantajul de a continua ca primăriţă, ştie
ce are de făcut. Pe locul întâi, ne-a
spus, stă alimentarea cu apă a
Cavadineştilor şi Găneştilor; la anul, în
2005, în trei sate se vor construi şcoli
primare noi - la Grăpeni, în Rugineni şi
la Comăneşti. Modernizarea drumurilor,
alt obiectiv pe care şi-a pus ochii.
Fiindcă în ultimii doi ani s-a ferit să se
apuce de consolidarea căii de acces
dintre şoseaua judeţeană Galaţi-Aldeşti
şi satul Comăneşti, ca să nu i se
reproşeze că se ocupă cu prioritate de
satul ei natal, de data asta situaţia se
schimbă, drumul respectiv e înscris pe
agenda sa, nu-l mai poate ocoli, trebuie
să-l scoată “la lumină”.
E hotărâtă să fie primarul tuturor
oamenilor din comună! Uşa de la biroul
său e deschisă pentru oricare dintre ei.
Dispusă să-i ajute pe cei care vor avea
nevoie de ajutorul său. Consideră că
dacă va avea un viceprimar destoinic,
reuşitele vor fi amplificate. Emoţiile de
la 6 iunie încep să se estompeze, rămân
în urmă, devin amintire. Are atâtea de
făcut încât viaţa sa în următorul mandat
nu va fi uşoară. Având Primăria pe
mână, prin voia alegătorilor, trebuie să-i
reprezinte aşa cum vor ei - şcoli bune,
apă pentru sute de familii şi îndulcirea
traiului tuturor, pe cât se va putea.
Felicitări, domnişoară!

ION TRIF PLEºA

 Piaþa a crescut, în medie, cu aproape 60 la sutã  Banca
Comercialã Carpatica a fost listatã la cota bursei  SIF-urile au
adus un profit de 100 la sutã de la începutul anului

Valoarea totală a tranzacţiilor
încheiate la Bursa de Valori Bucureşti
în perioada 4-10 iunie a crescut cu
peste 58 la sută, până la nivelul de 600
miliarde lei, media zilnică a tranzacţiilor
fiind de 120 de miliarde lei/şedinţă.
Piaţa “deal” a înregistrat mai multe
schimburi în perioada analizată, atât cu
acţiunile Şantierului Naval Orşova, cât
şi cu cele ale celor cinci Societăţi de
Investiţii Financiare. Atât în şedinţa din
4 iunie, cât şi în cea din 7 iunie, în piaţa
tranzacţiilor speciale au fost schimbate
285.500 acţiuni aparţinând Şantierului
Naval Orşova (SNO), valoarea totală a
acestor schimburi fiind de 15,92 miliarde
de lei. Preţul mediu plătit pentru aceste
titluri a fost de 55.787 lei/acţiune. Şi cele
cinci SIF-uri au făcut obiectul unor
tranzacţii speciale, în şedinţa din 8 iunie
în piaţa “deal” transferându-se 358.500
acţiuni SIF 1 Banat-Crişana (SIF 1),
519.000 de acţiuni SIF 2 Moldova (SIF
2), 366.000 acţiunie SIF 3 Transilvania
(SIF 3), 533.000 acţiuni SIF 4 Muntenia
(SIF4) şi 440.000 acţiuni SIF 5 Oltenia
(SIF 5), valoarea totală a acestor
transferuri depăşind 11,6 miliarde lei.
Majoritatea volumului valoric al
tranzacţiilor a fost efectuat prin
transferuri de acţiuni aparţinând
SIF-urilor, ponderea valorii schimburilor
cu aceste titluri în totalul bursei
crescând către 56,6 la sută.
Indicii pieţei nu au înregistrat evoluţii
semnificative în perioada analizată,
exceptând indicele SIF-urilor care a
evoluat spectaculos. Indicele BET a
pierdut 0,94 la sută, fiind influenţat
nefavorabil de deprecierea cotaţiei SNP
Petrom. Indicele BET-Compozit a
câştigat 0,69 la sută, pe fondul evoluţiei
pozitive a acţiunilor Rompetrol Rafinare
Constanţa. Indicele BET-FI s-a apreciat
semnificativ, câştigând 14,25 la sută,
până la un maxim istoric de 15.392,08
puncte, atins în şedinţa din 9 iunie.
Randamentul faţă de sfârşitul anului
2003 al acestui maxim istoric, ce nu
cuantifică şi dividendele acordate de
SIF-uri, a fost foarte ridicat, 92 la sută.
În topul creşterilor din perioada
analizată, conduce SIF 5 Oltenia (SIF5)
cu +18,97 la sută, urmată de SIF 2
Moldova (SIF 2) cu +17,82 la sută şi de
SIF 4 Muntenia (SIF4) cu +17,59 la sută.
Topul scăderilor are pe prima poziţie
acţiunile COST Târgovişte (COS), cu
-14,78 la sută, acestea fiind urmate de
Silcotub Zalău (SLC) cu -8,86 la sută şi
de Amonil Slobozia (AMO) cu -6,99 la
sută.
Săptămâna analizată a fost
caracterizată de o creştere a lichidităţii
pieţei, în special datorită interesului
crescut pentru cele cinci Societăţi de

Investiţii Financiare. În piaţă au fost date
mai multe semnale pozitive, care au
impulsionat şi vor impulsiona în
continuare tranzacţiile bursei. Dintre
acestea amintim primirea unui credit
semnificativ de către Rompetrol
Rafinare Constanţa şi de către Banca
Transilvania, intrarea la cota bursei a
acţiunilor Băncii Comerciale Carpatica
şi, în viitorul apropiat, desfăşurarea unui
program-pilot cu cinci emitenţi listaţi la
Bursa Electronică Rasdaq ce se vor
putea tranzacţiona o anumită perioadă
pe platforma electronică a Bursei de
Valori Bucureşti. Şi piaţa obligaţiunilor
listate se va îmbogăţi prin recenta listare
a obligaţiunilor Raiffeisen Bank şi
viitoarea listare a obligaţiunilor emise de
BRD-Groupe Societe Generale. Alt
anunţ recent informează despre
posibila majorare de capital prin
alocarea unor acţiuni gratuite de către
Impact SA Bucureşti.
Investitorii au posibilitatea de a
tranzacţiona acţiuni ale unui nou emitent
listat la bursă, la categoria a II-a,
începând de săptămâna trecută. Astfel,
acţiunile Băncii Comerciale Carpatica
(BCC) au intrat la tranzacţionare în
şedinţa din 9 iunie, în urma operării noilor
valori ale capitalului social, de aproape
725 miliarde lei, precum şi în urma
modificării valorii nominale a unei acţiuni,
de la 10.000 la 2.000 lei. Posibilitatea
emiterii unor acţiuni noi ce vor fi
acordate cu titlu gratuit într-o proporţie
de 26,3 la sută cu deţinerile de la data
de înregistrare 13 august a determinat
un interes crescut pentru aceste acţiuni,
în prima şedinţă de tranzacţionare
stabilindu-se şi maximul săptămânii,
9.500 lei/acţiune. După atingerea
acestui maxim, preţul plătit pentru cele
967.000 acţiuni schimbate în medie pe

Evoluþia SIF-urilor
Societăţile de Investiţii Financiare au
fost intens tranzacţionate în săptămâna
curentă, ponderea în total piaţă
crescând semnificativ, către nivelul de
56,6 la sută. Tendinţa acestora a fost
de apreciere susţinută, pe fondul
discutării în cadrul Senatului României
a unor amendamente la Legea pieţei de
capital, care ar putea stipula creşterea
pragului de deţinere de la 0,1 la sută la
1 la sută, precum şi necesitatea ca
fiecare SIF să fie administrat de către o
Societete de Administrare a Investiţiilor.
Calea legislativă ar mai putea dura dacă
ţinem cont că va trebui să treacă şi de
Camera Deputaţilor.
Investitorii au tranzacţionat masiv

Cine loveºte în
Half-Life este
duºmanul nostru…
Cei care se presupune că au
subtilizat codul-sursă al mult aşteptatului
joc Half-Life 2 au fost prinşi. Se pare
că ei nu au fost prinşi datorită
“inteligenţei sclipitoare” a organelor de
ordine, sau din cauza unor lucruri
stupide pe care le-au făcut, ci pentru
că şi-au ales un anturaj nefericit. Se
pare că dacă te iei de o companie care
nu prea este iubită printre utilizatorii de
PC-uri, ai mari şanse sa scapi. Ia-te de
Valve însă şi ai supriza să te trezeşti
urmărit de o mulţime impresionantă de
oameni care nu au ceva mai bun de

şedinţă a scăzut cu 14 la sută, către un
minim de 8.150 lei/acţiune.
Cel mai lichid emitent al săptămânii
curente ce nu aparţine sectorului
financiar a fost Rompetrol Rafinare
Constanţa (RRC), prin bursă
schimbându-se un număr mediu de 19
milioane de titluri pe şedinţă. Interesul
pentru rafinărie a fost în creştere mai
ales în urma anunţului prin care s-a
beneficiat de un credit sindicalizat de
85 milioane de dolari, cotaţia din piaţă
evoluând pe un trend ascendent, între
un minim de 600 lei/acţiune şi un maxim
de 697 lei/acţiune.
Şi Banca Transilvania (TLV) a
beneficiat de un credit de 20 milioane
euro de la IFC în sprijinul sectorului de
finanţare a locuinţelor din România.
Ultimele şedinţe au adus un uşor
reviriment al cotaţiei băncii, preţul
acesteia câştigând 100 lei/acţiune, până
la un maxim de 5.950 lei.
Lipsa informaţiilor noi legate de
privatizare au plasat acţiunile SNP
Petrom (SNP) pe un trend uşor
descendent, preţul plătit pentru aceste
acţiuni scăzând de la un maxim de 2.560
lei către un minim de 2.440 lei/acţiune,
această evoluţie punând o amprentă
nefavorabilă şi asupra evoluţiei indicelui
BET. Finalul săptămânii analizate a adus
o nouă ştire ce va impulsiona probabil
tranzacţiile cu Impact SA Bucureşti
(IMP), aceste acţiuni urmând să devină
mai căutate. Societatea a anunţat că
intenţionează să ofere o acţiune gratuită
la fiecare 7 deţinute pentru cei care deţin
aceste titluri în portofoliu cel mai probabil
la data de înregistrare 5 iulie. Societatea
înregistrase tranzacţii în creştere în
ultimele două şedinţe, însă cotaţia a
rămas plafonată între palierele de preş
4.900 şi 5.000 lei/acţiune.

făcut decât să te vâneze. Chiar şi
declaraţia de presă a CEO Gabe Newell
a fost una pe care nu ai ocazia să o
vezi de prea multe ori: “ În doar câteva
zile de la vestea furtului, comunitatea
online de jocuri a dat de urma celor
implicaţi”. Se pare ca acest concept al
“ochilor mulţi” a dat roade acolo unde
organele abilitate nu s-au descurcat
prea bine. Aşa că dacă doriţi să vă luaţi
de un grup agreat de comunităţile online,
păzea!
price.ro

AURELIAN SÂRGHE

auras@viata-libera.galati.ro

acţiuni aparţinând SIF-urilor, trendul fiind
constant crescător până în şedinţa din
9 iunie, când au fost stabilite maxime
istorice atât pentru cotaţii, cât şi pentru
valoarea tranzacţiilor zilnice cu aceşti
emitenţi, 107 miliarde lei. Maximele
istorice atinse în şedinţa din 9 iunie au
fost: SIF 1 Banat-Crişana (8.050 lei/
acţiune), SIF 2 Moldova (6.400 lei/
acţiune), SIF 3 Transilvania (8.300 lei/
acţiune), SIF 4 Muntenia (6.150 lei/
acţiune) şi SIF 5 Oltenia (7.400 lei/
acţiune). Aceste maxime istorice aduc
un câştig mediu de peste 92 la sută
pentru acţionarii care deţineau aceste
titluri în portofoliu la sfârşitul anului 2003,
iar dacă cuantificăm şi câştigul din
dividende putem ajunge chiar la un
randament de 100 la sută.
Se observă că pentru SIF 4 Muntenia,
de exemplu, a fost plătit un preţ superior
valorii activului net unitar, cel mai bun
raport în momentul de faţă între cotaţie
şi VANU avându-l în continuare titlurile
SIF 5 Oltenia.
Acţiunile SIF 5 Oltenia au fost cele
mai lichide în săptămâna analizată şi
totodată au adus cel mai bun randament
- peste 20 la sută, pe fondul unei medii
zilnice ridicate, de 3,29 milioane de
acţiuni/şedinţă.
După ce au înregistrat creşteri
spectaculoase în perioada analizată,
SIF-urile au început să piardă teren în
şedinţa din 10 mai, tot mai mulţi acţionari
preferând să profite de cotaţiile ridicate
din piaţă şi să-şi marcheze profitul, în
medie SIF-urile corectându-se negativ
cu 5 la sută.
Ultimele valori înregistrate de
valoarea activului net unitar (VANU)
pentru aceste titluri sunt: 8.550 lei/
acţiune pentru SIF Banat-Crişana, 8.184
lei pentru SIF Moldova, 10.178 lei pentru
SIF Transilvania, 5.424 lei pentru SIF
Muntenia, 10.660 lei pentru SIF Oltenia.
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ªase fãrã noroc

Mitã de 250.000 de lei

Arestul Inspectoratului Judeţean de Poliţie s-a... aglomerat în acest
sfârşit de săptămână. Poliţiştii gălăţeni au acţionat în forţă reuşind
să prindă şase urmăriţi în doar două zile.

Un cocsar din Galaţi este acuzat că a mituit un agent de pază WBC pentru ca
acesta să nu-l dea pe mâna poliţiei.

Candidaþii PSD
la primãriile din judeþ

V.L
."

Sãnãtatea
care
ne doare

Am fost şi voi rămâne alături de
oameni şi aproape de ei!

NECULAI TALAªMAN,
primarul oraºului
BEREªTI

Cu toţii au văzut cum, în ultimii ani, comuna noastră a
început să beneficieze de investiţii din ce în ce mai
substanţiale. S-au băgat bani frumoşi (aproape patru
miliarde de lei) în extinderea reţelei de apă potabilă. Sume
la fel de importante s-au cheltuit pentru şcoli şi împăduriri.
Urmează acum multe proiecte importante, cum ar fi
modernizarea drumurilor comunale din satele Tălpigi şi
Gefu şi a drumului pe traseul Ghidigeni - Gârbovăţ Cârlomăneşti, construirea şi dotarea a trei şcoli în satele
Gârbovăţ, Slobozia Corni şi Tălpigi,construirea unei săli
de sport în satul Ghidigeni.

Şi pe viitor echipa PSD îşi propune
investiţii cel puţin la fel de importante.
Suntem oameni cinstiţi, gospodari şi
care îşi respectă promisiunile !

GHEORGHE
ROTARU, viitor
primar al
comunei
SUCEVENI

C.Z.G.

Împreună, le vom face pe toate!

iv
a

Gospodarii din Suceveni dau
votul lor gospodarilor din
Partidul Social Democrat. Ei vor
ca această comună să fie
condusă de un reprezentant al
PSD fiindcă ştiu foarte bine cum
arătau drumurile în urmă cu
câţiva ani şi văd cum arată
acestea acum.

La Ghidigeni, oamenii vor
continuitate. Asta am înţeles
eu din modul în care au votat
cetăţenii în slujba cărora m-am
aflat şi mă voi afla.

ªcoala din Gefu Nou, prima din seria unitãþilor de
învãþãmânt moderne de pe raza comunei

Noul drum le permite oamenilor sã se
deplaseze indiferent de vreme

CÂªTIGÃM CU PSD!

Studenþi francezi în
podgoria de la Tg. Bujor
Q Trei luni de viticulturã practicã pentru
lucrãrile de licenþã ale lui Laurent Pfefer
ºi Vincent Zuber Q Fãrã mici, România
nu mai e România Q Reactivii ºi
birocraþia autohtonã Q Rromi în palate,
precum la Iveºti; francezii nu s-au putut
abþine ºi au intrat în unul
Franţa are ca reprezentanţi
temporari la Tg. Bujor doi studenţi,
Laurent Pfefer şi Vincent Zuber, ajunşi
în oraşul vinurilor din care de ce bei tot
ai mai bea şi al poeziei lui Grigore Hagiu,
prin programul de colaborare între
Consiliul Regional Aquitaine şi Consiliul
Judeţean Galaţi. La 4 aprilie călcau pe
malul gălăţean al Dunării, privind spre
nord, către viile de a căror “ţinută” se
îngrijesc specialiştii de la Staţiunea de
Cercetare Dezvoltare Vini-Viticolă Tg.
Bujor. La 12 aprilie deveneau bujoreni
pentru trei luni. Studenţi la Viticultură, în
anul III de studiu, ultimul. Sârguincioşi,
corecţi, veseli! Un fel de francezi de
zile mari, în sânge cu tot ce are Europa
mai nobil. Luaţi în primire de directorul
Staţiunii, doamna dr. ing. Cristina Simion,
dumneaei fiind şi vorbitoare de limba
franceză, studenţii s-au adaptat rapid
la condiţiile din Tg. Bujor. Deloc
mofturoşi, li s-au pus dinainte sarmale,
nu le-au “iertat”; borşul cu lobodă, bun
şi el; mâncarea de ştevie, cotată ca
izvor de vitamine. Cu ce au fost daţi
gata? Cu mici, bineînţeles.

Frunze pe cântar

Poliţiştii de la Secţia 1 au fost
sesizaţi vineri seara despre
faptul că din incinta sediului
RENEL aflat la parterul blocului A
10 de pe strada Traian, au ieşit
două persoane ale căror bagaje
păreau suspecte. Vecinii au
“mirosit” că e ceva dubios, din
moment ce sediul este în
construcţie, iar muncitorii
opriseră lucrul cu patru ore
înainte. Poliţiştii s-au deplasat
operativ la faţa locului, unde i-au
identificat pe Petrică C., în vârstă
de 33 de ani, şi Safta B., de 49
de ani, ambii din Galaţi, care
aveau asupra lor câte o sacoşă
cu 20 de kilograme de ciment.
Autorii sunt cercetaţi pentru
comiterea infracţiunii de furt
calificat.

C.Z.G.

Nici o clipă nu şi-au uitat îndatoririle
de studenţi veniţi să facă practică în
România, să înveţe din experienţa
cercetătorilor de la Tg. Bujor. Joia
trecută, bunăoară, au avut zi de teren.
Ştiţi ce-au făcut? Au recoltat probe de
frunze, de la Ferma nr. 3 de lângă Moara
Dracilor, pentru determinarea diagnozei
foliare specifice momentului fenofazei
de înflorire a viţei-de-vie. Le-au cântărit
şi le-au pus într-o etuvă, la uscat. După
uscare, le vor recântări, să afle câtă
apă era în ele când le-au rupt de pe
viţă. Cu aceste frunze vor mai avea de
furcă. După uscarea completă sunt
măcinate, transformate în praf. Praf a
cărui compoziţie chimică va fi stabilită
în Franţa.
Acelaşi lucru l-au făcut şi cu solul
de la Tg. Bujor. Au săpat şapte gropi
adânci de 2 m, recoltând probe ce
evidenţiază structura solului. Le vor
duce cu ei în Franţa, la analiză în
laboratoarele facultăţii unde studiază.
Probe din parcele de pe 51 ha de vie.

Acuzat cã
a mituit un
agent de
pazã

GHEORGHE
CHIÞIGA,
primarul
comunei
GHIDIGENI

Foto:
CODRIN
ARSENIE

Lungul drum al
cercetãtorilor
cãtre reactivi

Corect ar fi fost să se fi putut
efectua analizele în România, dar cum
regimul de utilizare a reactivilor este
restrictiv din cauză că legislaţia noastră
îi asimilează cu drogurile, Laurent şi
Vincent vor trebui să ducă probele de
sol în Franţa, cu avionul. În total,
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare
Vini-Viticolă Tg. Bujor are dreptul,
într-un an, fără să ceară aprobare, la
doar 4 kg de substanţe reactive. Pentru
o cantitate mai mare ar fi trebuit să se
înceapă “dansul” - întocmirea unui
dosar, obţinerea acceptului de la Poliţie,
aviz de la o farmacie autorizată ş.a.m.d.
De pildă, doamna dr. ing. Elena Postolache, cercetătoare, are de-acum o
jumătate de an de când tot încearcă pe
la fel de fel de foruri ştiinţifice şi
neştiinţifice să finalizeze o astfel de
cerere care este în interesul viticulturii
româneşti. Din acest motiv probele de
sol vor fi duse în Franţa, stat european
în care birocraţia nu bântuie cu furie ca
la noi.

"A

Hoþi
de ciment

Arestul Inspectoratului Judeţean de
Poliţie s-a... aglomerat în acest sfârşit
de săptămână. Poliţiştii gălăţeni au
acţionat în forţă reuşind să prindă şase
urmăriţi în doar două zile.
Dumitru Ifrim, în vârstă de 31 de ani,
din Iveşti, avea de executat două
mandate penale: primul de un an şi două
luni pentru înşelăciune şi al doilea de
patru luni pentru trecere frauduloasă a
frontierei. Gălăţeanul fusese dat în
urmărire generală din data de 29 martie
2003. Poliţiştii gălăţeni l-au depistat vineri
şi l-au încarcerat în arestul IPJ Galaţi.
Deşi s-au eschivat în mai multe
rânduri de la pedeapsa cu închisoarea,
doi hoţi au ajuns într-un final după gratii,
fiind prinşi zilele acestea de poliţiştii
gălăţeni. Gicu Mocanu şi Marcel Marola,
ambii în vârstă de 25 de ani, din Galaţi,
aveau de executat câte trei ani şi patru
luni pentru săvârşirea mai multor furturi.
Teodor Chiriţă, de 28 de ani, fusese
condamnat la trei ani de închisoare
pentru trafic cu substanţe toxice. A fost
descoperit de poliţişti şi închis în arestul
IPJ Galaţi.
Lucrătorii de la compartimentul de
Combatere a micii criminalităţi de la
Secţia 1 de Poliţie au depistat alţi doi
infractori care fuseseră daţi în urmărire
generală. Gabriel Şerban, în vârstă de
29 de ani, din Galaţi, se sustrăgea unei
pedepse de trei ani de închisoare pentru
o infracţiune de furt calificat. Anişoara
Gina Ali, în vârstă de 27 de ani, tot din
Galaţi, a ajuns şi ea după grati. Femeia
era căutată de poliţiştii de la Secţia 9
din Bucureşti pentru mai multe furturi
săvârşite pe raza Capitalei.

În mandatul urmãtor voi finaliza
consolidarea Casei de Culturã

Atunci când ploua sau ningea, drumurile interioare în
satul Rogojeni deveneau impracticabile, iar oamenii nu se
mai îndurau să-şi trimită copiii la şcoli sau grădiniţe.
Acum, avem drumuri refăcute. În acest proiect s-au
investit 279.929 Euro, din care 223.470 Euro reprezentând
Programul RICOP şi 56.459 Euro de la Consiliul Judeţului
Galaţi.
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KATIA NANU

ªase
urmãriþi
au ajuns
dupã gratii

Mi-am dorit şi îmi doresc ca Bereştiul să fie
un oraş adevărat, un oraş al secolului XXI. Am
luptat şi lupt pentru asta şi cred că locuitorii au
ştiut acest lucru atunci când mi-au dat votul lor.
În mandatul 2000-2004, la Bereşti s-au realizat o
serie de lucruri care nu pot fi ignorate:
- s-au modernizat străzile Luceafărului, Stadionului
şi Crinului;
- s-a construit o staţie de epurare a apelor uzate
(valoarea investiţiei: 57 miliarde de lei);
- s-a extins reţeaua de apă potabilă şi s-au
construit puţurile de captare în zona satului Pleşa
- s-au întocmit studiul de fezabilitate şi proiectele
tehnice pentru dezvoltare urbanistică, cu finanţare
externă, în cadrul Programului SAMTID.
Cetăţenii au avut şi au în continuare uşa deschisă
la primărie pentru a afla ce vrem să facem şi pentru a
ne spune ce vor ei să facă primarul şi echipa de
consilieri a PSD.

OPINII

Citeam deunăzi într-un ziar
central despre lansarea, la Brăila,
a unui volum de specialitate chirurgie - la care, pe lângă bine
cunoscutul Irinel Popescu,
chirurgul de la Fundeni
specializat în transplantul de ficat,
exista şi semnătura unui medic
din oraşul vecin, dr. Dan Sabău.
Întâmplător, în aceeaşi perioadă
am intrat în posesia unei scrisori
pe care dr. Sabău, din Brăila, o
trimitea colegilor de breaslă. O să
citez în întregime conţinutul
acestei scrisori, spre ştiinţa
specialiştilor gălăţeni, probabil
interesaţi şi ei de oferta inclusă:
“Vă trimit, spre ştiinţă,
ecourile din presa locală din
Brăila, privind rezultatele
fenomenale pe care le obţin
în chirurgia celioscopică ca
de altfel în toate ramurile
chirurgicale fără excepţie.
Sute de bolnavi din
judeţele voastre vin la mine
să îi tratez, fapt atestat şi de
articolul pe care vi-l trimit. Nu
ştiu cât voi mai putea rezista
acestui ritm, deşi sunt
extrem de rezistent şi
valoros şi de aceea vă fac
generoasa propunere de a
trimite în secţia mea 1-2
cadre medicale, de preferat
tineri chirurgi, pe o perioadă
de 30 de zile, pentru a-i
instrui în acest domeniu
extrem de complicat şi pe
care nu oricine este în stare
să-l înţeleagă.
Cursanţilor le pot asigura
cazare şi masă contra cost
la preţuri modice, prin
Asociaţia
Umanitară
Româno-Helvetă pe care o
conduc.
Aştept
răspunsurile
voastre. Cu salutări cordiale,
Dr. Dan Sabău,
medic primar, şef secţie,
medic primar coordonator,
doctor în ştiinţe medicale,
membru în colegiul de
redacţie al revistei Chirurgia,
preşedinte al Asociaţiei Umanitare Româno-Helvete.”
Conţinutul scrisorii este
deosebit de generos, nu-i aşa,
chiar dacă, pe alocuri, lipsa de
modestie a semnatarului pune
“adrisantul” într-o postură nu
tocmai plăcută. Mai ales că cei
cărora li se adresează sunt
colegii de “bisturiu”... Dar
importantă rămâne oferta de
colaborare, care poate da roade.
Orgoliul profesional, care cu
siguranţă se regăseşte din plin
la medicul din Brăila - şi cine îl
poate condamna că îşi
recunoaşte şi recomandă propria
valoare? - acest tip de orgoliu ar
trebui poate să se mute şi pe
meleagurile gălăţene, înlocuind
disputele extraprofesionale... Cu
atât mai mult cu cât, din toamnă,
noi avem şi facultate de medicină
la Galaţi.
Este o realitate că bolnavi din
Galaţi pleacă să se opereze în
altă parte, inclusiv la Brăila, unde
chirurgia celioscopică se
practică deja de câţiva ani, lucru
care ar fi fost posibil şi în oraşul
nostru. După cum o realitate este
că specialişti sunt şi în Galaţi.
Important rămâne să netezim
drumul către ei şi să-i sprijinim
pentru a-şi face meseria.
Sănătatea este încă, cu toate
rezultatele fenomenale ale
chirurgiei din oraşul vecin, un
domeniu care ne doare şi în care
slăbiciunile sistemului sunt greu
de trecut cu vederea.
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La Iveºti, Laurent
ºi Vincent au dat
mâna cu rromii

Am uitat să spun că Laurent şi
Vincent s-au ferit ca de otravă să
consume grăsimi şi pieliţa de la găini.
Sunt cazaţi la camera oficială. Masa li
se pregăteşte cu rândul - când de către
directoarea Staţiunii, când de contabila-şefă, doamna Soltana Benea, de
magaziner ori de şefa de la Vinificaţie...
Meniuri româneşti, adevărate demonstraţii de artă culinară. Totul bazat pe
fineţe, aşa cum se şi cuvine, fiindcă
Laurent şi Vincent vin din ţara lui
Alexandre Dumas (scriitorului în 1873 i
se publica Marele dicţionar de artă

culinară, ultima sa lucrare - un supliment de consacrare).
Gazde ospitaliere, mai-marii Staţiunii
le-au dat studenţilor posibilitatea de a
face cunoştinţă cu viile şi vinurile de la
Nicoreşti. Însoţiţi de dl drd ing. Nicolaie
Bârliga, au comparat respectivele licori
cu cele din Franţa şi de la Tg. Bujor. La
întoarcere s-au abătut pe la Iveşti, ca
să vadă cu ochii lor palatele ţiganilor.
Chiar au cerut să li se permită să intre
într-unul, “aţâţaţi” de grandorile cu
turnuleţe lucioase. Au dat mâna cu
câţiva rromi, neştiind ce să mai creadă
despre România.

La “Masa tãcerii”,
ascultând melodii
de-ale noastre,
sãltãreþe, ºi
ºansonete ce le-au
amintit de
malurile Senei

Doamna dr. ing. Cristina Simion i-a
invitat şi la “Sărbătoarea bujorului”, dar
şi la Iaşi, la o sesiune de comunicări
ştiinţifice (i-a şi însoţit profesorul de
viticultură, dl Jean Philippe Roby, venit
în România pentru o săptămână, să
constate în ce stadiu sunt studenţii cu
pregătirea lucrărilor de licenţă); în ziua
de Constantin şi Elena, în nordul
Moldovei, pe la mănăstiri; în alt loc
important, la Cotnari, li s-a vorbit numai
în franţuzeşte.
Serile şi le petrec afară, în curtea
Staţiunii, cu prietenii, la un fel de “Masă
a tăcerii”. La doi paşi, grătarul şi micii
fără de care România n-ar mai fi
România. La 13 mai, Vincent Zuber şi-a
aniversat ziua de naştere. Cel mai
renumit acordeonist din Tg. Bujor i-a
cântat de-ale noastre, săltăreţe, dar şi
şansonete ce le-au amintit de malurile
Senei.

ION TRIF PLEºA
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Un cocsar din Galaţi este acuzat că
a mituit un agent de pază WBC pentru
ca acesta să nu-l dea pe mâna poliţiei.
Năstase N., în vârstă de 45 de ani, din
Galaţi, a fost surprins de agentul de
pază în timp ce încerca să încarce
într-un taxi un furtun de presiune. Din
cercetările poliţiştilor a rezultat că
Năstase N. sustrăsese de la locul de
muncă furtunul de 60 de metri şi îl
depozitase lângă gardul împrejmuitor
din zona “Var 2”, acolo unde a fost
văzut de cel de la WBC. Inspectorul
Cristina Stoian, ofiţer de presă la IPJ
Galaţi, ne-a declarat: “Pentru a nu fi
predat poliţiei, cel în cauză a oferit
agentului de pază WBC suma de
250.000 de lei. Năstase N. este cercetat
în stare de libertate de lucrători ai Secţiei
4 de Poliţie Galaţi pentru furt şi dare de
mită”.

C.Z.G.
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Agresat de tatã

Þigãrile dãuneazã... la vamã

Sărind să ia apărarea mamei sale, un tânăr a fost înjunghiat de
propriul său tată.

Cu ocazia efectuării controlului, lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră au descoperit
ascunse şi nedeclarate în autoturismul acestuia 4.040 de pachete de ţigări, în valoare
de 86.000.000 lei.

Candidaþii PSD
la primãriile comunale

În ziua de 11 iunie, la Punctul
de trecere a frontierei Oancea
s-a prezentat pentru efectuarea
formalităţilor cetăţeanul român Ion
C., de 52 de ani, cu un autoturism
Dacia, având domiciliul în judeţul
Galaţi. Cu ocazia efectuării
controlului, lucrătorii vamali şi
poliţiştii de frontieră au descoperit
ascunse şi nedeclarate în
autoturismul acestuia 4.040 de
pachete de ţigări, în valoare de
86.000.000 lei. Ţigările au fost
reţinute în vederea confiscării de
către vameşi, care i-au aplicat o
amendă contravenţională în
valoare de 25.000.000 lei.

GHEORGHE
BUTE,
primarul
comunei
SCÂNTEIEªTI

ENE COSTICÃ,
primarul
comunei
INDEPENDENÞA

Rezultatele înregistrate
în primul tur îmi spun că
oamenii din Scânteieşti mă
vor în continuare primar. E
o cinste pentru mine faptul
că mi-au apreciat munca.

Mesajul
meu
pentru
oamenii din Independenţa e
unul simplu: optaţi pentru
continuitate! Ştiţi cu toţii câte
proiecte sunt în curs de
realizare şi ştiţi că e bine ca
ele să fie terminate de către
cei care le-au început.

Prin aceste þevi, apa ajunge, începând de vara
trecutã, la ºcoalã ºi la grãdiniþã

Ştiam că oamenii comunei mă
vor vota. Ştiu şi că
mă vor vota în
număr şi mai mare
pe 20 iunie, pentru
că sunt un om al
comunei şi pentru
comună. Nu sunt
un navetist, ci mă
aflu clipă de clipă
în localitate, aşa că
îi
ştiu
toate
problemele.
De aceea, ştiu că
vă doriţi să aveţi gaz
metan în locuinţe. Am
socotit deja totul, am
făcut demersuri şi
vom face în aşa fel

În ziua de 12 iunie, la Punctul
de trecere a frontierei Oancea
s-a prezentat pentru control
Rodica S., de 37 de ani, din
Republica Moldova. Verificând
documentele de călătorie,
poliţistul de frontieră a constatat
lipsa ştampilei de ieşire din ţară.
Din verificările efectuate şi din
declaraţiile persoanei în cauză a
rezultat că aceasta a intrat legal
în ţară în anul 2000 prin punctul
Sculeni şi a ieşit ilegal, în acelaşi
an, spre Iugoslavia. Persoanei în
cauză i s-a întrerupt călătoria şi i
s-a întocmit dosar penal pentru
“ieşire din ţară prin trecere ilegală
a frontierei de stat”.

Investiþiile fãcute la ªcoala nr. 2 sunt
doar începutul programului de
modernizare a unitãþilor de învãþãmânt

Pechenii sunt oameni care nu se încred în promisiuni. Pentru ei, contează ce ai
făcut. De aceea, vor vota omul care le-a demonstrat că poate, nu pe acela care spune
doar că ar vrea.

Doi cetăţeni români, Florin N.,
de 17 ani, şi Ionuţ P., de 16 ani,
din Galaţi, au fost prinşi de
poliţiştii de frontieră în timp ce
pescuiau pe malul de vest al
Lacului Brateş, cu ajutorul a patru
plase monofilament. Cei doi tineri
vor fi cercetaţi penal sub
aspectul săvârşirii infracţiunilor
de “deţinere de unelte din plasă
monofilament”, “furt de peşte prin
orice mijloace din amenajările
piscicole” şi pescuit cu unelte de
plasă monofilament”.

LAURA GURÃU

REÞETA
ZILEI
Muºchiuleþ de
porc umplut

Se despică muşchiuleţii în
două, se subţiază prin batere cu
ciocanul de şniţele, se presară
cu sare, piper, iar deasupra se
presară caşcavalul ras.
Ciupercile se curăţă bine, se
spală şi se călesc puţin în ulei
bine încins. Se întinde muşchiul,
se pun ciupercile la mijloc, apoi
se rulează carnea. Separat se
bat ouăle si se adaugă puţină
făină. Se dau rulourile de carne
prin ou bătut, apoi prin pesmet şi
se prăjesc într-o tigaie cu multă
grăsime, pe foc moderat. Se
rumenesc pe toate părţile si se
scot când capătă o culoare aurie.
Se servesc cu diverse
garnituri şi cu unt fierbinte stropit
pe deasupra.

RODICA

Alimentarea cu apã
reprezenta o mai veche
dorinþã a oamenilor din
Pechea

P

Q “ªoareci din Germania, pentru pisica mea” Q Cine trãieºte
din mila comunitãþii nu poate adopta pisici

“Dosarul”
de adopþie al
pisicii Pupsi

Vezi Felida, îi pipăi ghearele retractile, o
mângâi pe botişor şi perfectezi
înţelegerea, mai întâi, pe bază orală. Nu
scapi de a răspunde la o întrebare de
neocolit, fundamentală pentru viitorul
respectivei pisici: “Dispuneţi de condiţii
materiale şi financiare adecvate, ca
să-i puteţi oferi un trai decent?” Pasul
următor: se stabileşte de comun acord
ziua şi ora când stăpânii pisicii te vor
vizita la domiciliu, să se convingă dacă
eşti sau nu în stare să-i asiguri o viaţă
îndestulată, punând-o astfel la adăpost
de perspectiva de a ajunge a nimănui,
în stradă. Dar nu e suficientă doar latura
materială, să arăţi fotoliul rezervat pisicii
şi, eventual stocul de cutii cu hrană
vitaminizată, marca Scheba sau Gurmet.
Ţi se “verifică” sufletul - să nu cumva
să fii un tip violent, ori prea distrat încât
să se poată întâmpla să uiţi complet de
pisica adoptată sau să ai o profesie
care să te ţină departe de ea. Domnul
Karl Weishaupt a corespuns
exigenţelor, venindu-i rândul să se
intereseze şi el de starea de sănătate
a pisoiului. Dreptul lui de a se informa,
ca să nu se expună la neplăceri
ulterioare. A cerut carnetul de sănătate
al Felidei, a discutat cu medicul ei
veterinar, obţinând din partea acestuia
garanţii că adopţia se poate încheia.

"A

600 g muşchi de porc, 200
g ciuperci proaspete, 100 g
caşcaval, 25 g unt, 2 ouă, 1
lingură de făină, 300 g
pesmet, sare, piper, ulei
pentru prăjit

BOERU GHEORGHE,

Mâþele din Bereºti,
faþã în faþã cu Europa
Aflat pentru trei zile în Bereşti,
elveţianul Karl Weishaupt a vrut să ştie
cum trăiesc pisicile din acest oraş, şi
câinii, şi caii. M-a întrebat cum
procedează românii de rând, cei care
au pisici, când pleacă de acasă, unde
le lasă. Tot timpul a raportat situaţia
pisicilor şi motanilor din Bereşti la Pupsi,
răsfăţata sa din Elveţia, ţară unde nu
există şoareci. Ca să-i cumpere câte
doi-trei trece graniţa în Germania, oprind
la un magazin pentru pisici. Şoareci, pe
alese, de două culori, de mărimi diferite.
Îi preferă pe cei care n-o obosesc pe
Pupsi, mijlociii. Preţul unui şoricel - 3,80
franci elveţieni. Marfa e garantată, de
patru luni de când cumpără asemenea
rozătoare cu botul ascuţit şi talia mică
nu i s-a întâmplat să constate că pisicii
i s-ar fi făcut vreodată rău. Dar nici nu
i-a dat mai mult de un şoarece la două
zile, respectând astfel cu stricteţe
recomandarea medicului veterinar la
care Pupsi se află în evidenţă, cu fişa
de sănătate completată la zi.

Pupsi e o pisică adoptată, cu
“dosar”. Povestea ei aminteşte de
adopţiile de copii din România. Nici
într-un caz nu pui ochii pe “comoară” şi
în aceeaşi zi stăpânul ei ţi-o pune în
braţe, s-o duci acasă. Asta nu se poate.

Motanii sunt
vãzuþi bine
în Europa

Cel mai spinos punct din tratativele

întinse pe durata a câteva zile l-a
constituit obţinerea acordului de a
interna pisica la un cabinet veterinar
pentru o intervenţie medicală cu scop
unic: să nu poată rămâne niciodată
“grea”. Elveţienii au oroare de “scenele”
cu pisoi abia fătaţi şi aruncaţi în
boscheţi, nu le suportă. O dată depăşit
şi acest obstacol, în favoarea domnului
Karl Weishaupt, Pupsi şi-a schimbat
domiciliul. Clauză: vechiul ei stăpân o
poate vizita la noua adresă, duminica,
dar numai dacă se anunţă telefonic, cu
o săptămână înainte.
Ceea ce dl Karl Weishaupt a
prevăzut s-a întâmplat: într-una din zile
la o oră matinală, în balconul casei sale
s-a auzit un motan miorlăind, ca picat
din cer. L-a auzit şi Pupsi, din fotoliul ei!
Era o situaţie specială, cu “substrat”
uşor de dedus: motanul o invita afară
pe Pupsi, încălcând regulile elveţiene.
Miorlăiturile lui, în fapt rugăminţi
stânjenitoare pentru liniştea din
împrejurimi, i-au făcut pe vecinii
ultracorectului domn Karl Weishaupt să
iasă pe terase să vadă ce se întâmplă.
Cum a făcut faţă situaţiei domnul Karl
Weishaupt: a telefonat medicului
veterinar, explicându-i cum stau
lucrurile. La urmă, întrebarea perfect
legitimă, ţinând de drepturile pisicii: “S-o
las pe Pupsi să iasă în balcon, şi dacă
da, cât timp?” Medicul: “E foarte bine că
motanul se «interesează» de Pupsi. Nu
vă costă nimic dacă îi veţi lăsa să se
apropie unul de celălalt, măcar o oră.”

Searã cu banane
flambate
ºi o convorbire
telefonicã
cu hotelul elveþian
unde “torcea”
Pupsi

Crescut în familia unor iugoslavi
bogaţi, motanul a făcut-o fericită pe
Pupsi, devenind “amicul” ei, situaţie
tolerată de doamna şi domnul Karl
Weishaupt. Înţeleg situaţia!
Pisica nu putea ajunge, conform
legilor nescrise din Elveţia, decât la o
familie înstărită, asiguraţii care trăiesc
din mila comunităţii fiind excluşi de la
astfel de adopţii: nimeni nu-ţi
încredinţează o pisică dacă te
descoperă pe lista celor care primesc
supă de la primărie. O pisică înseamnă,
înainte de orice, cheltuieli. Trebuie s-o
plimbi cu maşina, să-i cumperi şoareci
şi să n-o bruschezi. Cu o zi înainte de a
se urca în avionul pentru România, de
la Zurich, Pupsi a fost cazată la un hotel
pentru pisici. Contra a 610 franci, a stat
acolo pe toată durata vacanţei celor doi
elveţieni în România. Într-o seară, la
Bereşti, după ce ne-a pregătit cu mâna
sa banane flambate, domnul Karl

Tatãl agresor

Sărind să ia apărarea mamei sale,
un tânăr a fost înjunghiat de propriul
său tată.
George Popa, în vârstă de 25 de
ani, susţine că tatăl său este bolnav
psihic şi când bea nu-şi mai dă seama
ce face şi devine violent. La fel s-a
întâmplat şi vineri seara când, venind
băut acasă, Costel Popa a început să
trântească toate lucrurile ce-i ieşeau în
cale şi, apucând un cuţit, s-a apucat
să-şi ameninţe soţia. Văzându-şi mama
în pericol, George a pus mâna pe o
coadă de sapă, cu care a încercat să-l

ţină pe tatăl său la respect dar,
ferindu-se, bătrânul s-a repezit şi i-a
înfipt fiului cuţitul în abdomen. Plin de
sânge, George a căzut la pământ, iar
mama lui s-a dus fuga la un vecin care
a telefonat după ambulanţă. Transportat
la Spitalul de Urgenţă şi internat în secţia
de chirurgie, George spune că nu este
prima dată când a ajuns la spital din
cauza tatălui său, care l-a mai tăiat o
dată la mână şi speră că poliţiştii vor lua
măsurile de rigoare împotriva părintelui
agresor.
Text şi foto:

VIOREL MÂRZA

Nu este obligatoriu ca oamenii să se
placă reciproc pentru că sunt construiţi
fiecare în alţi parametri.
Nu este obligatoriu ca între specii să
existe comunicare afectivă, care să le
atragă sau să le respingă.
Dar este obligatoriu ca viaţa să
fie respectată, pentru că ea este
legea şi darul suprem pe care
Dumnezeu le-a dat omenirii!
Pretenţia unora (aflaţi conjunctural
la putere) de a se erija în “Dumnezeu”,
capabili să mânuiască instrumentele
dătătoare de viaţă, se dovedeşte pe de
o parte o inconştienţă supremă, pentru
că Dumnezeu le-a luat minţile şi ei nu
mai realizează ce fac, iar pe de alta,
este o întreprindere provocatoare de
tensiuni sociale, care pot căpăta forme
explozive.
Un oarecare directoraş, considerând că viaţa câinilor comunitari şi
sufletele iubitorilor lor depind de
“umorile” lui personale, se consideră mai
presus de rigorile legal-sociale şi ale
bunului-simţ şi crede că se află pe moşia
personală, atunci când îşi trimite hăitaşii
să-i satisfacă pornirile sadice.
Avertizăm că lumea s-a săturat de
indivizi fără credinţă în Dumnezeu, care
se cred stăpânitorii unor domenii de
existenţă socială şi că este foarte
posibil ca, la rândul nostru, să ne
pierdem controlul şi aşa cum el încalcă
legea sistematic şi manifest, să ne pună
în situaţia de a răspunde cu aceleaşi
mijloace.
Atrag atenţia celor apţi încă să mai
gândească asupra faptului că, fiind
vădit interesul electoral al acestei
campanii criminale, fără precedent,
împotriva câinilor, toţi cei care nu
respectă legea vor avea de suportat
consecinţele.
Fac un apel de suflet, către toţi
iubitorii de animale, să ne unim într-un
sistem organizat, să lucrăm în sensul
creaţiei divine, de a apăra viaţa pe
pământ şi de a ne opune prin toate
mijloacele legale împotriva bestialităţii
umane.
Pentru că spiritul lui Dumnezeu este
în noi, creaţiile Lui, nu ne mâniaţi, pentru
că prin noi Îl mâniaţi pe El.
Gândiţi-vă că veţi da socoteală voi
şi urmaşii voştri!
Avocat
iubitor şi crescător de animale

CÂªTIGÃM CU PSD!
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Prinºi la pescuit

încât să îndeplinim
această dorinţă a
pechenilor.
În
mandatul
2000-2004, am
modernizat şcolile.
Vom
continua
această operaţiune.
După şcoala numărul
2, urmează reparaţii
c a p i t a l e ,
modernizarea şi
dotarea liceului şi a
şcolilor nr. 1, 3 şi 4.
Vom moderniza şi
extinde reţeaua de
apă potabilă la toate
gospodăriile
individuale, şcoli,
grădiniţe şi alte
instituţii.
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A ieºit ilegal
din þarã

VASILE MANEA,
primarul comunei
PECHEA

Nu-L mâniaþi
pe
Dumnezeu!

Indiferent de motive, e cert că oamenii
mă vor în continuare în fruntea lor. Nu îi
voi dezamăgi, pentru că îmi pasă de ei.

Haideţi să facem împreună ceea ce
doar noi ştim că trebuie făcut!

Scrumbie
fãrã acte
În aceeaşi zi, un echipaj din
cadrul Sectorului Poliţiei de
Frontieră Galaţi a oprit pentru
control pe malul Dunării doi
cetăţeni români - Marcel I., de 51
de ani, şi Antonel C., de 43 de
ani, din Galaţi - care aveau asupra
lor cantitatea de 14 kg de
scrumbie, fără documente de
provenienţă. Peştele a fost reţinut
în vederea confiscării, urmând a
fi
predat
la
Direcţia
Sanitar-Veterinară Galaţi, iar
celor doi li s-au întocmit actele
premergătoare în vederea
începerii urmăririi penale sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de
“procurare şi transport peşte
fără documente legale”.

V.L
."

Þigãri
de contrabandã
de peste
80.000.000 lei

PRIMIM
LA REDACÞIE

Mulţi mi-au spus că mă votează deoarece în mandatul
meu s-a făcut alimentarea cu apă potabilă a satului
Fântânele şi s-a extins reţeaua de alimentare cu apă
potabilă în satul Scânteieşti.
Alţii spun că m-au votat şi mă vor vota şi în turul al
doilea pentru că trebuie să terminăm drumul Frumuşiţa Scânteieşti - Fântânele aflat în lucru, lucrare a cărei valoare
se ridică la peste 4 miliarde de lei.

Consiliul Judeţului, condus de o echipă a Partidului
Social Democrat, a alocat peste 15 miliarde de lei pentru
alimentarea cu gaze a comunei. Sunt repartizate sume
mari şi pentru împăduriri, reparaţii la grădiniţe, căminul
cultural şi drumuri. Avem incluse în program reabilitarea
şcolilor numărul 1 şi 2 şi extinderea, până în 2007, a
reţelei electrice.

Infrascurte
de la
frontierã

6

Weishaupt a telefonat în Elveţia, să se
intereseze de pisică. În acest timp,
mâţelor din Bereşti, beneficiind de o
libertate totală, nu le pasă de nimic,
convinse că în cele din urmă vor muri
proaste, neplimbate cu automobilul,
nehrănite cu şoareci cumpăraţi de-a
gata din Germania şi alungate de la un
bloc la altul, uneori cu pietre.

ION TRIF PLEºA

Nu înaintea
omului...
Doamna Enache Ioana din Galaţi
face parte dintre cititorii, ce-i drept mai
puţini, care ne scriu condamnând faptul
că ne preocupă, după opinia dumneaei,
prea mult soarta câinilor comunitari.
Pentru echilibru, aşa cum facem
întotdeauna, vom publica fragmente şi
din scrisoarea domniei sale, chiar dacă
nu suntem de acord cu unele dintre
lucrurile pe care le afirmă.
“Câinii care au umplut oraşul ne
sufocă cu mizeria la tot pasul, nu ne
putem odihni din cauza lătratului
noaptea... Vin acum căldurile, nu poţi
dormi cu un geam deschis din cauza
haitelor de câini care latră. Nu există
grijă pentru om, pentru tineret, pentru
copiii care sunt victime. O să vă relatez
un caz: un copil a fost încolţit de câini
ziua, la ora 14,30, în plin centru, lângă
un bloc cu iubitori de animale. Băieţelul
de 7-8 ani zbiera în gura mare îngrozit,
din bloc nu a ieşit nimeni la geam, la
balcon, să alunge câinii pe care-i
hrănesc zilnic. Iubitorii de animale
tăceau chitic. Cei care sunt împotrivă
se bucurau probabil că se întâmplă
ceva, să poată scăpa de câinii care ne
deranjează zi şi noapte. Cine este
victima? Copilul, omul. Vedeţi, deci, că
oraşul trebuie curăţat de aceste «biete
animale» care nu ele poartă vina că sunt
multe pe stradă... Încercaţi să faceţi
educaţie prin ziar pentru un oraş
civilizat, curat, nu să tot publicaţi tot ce
vi se trimite... Nu mai vorbesc vecinii
între ei, nu se mai salută din cauza
câinilor. Dacă spui că sunt mulţi te
trezeşti pus la zid că eşti criminal şi nu
iubeşti animalele. Animalul trebuie
protejat, dar cred că nu înaintea
omului...”

K.N.

Mai multe feluri
de lãtrat
Q Necazul femeilor. Aproape 80 la sută dintre femei şi-ar dori să-şi schimbe
vieţile plictisitoare şi pline de rutină şi sunt convinse că viaţa este mai uşoară
pentru bărbaţi, transmite postul TV Sky News. Jonglatul cu munca, treburile
casnice şi creditele, sexul nesatisfăcător, viaţa socială solicitantă şi presiunea
de a avea un corp perfect sunt de vină pentru criza resimţită în viaţa multor
femei. 75 la sută dintre cele care au luat parte la sondaj au recunoscut că se
supraalimentează, iar peste jumătate admit că beau când sunt deprimate. Opt
femei din zece sunt de părere că viaţa este mai uşoară pentru bărbaţi.
Q Ce educaţie? Societăţile germane cu un număr de peste zece angajaţi
vor avea obligaţia de a angaja ucenici, în caz contrar ele riscând să fie amendate
contravenţional, bordelurile nefiind exceptate de la regulă. Autorităţile berlineze
au luat această hotărâre, în pofida opoziţiei anumitor persoane din cadrul coaliţiei
de guvernământ. O derogare pentru “practicantele profesioniste ale sexului” ar
fi cauzat “dificultăţi considerabile”, a apreciat ministrul Educaţiei, responsabil
pentru această decizie.
Q Pre limba lor. Chiar dacă nu au găsit miraculoasa iarbă a fiarelor, gardienii
israelieni vor putea în curând înţelege “limbajul” câinilor graţie unor cursuri intensive,
în urma cărora vor învăţa să deosebească diferite tipuri de lătrat. Studii recente
au demonstrat că lătratul câinilor este diferit, în funcţie de ce văd aceştia - într-un
fel vor lătra dacă văd un deţinut evadat, în cu totul alt fel dacă observă o pisică
plimbându-se tacticoasă.
Q 20 de ani sub dărâmături. Un schelet de bărbat, îmbrăcat în pijama, a
fost găsit în Japonia într-un apartament nelocuit, la 20 de ani de la moartea
acestuia. Scheletul a fost descoperit de lucrătorii angajaţi să dărâme clădirea
părăsită. Poliţia crede că bărbatul, un angajat al firmei care a construit
apartamentele în 1973, s-a mutat în clădirea ce a fost părăsită în urma falimentului
constructorului.
Q Sfatul gospodinei. După ce cuţitele de bucătărie prind miros de ceapă
sau de usturoi, e bine să le trecem printr-un cartof crud. Mirosul va dispărea.
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Locuri gratuite pentru studenþi

Direcþia 5, la Galaþi

Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor pune la dispoziţie gratuit,
pentru vacanţa de vară, peste cinci mii de locuri în diverse staţiuni de
pe litoral şi din zone montane, a declarat, recent, Gabriel Ispas,
directorul ASS.

Membrii formaţiei Direcţia 5 au oferit autografe, au făcut poze, au vorbit cu tinerii
care s-au adunat în preajma lor, după care s-au retras într-un restaurant luxos din
Galaţi unde au luat masa alături de organizatorii evenimentului.

Galaþiul vãzut
de pictorul Gheorghe Anghel

O ºcoalã
cu porþile
deschise

“Am încercat sã
vãd ºi sã înþeleg”
Vernisajul de joi seara a fost un prilej
pentru gălăţenii iubitori de artă de a-l
avea din nou printre ei pe cel care în
1968 îşi deschidea prima expoziţie
personală în Muzeul de Artă gălăţean.
După o altă expoziţie la Galaţi, în 1991,
şi după un periplu prin cele mai mari
galerii de artă şi muzee ale lumii,
Gheorghe Anghel revine cu o expoziţie
personală în oraşul unde, datorită
profesoarei Lola Schmierer Roth, a
descoperit gustul picturii. “Trăiesc o
stare specială venind într-un oraş pe
care într-un fel l-am trădat cu patruzeci
şi ceva de ani în urmă”, a mărturisit
artistul. “Au venit la mine persoane care
mi-au spus că am fost colegi în şcoala
primară, altele - că le-am fost profesor
în urmă cu douăzeci şi ceva de ani, la
Bucureşti, e de-a dreptul emoţionant.
Am încercat, aşa cum spunea cineva,
să umblu prin lume ca un deştept, nu ca
un prost, am încercat să văd şi să
înţeleg ce se petrece cu ceea ce avea
să fie meseria mea. O meserie cumplită,
deloc comodă, geloasă, pe care trebuie
să o iubeşti cu patimă. Mărturisesc că
mi-am iubit cu patimă meseria”.

arate arta mea, alături de arta atâtor şi
atâtor minunaţi artişti români
contemporani, a fost tocmai lucrul acela
îngrozitor de greu de a face în aşa fel
încât arta ta să fie arta unui loc, să aibă
o identitate, chiar dacă nu e plină de
atâtea pretenţii ca arta celor de la Paris
sau de la Londra, cu nimic mai buni
decât noi, doar mai îndrăzneţi şi într-o
atmosferă mai bună. Dacă noi nu venim
cu marca noastră, nu avem cu ce ne
remarca în ochii lor care sunt, pur şi
simplu, bolnavi de-atâtea încercări.
Spun mereu studenţilor mei că trebuie
să încerce, să nu uite că ei trăiesc întro anumită zonă geografică şi că ceea
ce vor face ei aici nu trebuie să semene
nici cu Occidentul nici cu Orientul, ci cu
un spaţiu larg de cultură care este
cultura mediteraneană. Numai aşa, arta
românească se va putea dezbăra de
acel spirit vetust al mirajului Carului cu
boi şi ne vom ancora cu adevărat într-o
artă europeană, românească, într-o artă
care are un trecut fabulos şi care cu
nimic nu este mai prejos decât cea a
occidentalilor”.

10 ani şi în casa ei am văzut poate prima
oară ce a însemnat arta cubistă, în casa
ei am văzut prima oară un Kokoshka,
mare artist expresionist, care mă
făceam eu că-mi place - abia mai târziu
am înţeles eu rosturile acelui gen de a
face artă. Cât de simplu se poate spune,
intrând într-o sală de expoziţie: «Eh! Aşa
pot să fac şi eu!». Aceste vorbe fără
noimă sunt spuse de regulă de oameni
fără cultură şi fără dorinţa de a pătrunde
în cultură. Ştiu că există un liceu de
artă la Galaţi. Dintre elevii de aici, primim
foarte mulţi la Academia de Artă din
Bucureşti şi sunt mândru când văd că
vin copii de la Galaţi. Unii chiar mi-au
fost studenţi. Acum au nişte condiţii
extraordinare: în primul rând, au voie
să vadă cărţi, filme, au voie să
călătorească. Prima dată când era să
fiu dat afară din Institutul de Arte Plastice
a fost pentru că am umblat în mână cu
un Matisse - care, la urma urmei, nu e
altceva decât un mare clasic. Ei pot
umbla acum cu ce vor. Din acest punct
de vedere, cred că Galaţiului i s-ar
putea nu numai cere mai mult, dar i s-ar
putea rezerva un loc mult mai în faţă pe
plan cultural”, spune artistul.

Locul Galaþiului

“Când eu am plecat din Galaţi, îşi
aminteşte pictorul, nu exista aici nimic
decât o celebră profesoară: Lola
Schmierer Roth. Am fost elevul ei de la

Direcþia 5 - întâmpinatã
de gãlãþeni cu... ploaie

rh

După 1989, în viaţa fiecărei
şcoli din România au intervenit
schimbări de organizare, de
conţinut şi de orientare a
educaţiei. Totuşi cele mai
importante par să fie cele care
deschid universul şcolii spre
comunitatea locală, naţională sau
internaţională. Oamenii catedrei
au învăţat să iasă din spaţiul
instituţiei unde lucrau de-o viaţă
pentru a-i provoca pe elevii pe
care-i educă să relaţioneze
profesional şi social cu alţi
oameni, cu alţi colegi din şcolile
din România sau chiar de peste
hotare.
Şcoala de Arte şi Meserii
“Simion Mehedinţi” n-a făcut
excepţie de la această regulă,
acceptând provocările aduse de
schimbări, deschizându-şi larg
porţile spre reformă şi
comunitate. Astfel, dacă până în
2000, unitatea şcolariza numai
elevi cu deficienţe psihice, din
2001 formele de şcolarizare
s-au diversificat, cuprinzând
învăţământ profesional special,
dar şi învăţământ profesional de
masă. Barierele convenţionale
dintre cele două forme de
învăţământ au fost depăşite, iar
elevii noştri au învăţat că aparţin
unei singure comunităţi, aceea a
tinerilor care învaţă să se
integreze profesional şi social în
viaţă.
O confirmare a acestor lucruri
sunt câteva evenimente recente.
Elevii cu cerinţe speciale
educative au participat, între 2730 mai, la Suceava, la
Simpozionul naţional “Şcoala factor de sociabilizare”. În cadrul
acestei manifestări, înscrise în
programul naţional “Ştefan cel
Mare şi Sfânt - 500 de ani”, elevii
au concurat la probe de cultură
generală şi la aplicaţii practice în
meseriile lăcătuşărie, croitorie,
zidărie. Ei au venit victorioşi cu
premiile I, al II-lea şi al III-lea la
toate probele. De menţionat că
acestă olimpiadă a elevilor cu
deficienţe a fost iniţiată, în 1999,
chiar de şcoala noastră. Ediţia a
doua a acestui concurs a avut
loc în 2003, tot la Galaţi. Acum
putem spune că e o competiţie
care a căpătat tradiţie, cea de-a
treia ediţie fiind găzduită la
Suceava. Aşa cum am menţionat
în repetate rânduri, scopul
acestei manifestări a fost de a le
da elevilor cu nevoi speciale
şansa de a-şi confrunta
experienţa şi cunoştinţele
profesionale la nivel naţional,
şansa de a se integra într-un
sistem social şi profesional bazat
pe competiţie.
Un alt eveniment înscris pe
acelaşi traseu al schimbării şi
deschiderii s-a petrecut în
perioada 31 mai - 5 iunie, când
am făcut o vizită în Danemarca
pentru a pregăti, printr-un
parteneriat Comenius, un
program axat pe educaţia
specială. De comun acord cu
dascălii de la şcoala parteneră
din Danemarca am stabilit ca
tema proiectului să fie “Şcoala
incluzivă - o provocare pentru
elevii cu cerinţe speciale şi
pentru societate”.
Urmează ca în toamnă să
primim vizita celor din Danemarca
şi a celorlalţi parteneri din Italia şi
Scoţia.
Nu ne dorim decât să
demonstrăm că schimbarea nu
poate apărea decât chiar din
interiorul instituţiei care trebuie să
“forţeze” porţile pentru a arăta
că indiferent de forma de
învăţământ, toţi tinerii au dreptul
de a fi recunoscuţi şi integraţi în
societate.

“Prima expoziţie pe care am făcut-o
după absolvirea institutului a fost aici,
la Galaţi, într-un fel, ca o primă tentativă
de a mulţumi acestui oraş pentru că
m-a făcut aşa cum sunt şi pictez aşa
cum pictez”, spune Gheorghe Anghel.
“Am convingerea că nu poţi să faci artă
decât dacă eşti foarte ancorat în ceea
ce se numeşte locul tău de unde-ţi tragi
rădăcinile. Am umblat prin lume şi am
expus peste tot. Ceea ce trebuia să

Sâmbătă seară, pe platforma de
lângă Stadionul Dunărea, a avut loc un
mega-concert Direcţia 5. Deşi totul a
decurs până la urmă conform
aşteptărilor, a existat un factor care ar
fi putut anula evenimentul - vremea.
Formaţia Direcţia 5 ar fi trebuit să urce
pe scena improvizată în jurul orei 19.00.
Se pare însă că norii adunaţi deasupra
Galaţiului la acea oră n-au fost de
aceeaşi părere cu organizatorii. Exact
în momentul în care ar fi trebuit ca trupa
să apară în faţa spectatorilor adunaţi în
număr mare în jurul scenei, a început
să plouă de parcă natura ar fi fost
împotriva acestui concert. Toată lumea
a trebuit să se adăpostească pentru a
scăpa de “potop”. După cum începuse,
se prevedea că va ploua mult şi bine...
Fapt ce l-a determinat pe un gălăţean
să remarce că: “Dacă ar fi venit Guţă la
Galaţi soarele ar fi triumfat pe cer fără
îndoială”.
Însă la numai o oră de la începerea
“urgiei”, ploaia a încetat la fel de repede
cum a început. Deşi artiştii s-au
adăpostit în maşină, aversele nu i-au
cruţat nici pe ei. Au trebuit să se
schimbe în totalitate, fiind uzi leoarcă.
Deh, arta cere sacrificii. Îmbrăcaţi la
patru ace, cu o întârziere de o oră şi
jumătate, din motive pur obiective, Cristi
Enache şi trupa sa au urcat pe scenă.
Publicul era în delir. Numărul mare de
tineri veniţi pe platformă a depăşit
aşteptările celor mai optimişti
organizatori. Berea curgea, floricelele
sfârâiau, muzica se auzea. O seară
cum nu se poate mai potrivită pentru
distracţie.
Băieţii au cântat “pe viu” timp de
aproape o oră. Deşi poate unii şi-ar fi
dorit mai mult... La spectacol s-au
alăturat atât clovnii cât şi acrobaţii de la

circul aflat în imediata vecinătate - în
calitate de simpli spectatori. Solistul
Direcţiei 5 i-a salutat în nenumărate
rânduri. Până şi animalele circului au
ascultat cu atenţie muzica formaţiei, ele
stând liniştite cu ochii aţintiţi spre scenă.
Lumea ieşea de la circ şi se “înarma”
cu o bere şi un cornet de floricele, luând
parte la concert.
La final, Direcţia 5 a spus în
unanimitate că s-a simţit excelent la
Galaţi. “Mi-a plăcut dintotdeauna oraşul
vostru. Este un oraş foarte viu, dinamic
şi plin de viaţă. Întotdeauna am venit în
zona asta cu drag” ne-a declarat, în
exclusivitate Cristi Enache. După
concert, cei prezenţi au putut urmări un
film în aer liber, aşa cum deseori au
ocazia tinerii americani. “Curierul” a fost
“livrat” gălăţenilor la o calitate foarte,
foarte bună. Vă întrebaţi poate pe ce a
fost proiectată pelicula. Răspunsul este
cât se poate de simplu - pe un panou
gonflabil instalat în spatele scenei.
Membrii formaţiei Direcţia 5 au oferit
autografe, au făcut poze, au vorbit cu
tinerii care s-au adunat în preajma lor,
după care s-au retras într-un restaurant
luxos din Galaţi unde au luat masa
alături de organizatorii evenimentului; pe
la miezul nopţii s-au întors la Hotelul
Galaţi, unde erau cazaţi. Aici au luat
parte la o petrecere organizată în sala
de recepţie a hotelului, la care au
participat şi unele admiratoare gălăţence
invitate la petrecere de membrii trupei.
Şi aici - mâncare şi băutură din belşug.
Din câte am înţeles au luat parte la
eveniment şi câteva vipuri locale.
Duminică dimineaţă, Direcţia 5 a plecat
spre Vatra Dornei, locaţia unde au
susţinut un alt concert aseară.

"A
ANCA BRIGMAN,

directoarea Şcolii de
Arte şi Meserii “Simion
Mehedinţi”

Text ºi foto:
CODRIN-ªTEFAN ARSENE

Peste cinci mii de studenþi vor pleca gratuit în tabãrã

Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor
pune la dispoziţie gratuit, pentru vacanţa
de vară, peste cinci mii de locuri în
diverse staţiuni de pe litoral şi din zone
montane, a declarat, recent, Gabriel
Ispas, directorul ASS. Astfel, în
Staţiunea Costineşti vor fi 2.700 de
locuri, iar la munte 1.601. După 1 iulie,
vor fi deblocate alte 2,3 miliarde de lei,
bani din care numărul locurilor va fi
suplimentat cu aproape 900. Studenţii
primesc şapte zile bonuri valorice

“Nu priviþi numai
ambalajul...”

Gheorghe Anghel l-a regăsit, printre
cei prezenţi la vernisaj, pe profesorul
său, pictorul Nicolae Spirescu: “M-am
bucurat să-l revăd şi sunt sigur că nu
am excelat cu nimic la orele domnieisale, dimpotrivă”, a spus cu modestie
fostul elev.
Expoziţia va rămâne deschisă până
în luna iulie, după care va pleca la Atena.
“Probabil că a fost un destin ca periplul
prin ţară al acestei expoziţii să se
încheie la Galaţi. Despre lucrări nu pot
să vă spun decât: nu priviţi numai
ambalajul, ci priviţi ce e dedesubt. Toată
această expoziţie s-a născut din câteva
poeme ale părintelui poeziei moderne,
Konstandinos Kavafis. Toate aceste
cicluri nu fac altceva decât să omagieze
acele iubiri elenistice atât de subtile, atât
de neaşteptate şi atât de nealiniate,
poetul fiind el însuşi un nealiniat în
materie de iubire. Dar, cum spunea
Sf.Apostol Pavel: Dragostea este prima
dintre toate”. Cu aceste cuvinte,
Gheorghe Anghel i-a invitat pe gălăţeni
să-i viziteze expoziţia deschisă la
parterul Muzeului de Artă Vizuală.

A consemnat
ANGELA RIBINCIUC

iv
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CATEDRA

Identitatea artei

Foto: VASILE CABURGAN

“Privesc cu împăcare la timpul care
va urma şi cu revoltă la trecut, când
risipeam zilele cu tot felul de uşurătăţi.
Dar mă întreb cum ar fi arătat puţinul
lucrării mele în artă dacă traiul meu ar fi
fost altul. Acum de-abia înţeleg cât de
mult i-am iubit pe cei ce mă urau şi cât
de puţin i-am iubit pe cei ce mă iubeau”.
O posibilă apropiere de creaţia pictorului
Gheorghe I.Anghel poate că ar trebui
să pornească de la aceste cuvinte ale
sale.

V.L
."

“Dragostea este
prima dintre toate”

totalizând 1.890.000 lei, respectiv
270.000 lei pe zi.
În aceste zile, facultăţile vor afişa,
la loc vizibil, metodologia şi numărul de
locuri repartizate, iar secretariatele vor
primi cereri pentru acordarea biletelor
gratuite de tabără, până la data de 18
iunie. Beneficiarii de locuri în tabere îşi
vor ridica biletele de la Casa de Cultură
a Studenţilor din centrul universitar în
care studiază.
Beneficiarii biletelor sunt, în primul

rând, studenţii integralişti, cu rezultate
bune la învăţătură, performanţe în
activitatea de cercetare, dar şi cei care
au avut o activitate susţinută în cadrul
manifestărilor culturale, artistice sau
ştiinţifice. De asemenea, vor beneficia,
cu prioritate, de bilete gratuite studenţii
orfani de ambii părinţi, proveniţi din
casele de copii sau cei din centre de
plasament, dacă sunt integralişti.

(MEDIAFAX)
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Oameni ºi biscuiþi
(subtitlul nu are rost)

Mama mea nu era foarte frumoasă. Ce frumoasă nu era mama! Era aşa,
semăna cu mama ta, cu mama lui. Ducea vaca de lanţ, la păscut. Ducea sapa
de coadă, la prăşit. Ce urâtă nu era mama! Oare cât de urâtă nu era mama
celui pe care niciodată nu l-am cunoscut?!
Mama dezlega nodul batistei şi-mi dădea bani de biscuiţi şi de film. Venea
caravana şi dădea filme cu nemţi şi bandiţi. Şi mă uitam ca prostul la perete. Şi
băteam din palme. Şi nici în ruptul capului nu învăţam cât de rea nu era mama,
fiindcă mereu îmi dădea dezlegare la colţul batistei, poate uit de foame şi sete!
Ce flori şi gutui proaspete punea mama în casă! Ce fel mângâia obrazul
pământului, să nu se împiedice ploaia! Ce fel făcea mama plăcinte în cuptorul
copilăriei! Ce fel făcea mama pâine cu grâu puţin şi cântec mult! Ce plâns mai
dădea mama la florile din grădina în care mă jucam de-a tata, de-a nemţii şi
de-a ruşii, de-a Dalai Lama, de-a grecii şi de-a sciţii, şi ziceam ce urâtă nu este
mama, ce sfânt este colţul batistei, ce mulţi şi buni sunt oamenii şi biscuiţii!
Ce frumoasă nu era mama! Şi ce mai spunea: după ce seacă apa se
cunoaşte preţul fântânii! Şi ce mai zicea: nu da pasărea din mână pentru
pasărea din par! Şi ce mai cânta doine şi mă fugărea la şcoală! Şi tare frumos
mai striga păsările din ogradă şi din gutui! Ce urâtă nu era mama ta, mama lui!
Ce frumoasă nu mai este mama! Ce urâtă nu mai este mama! A lăsat vaca
şi sapa, a lăsat ultima lacrimă adevărată şi a plecat. Printre oameni şi biscuiţi,
nu mai am vrabia în mână, măsor preţul fântânii, este praf şi pulbere cuptorul
copilăriei, şi oare de ce colţul batistei nu mai poate fi dezlegat?!

AI CARTE, AI PARTE
Paul Auster
CARTEA ILUZIILOR
Traducere de Dana Crãciun

ISBN: 973-681-566-8, 106x180 mm
O carte tulburătoare despre cât de iluzoriu e tot ce credem că ştim, despre
fantasmele care ne învăluie şi ne călăuzesc existenţa. David Zimmer, profesor
universitar şi traducător, cade pradă disperării în clipa în care soţia şi fiii săi mor
într-un accident de avion. După tragicul evenimnt, viaţa sa devine o rutină
distructivă de alcool, zile cu ritualuri fetişizate printre lucrurile celor dispăruţi şi
nopţi de privit absent la televizor. Până într-o seară, când nimereşte peste un
program despre maeştrii cinematografiei mute şi o secvenţă reuşeşte să-i
smulgă primul râset de luni de zile. Această salvatoare întâmplare îi prilejuieşte
personajului principal o incursiune în lumea fascinantă a acestui gen de film şi
a unuia din cei mai talentaţi practicanţi ai săi, Hector Mann, dispărut misterios în
plină carieră. Întâlnirea dintre cei doi este plasată sub acelaşi semn al suferinţei
şi al modalităţilor în care aceasta poate fi îndurată şi depăşită.
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gars. Micro 40, 4/4, balc.închis - 190 neg.
gars. Ţiglina II, 3/7, balc.închis - 475 mil.
gars. Ţiglina I, 3/4, mobilată modern - 500 neg.
gars. Ţiglina I, 8/10 - 380 neg.
1 cam. Centru, balc.7 ml, 8/11 - 640 neg.
1 cam. Mazepa, 3/7 - 14.500 E neg.
1 cam. Micro 20, 1/10, stradal - 530 neg.
1 cam. N. Leonard, 1/4, bloc mixt - 600 neg.
1 cam. Micro 38, 4/4, îmb. - 360 neg.
2 dec. Micro 39B, 1/4, stradal - 650 neg.
2 sdec. Micro 39A, 3/4, balc. - 550 neg.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

dec. P.C., B, p/4, balc., 56 mp, simplu - 850 mil.
dec. P.C., A, 5/7, gr+f, uşă met., balc. - 830 neg.
dec. P.C., A, 2/4, gr+f, spaţios - 740 neg.
sdec. Micro 40, H, 2/4, gr+f, f. balc. - 415 mil.
dec. Micro 40, A, 3/4, simplu, 38 mp - 390 mil.
dec. Micro 39C, Y, p/4, gr+f, buc. mărită - 580 neg.
dec. Micro 39C, C, 2/4, liber, 2 balc., simplu - 680 neg.
dec. Micro 39C, C, 3/4, 2 balc., gr+f, curat - 720 neg.
sdec. Micro 21, J, 2/4, f. balc., simplu - 400 mil.
dec. Micro 21, D, 7/10, balc., termopan - 590 neg.

Apartament o cameră + başcă,
modificat, cu multiple îmbunătăţiri,
ultramodern, zona I.C.Frimu,
Basarabiei Tv Expres, merită văzut.
0741082277. (001056)

Vând ap. 2 camere, urgent.
Telefon 315766. (001083)
Vând apartament 2 camere, Micro
40. Tel. 420171, 0742497964.
(001082)

Vând urgent garsonieră Viaduct,
cu îmbunătăţiri, neg. 0742295659,
0721327135. (01146)

Vând urgent apartament. Telefon
475479. (ctr)

Vând urgent ap. 3 camere, Micro
17. Telefon 0741528390. (001133)

###
Donaldo - Liderul Pieţei
Imobiliare
cumpără/vinde
apartamente, terenuri, spaţii
comerciale, 466428, 476305,
476800. (ctr)
###

Vând apartament o cameră.
Telefon 0726242659. (001139)

Vând 2 dec., 1/4, Ireg, 750 neg.
475479. (ctr)

cam. Micro 20, et.2, balc., curat - 500 mil.
cam. Micro 17, p, stradal, îmb. - 650 neg.
cam. Ţig.I, et. 1, bine întreţinut - 650 neg.
cam. Ţig.II, et. 3, 2 balc., liber - 680 neg.
cam. Micro 39, balc., stradal, liber - 480 mil.
dec. Sid.V, et.2, liber, curat - 750 neg.
cam. Micro 16, et.2, simplu, curat - 620 mil.
dec. IREG, et.3, curat, îmb. - 750 mil.

Vând apartament 2 camere,
decomandate, zona Micro 19,
lângă Piaţă. Telefon 0740148881.
(001106)

3 dec. Micro 18, G5, 7/10, 770 mil.
472317, 0742531766. (001107)
Garsonieră A-uri, et. 3, curată,
liberă, 11.500 E. 438832. (001026)

P.f. vând 2 dec., parter, Micro 13B,
bl. C3, ap. 61, 600 neg. Telefon
427207. (001096)

1 cameră A8, Ţiglina I, et. 1, 430
neg. 499747, 0742582472.
(001105)
Vând 2 dec., et. 1, Micro 19, zona
Spitalul Judeţean, 760 mil.
472903. (001108)

Apartament 2 camere, Ţiglina III,
et. 2, 600 mil. 472902. (001108)

Vând 4 dec., et. 3, N. Leonard, Suri, 980 mil. 472903. (001108)
2 camere, Micro 39B, parter,
balcon, 500 neg. 472902. (001108)

Apartament 2 decomandate,
Mazepa, 4/10, pe Sud, spaţios, 900
mil. 472903. (001108)

Cumpăr apartament indiferent de
zonă, etaj sau stare, preiau şi
datorii sau neproprietăţi. 435572.
(3304172)
Cumpăr
apartament
etaj
intemediar. 458623, 0745286616.
(000535)

Persoană fizică cumpăr
apartament 2-3 camere, exclus
Micro 38, 39, 40 şi I.C.Frimu. Tel.
0722695939, 0722420905, fără
intermediari. (ctr)

Cumpăr avantajos garsonieră şi
apartament.
Tel.
477705,
0788285978. (ctr)
Cumpăr urgent apartament, plata
imediat. 438615, 0745991697.
(ctr)

Gars. Ţiglina I, A-uri, et. 3, 450 mil.,
curată. 472903. (001108)

Cumpăr apartament indiferent de
zonă şi situaţie juridică. Telefon
469891. (ctr)

Vând 2 dec. Micro 20, et. 4, conf.
1, 450 mil., cu probleme la izolaţie.
472902, 0788489173. (001108)

Agenţia
Volaret
cumpără
apartamente, plata imediat.
432991. (ctr)

1 cameră Silozului, parter, bl. mixt,
spaţios, 500 mil. 436899. (ctr)

Doresc să cumpăr urgent
apartament. 406010. (000995)

###
3 dec. Dunărea, et. 3/8,
spaţios, 2 gr. sanitare, 800 mil.
498531. (ctr)
###

Cumpăr
garsonieră
sau
apartament o cameră, indiferent de
zonă. Tel. 466428. (ctr)

3 dec. Micro 20, et. 4/10, 2 băi,
820 neg. 431002. (ctr)

Apartament 3-4 camere şi
semidecomandate.
Telefon
314794. (ctr)

rh

Urgent vând 2 dec., Sid.V, 4/4, 620
mil. 438381. (ctr)

2
2
2
2
2
2
2
2

Vând urgent 2 ddc., 174, Sid., 2
balc., 850 neg. 475479. (ctr)
######
Documentaţii
cadastrale
pentru apartamente, case,
terenuri. Urgent şi ieftin, doar
aici. 418923, 0788320368. (ctr.)
######

####
Vând urgent apartament,
seriozitate maximă. 435746,
0724389825. (ctr)
####

Vând apartament 3 camere, Micro
20, et. 2, modernizat. Tel. 495409,
0740488720. (000553)

Vând ap. 2 cam. dec. Telefon
0745756711. (000630)

4 dec. Micro 39A, et. 2, J8/38,
urgent,
negociabil.
Tel.
0740150991. (000953)

Vând avantajos garsonieră şi
apartament.
Tel.
477705,
0788285978. (ctr)

Vând apartament 3 camere, în
Doja, colţ cu Anghel Saligny.
Telefon 326428. (001056)

Bloc Cocor, 4 camere, et. 4.
0745616868. (000929)

Vând apartament convenabil,
accept plata credit bancar. 431022.
(000972)
2 sdec. Micro 19, L-uri, 3/4, cu
gaze, 350 mil. neg. Telefon
0744666809. (ctr)
2 dec. Micro 18, G-uri, 4/10, 720
mil. Telefon 0744666809. (ctr)

Gars. Ţiglina I, I-uri, 6/10, cu
debara, 31 mp, 390 mil.
0744666809. (ctr)

2 sdec. Ţiglina II, C-uri, 1/4, liber,
720 mil. Telefon 0745648843. (ctr)
Vând apartament, preţ convenabil,
urgent.
438615,
0745991697. (ctr)

#####
2 camere Ţiglina III, et. 3, conf.
1, curat, 600 mil. 498531. (ctr)
#####

2 dec. I.C.Frimu, ultraspaţios, preţ
atractiv. 436899. (ctr)

Apartament în Micro 17, 3 camere,
decomandate, et. 2, preţ bun. Tel.
476800, 0742159078. (ctr)

Vând urgent apartament 2 (două)
camere, de preferinţă persoane
fizice, str. Regiment 11 Siret, bl.
GS1, sc. 3, ap. Y2, Ţiglina I. Telefon
472235. (001087)
Vând apartament 2 camere,
70 mp, parter, bl. Paltin,
centrală
proprie,
aer
condiţionat, instalaţie sanitară
nouă, instalaţie canalizare
separată, tâmplărie lemn
geam termopan, finisaje
deosebite, pretabil pentru
apartament protocol sau sediu
firmă. Telefon 0745346880.
(000832)

"A

Vând cameră mare, Cămin ILTG,
Port, et. 7, ap. 84, 220 mil. neg. Tel.
0745567560. (001038)

Micro 38, 2 sdec., N-uri, liber, 530
neg. 438832. (001026)

Vând apartament 3 cam.
decomandate, et. 9/10, 690 mil.,
Micro 20, cu îmbunătăţiri (term.,
gresie,
faianţă).
Telefon
0745240919. (001136)

Vând
urgent
apartament
I.C.Frimu, 2 camere. Tel.
0740048853, 0745524945. (001150)

Vând 2 camere dec., Micro 19, et.
4/10, liber, stradal. Telefon 315793.
(001161)

Pers. fizică vând ap. 2 cam., Micro
40, preţ 420.000.000 neg. Telefon
0722400449. (001121)

Vând ap. 1 cameră, bl. mixt, parter.
406010. (000994)
Vând 2 camere, decomandate,
I.C.Frimu. 406010. (000994)

Vând ap. 2 camere, dec., parter,
Tg. Bujor, balcon 40 mp, centrală
termică, carburant solid, eventual
schimb cu Galaţi + diferenţă. Tel.
315922, după ora 17,00. (000812)

Apartament 3 camere, str.
Siderurgiştilor, 1/4, curat,
stradal, 28.500 E. Telefon
0726135464. (001038)
Vând apartament 2 camere,
semidecomandate, et. 1,
ultracentral. 413320. (ctr)

####
Cumpăr urgent apartament,
doresc seriozitate. 475479. (ctr)
####

Cumpărător cu bani caut vânzător
serios. Telefon 477292. (3288251)

Urgent apartament 2 camere.
Telefon 476800. (ctr)

Cumpăr apartament conf. 2, orice
zonă. 472902. (001107)

Cumpăr apartament 2-3 camere,
decomandate, în orice zonă.
472903. (001107)

Vând casă cu teren arabil şi vie
6000 mp, Odaia Manolache.
Condiţii de irigare. Telefon
410888, 0744637898. (000945)
###
Vând vilă P+1+M, zonă liniştită,
150 mii euro neg. 475479. (ctr)
###

Casă Costache Negri, eventual
schimb. Telefon 0744554443.
(8271042)
Vând vilă P+1, zona Metro, toate
utilităţile. Telefon 0722169651.
(8270737)
Casă + teren 800 mp, strada
Grădina Veche, 100 E/mp.
0745309047. (8289954)
Vând casă 4 camere, bucătărie,
baie, 360 mp, încălzire centrală,
canalizare, str. Română nr. 127.
Telefon 328553. (000817)
Vând casă plus teren 815 mp, cu
utilităţi, preţ negociabil. Telefon
0721800181. (000551)
Vând casă cu gaze, Independenţa. Telefon 480756. (001068)

Vând casă cu 4 camere,
bucătărie, singur în curte, racord
de gaze la sobe teracotă, racord
de apă, canalizare, curent electric
220 V, suprafaţă totală 220 mp,
preţ convenabil, 18 mii euro. Tel.
418754, 0740080945. (000975)

2 dec. Sid.V, 4/4 - 650 neg.
2 dec. Casa Roşie, 4/4, curat - 680 mil.
3 sdec. Micro 40, p/4 - 570 mil.
3 dec. Micro 39C, 4/4, 2 balc., 2 gr.sanit. - 650 neg.
3 dec. Micro 18, 2 gr.sanit. - 24.000 E
2 sdec. Micro 16, 1/4, centrală, termopan,
buc.mărită - 22.000 E
3 dec. Casa Roşie, 3/4, îmb.majore - 26.000 E neg.
4 dec. I.C.Frimu, 2 balc., 2 gr.sanit., mochetat,
curat - 1.100.000.000 neg.
4 dec. Sid., 2/4, 3 balc., 2 gr.sanit., 110 mp 25.000 E neg.
4 dec. Centru, 4/4, 2 balc., 2 gr.sanit., termopan,
A.C, centrală - 45.000 E
4 dec. Port, 1/5, vedere la Dunăre - 33.000 E

3 dec. P.C., G, 4/4, simplu, gr.sanit. - 730 neg.
3 dec. Mazepa II, L, 3/8, gr+f, balc., spaţios - 32.000 E
3 dec. Micro 18, G, 7/10, balc.10 m, simplu - 750 mil.
3 dec. I.C.Frimu, R, 3/4, termopan, gr+f, parchet - 25.000 E
3 dec. Sid. Vest, E, p/4, balc., liber, centrală - 920 mil.
3 sdec. Ţiglina I, C, 3/4, balc., gr+f, inst. noi - 850 mil.
3 sdec. Micro 17, E, 4/4, 2 balc., pod deasupra - 750 neg.
4 sdec. Micro 20, G, 2/4, 1 gr. sanit., 2 balc. - 650 mil.
4 dec. Micro 21, PR, 4/4, 2 balc., 2 gr. sanit., iz. nouă - 850 mil.
4 dec. Ţig. II, B, 2/4, gr+f, 2 balc. - 29.000 E

2 DEC. MAZEPA II, D, P/4, CURAT,
LIBER - 21.700 E NEG.
2 CAM. I.C. FRIMU, O, 2/4, SIMPLU,
LIBER - 700 MIL.

2
3
3
3
3
3
3
3

3 cam. Micro 20, et.3, cf.I, curat - 750 neg.
3 cam. Aviaţie, p, curat, stradal - 570 mil.
3 cam. Micro 17, et.2, 2 balc., curat - 800 neg.
4 cam. N.Leonard, et.3, S-uri, 2 balc. - 25.000 E
4 cam. I.C.Frimu, stradal, spaţios, curat - 800 neg.
4 cam. Micro 17, p, stradal, spaţios - 870 neg.
Aurel Vlaicu, P+1, stradal, utilităţi - 30.000 E
Teren zona Sofin şi Moldova, St= 1.500 mp, ds=14 m

cam. Micro 18, et.6, curat, spaţios - 630 mil.
cam. Micro 38, Y-uri, et.2, termopan - 660 mil.
dec. Micro 16, et.3, curat, liber - 680 mil.
cam. Sid.V, et. 2, 2 gr. sanit., curat - 900 mil.
cam. I.C.Frimu, et.3, S-uri, curat - 25.000 E neg.
cam. Ţig.II, et. 2, 2 balc., curat - 850 mil.
cam. Micro 18, 2 gr.sanit., spaţios - 600 neg.
dec. J, et.3, 2 balc., stradal - 750 mil.

iv
a

gars. Aviaţie, et.3, curată, îmb., gr.sanit. - 185 neg.
1 cam. Doja, et.3, curată, stradal - 560 mil.
1 cam. I.C.Frimu, p, balc., stradal - 500 neg.
2 cam. Micro 21, p, stradal, spaţios, curat - 750 neg.
2 cam. Micro 19, et.2, gaze, curat - 400 neg.
2 cam. Silozului, et.1, stradal, 2 balc. - 750 neg.
2 dec. Sid.V, curat, eliberabil - 600 mil.
2 cam. Ţig. I, 2 balc., stradal, curat - 550 mil.

##
Vrei să vinzi sau să cumperi?
Tel. verde Donaldo 0800800124,
gratuit. (ctr)
##

gars. Micro 19, 4/4 - 200 neg.
1 cam. Micro 17, 2/8, mob. - 660 neg.
1 cam. Sid.V, 1/4 - 570 mil.
1 cam. Doja, 3/4 - 540 mil.
2 dec. Micro 20, 6/8 - 700 neg.
2 dec. Micro 19, liber, 9/9 - 650 neg.
2 dec. Micro 21, 3/10 - 650 mil.
2 sdec. Micro 17, 1/4 - 600 mil.
2 sdec. Micro 19, 4/4, modif. - 600 neg.
2 dec. Centru, 4/4 - 20.000 E
2 sdec. Ţiglina II, 1/4, 2 balc., liber - 720 neg.
2 sdec. Micro 40, 2/4, balc., îmb. - 530 neg.
2 sdec. Micro 40, 3/4 - 410 neg.
2 dec. I.C.Frimu, 3/4 - 730 neg.

2 sdec. Micro 16, 2/4 - 610 fix
2 dec. Micro 19, 9/9, stradal, 60 mp - 650 neg.
2 dec. Mag. General, 3/4, 2 balc. - 750 neg.
2 sdec. Ţiglina II, 3/4 - 670 neg.
3 dec. I.C.Frimu, 1/4, 2 gr.sanit. - 900 neg.
3 sdec. Micro 21, p/4, 62 mp - 570 neg.
3 sdec. Micro 16, 3/4, îmb. - 850 mil.
3 sdec. Micro 39C, p/4 - 750 neg.
3 sdec. Micro 40, 2/4 - 560 neg.
4 sdec. Micro 39B, 2/4 - 560 neg.

gars. Ţiglina I, A, p/4, simplă, pt. privatizare - 530 mil.
gars. Micro 40, A, 3/4, gr. sanit., gr+f, mochetată - 350 mil.
1 cam. Micro 40, H, 2/4, liberă, simplă - 360 mil.
1 cam. I.C.Frimu, U, 3/4, balc., curată, simplă - 490 mil.
2 sdec. Ţiglina I, C, 2/4, 2 balc., gr+f - 17.500 E
2 sdec. Micro 16, C, 3/4, balc., gr+f, curat - 650 neg.
2 sdec. Micro 19, D, 4/4, f.probleme, simplu - 550 mil.
2 dec. Mazepa, M, 4/4, simplu - 720 mil.
2 dec. Mazepa, Pin, 4/4, f.probleme, curat - 20.000 E
2 dec. I.C.Frimu, O, 2/4, balc., simplu, liber - 700 mil.

Vând apartament 4 cam.,
decomandate, îmbunãtãþiri
deosebite, et. 9/10, str.
Brãilei 50. Tel. 413794 sau
0723661813.

V.L
."

Nr. 4433
Luni,
14 iunie 2004

Vând casă la ţară sau schimb cu
apartament 3 camere, exclus
Aviaţie. Telefon 865466. (000987)

Tecuci vând casă, central, curte
şi dependinţe, 26.000 euro.
Telefon 811329. (001126)
Vând casă Oancea, fântână curte,
1800 mp, posibilităţi irigat,
deschidere pârâu. Telefon 470597.
(001167)

Schimb casă + teren cu
apartament 3 camere. 469141,
0788234862. (8272313)

Altivom închiriază apartamente,
garsoniere,
comision
0
proprietar. Tel. 475479, 438381.
(ctr)
Caut să închiriez garsonieră sau
apartament, poate fi şi mobilat.
435572. (3304172)

Preiau contracte de închiriere în
pieţe sau în zone cu vad, preţ
rezonabil. Telefon 0722643430.
(8287473)
Închiriez apartament mobilat sau
nemobilat. Telefon 472902. (ctr)
Agenţia Volaret închiriază şi
administrează
apartamente.
432991. (ctr)

Doresc să închiriez apartament
1 cameră sau garsonieră liberă.
0744477940. (001014)

Persoană fizică caut să închiriez
garsonieră sau apartament de la
persoană fizică. Ofer max. 50 euro.
Telefon 312203. (8272268)

Închiriez apartament (ne)mobilat.
419813, 472257, 0744604952.
(ctr)

Agenţia
Prima
închiriază
apartamente
comision
0
proprietar. 406010. (000996)
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gars. Port, 1/7, simplu, curat - 240 mil.
gars. Viaduct, 1/4, apom. - 250 neg.
gars. Ţiglina I, 6/10, apom., 31 mp, curat - 400 neg.
1 cam. Micro 19, 3/4, apom., simplă - 450 neg.
1 cam. Micro 40, p/4, apom., gr+f, gaze - 370 neg.
1 cam. I.C.Frimu, p/4, liber, curat, est - 500 neg.
1 cam. Mazepa II, 5/8, 40 mp, simplu - 650 neg.

2
2
2
2
2
2
2

sdec. Micro 40, 2/4, f.curat, liber - 415 neg.
sdec. Ţig.II, 3/4, liber, necesită curăţenie - 630 mil.
sdec. Micro 16, 3/4, gr+f, simplu, curat - 640 neg.
sdec. Centru, 3/4, simplu, apom., curat - 680 neg.
sdec. Micro 19, 2/4, balc., apom., parchet - 500 mil.
dec. Micro 19, 2/4, simplu, curat - 500 mil.
dec. Micro 38, 3/4, f.curat, parchet, apom. - 580 neg.

Agenţia Volaret închiriază şi
administrează
apartamente.
432991. (ctr)

2
2
2
2
3
3

dec. Doja, 4/4, 3 balc., nec.curăţenie - 630 neg.
dec. N.Leonard, 4/4, simplu, apom. - 680 neg.
dec. Micro 20, 6/10, 2 balc. - 650 mil.
dec. Ţiglina I, 3/4, curat, 2 balc. - 800 neg.
sdec. Micro 19, 4/4, simplu, iz.bună - 550 neg.
sdec. Micro 39A, 2/4, balc., parchet, gr.+f - 600 neg.

Închiriez spaţiu comercial,
Micro 17. Telefon 0744505601.
(001155)

Închiriez apartament mobilat,
Micro 17, 65 euro. 0745648689.
(000833)

"A

Ofer spre închiriere apartament
2 camere, mobilat, Micro 21.
Telefon 446439. (001148)

Închiriez
garsonieră
şi
apartament.
Tel.
477705,
0788285978. (ctr)

Închiriez 2 cam. mobilate. Ofer
max. 100 E/lună. 0740233424,
432231. (ctr)
Ap. 1 cam. nemobilată. 432231.
(ctr)

Închiriez apartament 2 camere,
nemobilate, pe termen lung.
456974. (001094
Închiriez urgent apartament 3
camere central, mobilat, et. 1,2.
Telefon
0740108554.
(8272265)

Caut să închiriez spaţiu
comercial Ţiglina I, 15-25 mp.
Ofer 15-30 euro/mp. Telefon
0721377892. (8272286)

###
2 camere Silozului, et. 1.
475479.
###

Altivom închiriază apartamente,
garsoniere
mobilate
şi
nemobilate. Tel. 475479, 438381.
(ctr)

Ofer spre închiriere spaţiu
comercial, 40 mp, în Complex
Ţiglina
I.
0744528415,
0740619295. (000754)
Oferim cazare salariaţi, condiţii
deosebite. 410317, 427434.
(000856)
Închiriez spaţiu,
deosebit,
birou.
0744604952. (ctr)

amenajat
419813,

Închiriez, vând magazin Piaţa
Micro 39. 0726268757. (001042)

Închiriez spaţii pentru birouri
(parter + etaj) str. Regiment 11
Siret. 430711, 0744480669.
(001067)

LEPŞA, poziţie admirabilă, 5.000
mp indivizibili, preţ avantajos.
Telefon 460620, până la ora 16.00.
Urgent!! 40 m distanţă Autogară,
teren 950 mp + construcţii 110 mp
+ izvor + racordare toate utilităţile.
466801, 318327, 311917. (ctr)

Primesc în gazdă 2 fete sau tineri
căsătoriţi. Telefon 418131.
(001039)

Închiriez spaţiu birouri, strada
Domnească
66.
Telefon
0744516638. (001092)

Închiriez
garsonieră
şi
apartament.
Tel.
477705,
0788285978. (ctr)

Primesc în gazdă un băiat.
496719. (000974)

Teren intravilan Galaţi. 481309,
0723171491. (001046)

Închiriez urgent apartament şi
garsonieră.
Tel.
316438,
0721324764. (001103)

SC vinde, fără intermediari,
4500 mp teren cu vie şi livadă
pe rod, intravilan pe str. Drumul
Viilor (str. în curs de
modernizare: canalizare, reţea
apă, gaze), preţ 30 E/mp.
Informaţii la tel. 0745346880.
(8271558)

Închiriez spaţiu 20 mp, amenajat
(pretabil comerţ prestări servicii)
aferent farmaciei Hygeia, zona
Spitalului Judeţean. Tel. 462067,
0722795702. (001054)
Primesc fete în gazdă. Telefon
421070. (001153)
Particular închiriez apartament 23 camere, Micro 20. 0742203783.
(000997)

Gars. Ţiglina I, mobilată, 80 E/
lună. 432231. (ctr)
1 cam. Mazepa I, mobilată lux, 150
E/lună. 432231. (ctr)
2 cam. mobilate, 135 E/lună.
432231. (ctr)
2 cam. Ţiglina II, stradal, mobilate
lux, 200 E/lună. 432231. (ctr)

Închiriez apartament pretabil
cabinet medical sau pentru firmă.
Telefon 0742026090. (000632)

3 cam. mobilate lux, 300 E/lună.
432231. (ctr)

Închiriez apartament (ne)mobilat.
419813, 472257, 0744604952.
(ctr)

Închiriez
birouri
ultramoderne, zonă centrală.
Relaţii tel. 461859. (8272304)

Vând teren zona Bariera Traian.
Telefon 0745510575. (000970)

Vând teren intravilan 28.200
mp indivizibil, Drumul de
Centură, vizavi de Salbero. Tel.
475138,
0722290561,
0740133377. (001039)

3 sdec. Micro 40, p/4, f. curat, apom., stradal - 600
neg.
3 dec. Sid.V, 3/4, simplu, curat - 800 mil.
4 sdec. Micro 17, p/4, simplu, liber - 900 neg.
4 dec. Mazepa I, 3/4, curat - 1.300 neg.
4 cam. Centru, 1/4, pret.birouri - 65.000 E
Spaţiu comercial Sid.V 15 mp - 8.000 E neg.

Companie
naţională
de
distribuţie
cumpără
teren
min.10.000 mp, deschidere drum
principal, situaţie juridică clară.
Mobil 0745927816, tel./fax
0212600881. (ctr)
Reţea de magazine naţională
închiriază/cumpără
spaţiu
comercial, ultracentral. Mobil
0745927816, tel./fax 0212600881.
(ctr)

###
Vrei să vinzi sau să cumperi?
Tel. verde Donaldo 0800800124,
gratuit. (ctr)
###
######
Donaldo - Liderul Pieţei
Imobiliare
cumpără/vinde
apartamente, terenuri, spaţii
comerciale, preţuri şi evaluări
reale. 466428, 476305, 476800.
(ctr)
######

Vând afacere, apartament, 1
cameră magazin mixt, 3 locuibile,
vad amenajat, neamenajat, Micro
19, 30.000 euro. 0745251523.
(000707)
Vând sau închiriez spaţiu
amenajat cu vitrine frigorifice.
Telefon 0721306037. (000726)
Vând sau închiriez magazin
alimentar dotat complet, 130 mp
sau colaborare. 0744692350.
(001115)
Vând magazin piese auto, Dacia,
Oltcit, zona Maşniţă. 499747,
0742582472. (001123)

Vând Toyota Camry în
perfectã stare, 2000 cmc,
130.000 km reali, preþ negociabil. Telefon 0723199637.
Vând Fiat Ritmo benzină, 20 mil.
negociabil. Telefon 0745332984.
(8289892)
Opel Astra 1,7 TDI 2000, 8000 E.
Telefon 0742763819. (000825)

Cumpăr teren, eventual cu casă,
în Galaţi. Telefon 472903. (ctr)

Cumpăr,
închiriez
spaţiu
comercial cu vad. Telefon 472902.
(ctr)

Vând scuter Yamaha MBK cmc 49,
an fabricaţie 2000, model mare,
stare bună. Telefon 0740851587.
(000858)

Atenþie!
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Pentru mare publicitate sunaţi la telefon 460719, fax 460875
email: pub@viata-libera.galati.ro
Vând maşină sifon automată. Tel.
329807, 0742589257. (001016)

Firmă de confecţii textile
angajează
magaziner
cu
experienţă în domeniu şi personal
calificat pentru confecţioneri şi
CTC. Telefon 497667. (8272312)

Vând motocicletă Yamaha
Dragstar, cmc 125, an fabricaţie
2002, km 3200, stare excelentă,
preţ
negociabil.
Telefon
0740851587. (000858)

Dacia 1980-2000, plata imediat.
426150, 0745004667. (8289001)

Vând Ford Transit 1999, 14+1,
urgent. 443697, 0744505791.
(000918)

Cumpăr Dacia 85-95, plata
imediat. 423462. (000320)

Vând Dacia Solenza Europa
standard, nouă, 0 km. Telefon
0742109996. (000825)

Cumpăr Dacia 1997-2004. Ofer
preţ maxim, seriozitate. 491223,
0742070902. (000239)

Cumpăr Dacia pt. dezmembrat.
0724684902. (000253)

Vând Dacia izotermă ´96. Telefon
467102. (000940)
Vând Dacia 1310. Telefon
0745072780. (001017)
Proprietar vând Dacia 1994,
urgent 38 mil. negociabil. Tel.
423164, 0741088212. (001029)
Vând Lada 1200 unic proprietar.
0745477609. (001026)
Vând Dacia 1997, 70 milioane,
negociabil. Telefon 0721788283.
(00922)
Vând Opel Astra 1,7 TDI,
decembrie 1994, 4500 negociabil.
Telefon 0744458606. (000923)
Vând motocicletă Minsk 125 din
anul 1991, înmatriculată în 1997,
8000 km, 300 euro. 0744547273.
(001069)
Vând autobenă 8,5 t cu gv. Telefon
0745510575. (000969)
Passat Variant TDI 130 cp, 2001
dec confort line, full electric, A/C,
unic proprietar, nerulată, 13.300
euro. Telefon 0744611585.
(8272219)

####
DUBLU DECK TECHNICS TR
232.
TEL.
0722872973.
(8267422)
####
Oferta Primăverii! Cumpără de la
Bim Electric frigidere, combine
frigorifice, congelatoare, răcitoare,
tv color şi primeşti cadou un
produs HI-FI. Tv color 37 cm 3.500.000, tv color 55 cm 5.200.000, calculatoare noi sistem
AMD XP - 12.200.000, sistem Intel
Celerom 2,4 GHZ - 13.990.000,
sistem Intel Pentium 2,4 GHZ 18.350.000, monitoare Lifetec 19
inch - 4.500.000. Rate fără giranţi
la sediul firmei. Tel. 315965. (ctr.)
Ofertă specială. Televizoare color
stereo, teletext, plastic toate tipurile,
audio, video, maşini de spălat
500.000-4.000.000. Telecomenzi
170.000. La un produs de peste
3.000.000 primiţi cadou în valoare
de 1.000.000. Calitate garantată,
rate. Telefon 316914. (ctr)

Tico 1998, proprietar, 55.000 km.
0742018268, 317383. (001114)

Vând congelator Arctic, 5 sertare.
Tel. 0726135464. (001037)

Vând Dacia Papuc, motorină
2003, Dacia Break 2002.
0744792982. (ctr)

Vând Notebook Compaq Armada
7800 PII 400Mhz 192SDRAM DVD,
HDD 14GB, modem, placă reţea,
450 E. 0744537206. (ctr)

Vând Mercedes Cobra 200 Diesel
stare bună de funcţionare.
0722630770. (001065)
Motor Aro 27D, 0 km, nou, echipat
complet, preţ 20 mil. + TVA. Telefon
0722256234. (001120)
Vând Aro 10, ´89, stare bună,
tracţiune integrală, 18 mil. Tel.
334182, 0741139469. (001071)
Opel Astra Caravan XI 2001, 2.0
DTI, full extra albastru cameleon.
0723530839. (000956)
Vând Aro 10 camionetă 1996,
avantajos. Telefon 0742756244.
(001049)
Vând Dacia ´87. Tel. 423940,
0742511583. (000732)
De vânzare Dacia Super Nova
Clima, an 2002 oct. preţ negociabil
4650 E. Tel. 812188, 0724240068.
(ctr)
Opel Calibra 2000i, 1992, full, fără
AC, trapă, 5300 E, variante auto.
0745890445. (000862)

Societate comercială angajează
urgent tranşatori carne şi măcelari
cu
experienţă.
Telefon
0742006946. (8271500)

Vând DVD player şi scaner HP
noi, la preţ foarte avantajos. Telefon
0788432131. (001030)
Vând dozator bere. Telefon
326428. (001055)

Angajez ospătăriţe, bucătărese cu
experienţă.
0722767672.
(8271562)

Balast, nisip, pietriş, transport la
domiciliu. 0744602843. (001158)
Vindem BCA pentru construcţii,
orice dimensiune, la comandă,
preţ 2.300.000 cu TVA. Asigurăm
transport la domiciliu Brăila,
Tulcea, Tecuci, Galaţi. Tel. 496643,
0744513873. (8272238)

Vând chioşc fără loc, convenabil.
463865, 0745450058. (000870)
Vând rochie de mireasă mărimea
46. Telefon 0745324264. (001074)
Vând garaj Ţiglina II. Telefon
0744553161. (001084)

Atât de fragedă te-asemeni cu
floarea albă de cireş şi ca un
înger printre oameni în calea
vieţii noastre eşti. Fie ca florile
celor 50 de primăveri să-ţi
umple sufletul de bucurie,
draga noastră mămică şi bunică Ciobotaru Niculina, să fii
sănătoasă şi să ne trăieşti mulţi
ani fericiţi înconjurată de dragostea
noastră.
Copiii
Carmen, Janina,
Octavian şi nepoţica
Andreea. (001007)

Vând soc. comercială în
funcţiune, Micro 17. Telefon
0741672114. (001097)
Vând salon înfrumuseţare dotat
ultramodern cu aparatură pentru
coafor, manichiură-pedichiură,
solar, cabinet cosmetică, totul
nou, la preţ negociabil. Tel.
0740141744, 410635. (ctr)
SC Argus SRL vinde în rate şi
fără girant materiale de
construcţii la preţuri foarte
atractive. Adresa str. Tecuci nr.
90, 98, 132. Telefon 468563.
(8272278)
Vindem din stoc import
Germania saltele, canapele
extensibile, colţare, dormitoare,
sufragerii, mese, scaune,
televizoare etc. Magazin la
intrarea depozit en gros Galatex.
Tel. 0788357701, 0788320281,
0788095965. (8271409)
Lysi - uleiul din ficat de cod şi
rechin - revine pe piaţa
românească. Pt. relaţii sunaţi la
414265,
0745323827,
0745771379. (001102)

Agenţie matrimonială Germania
inscrie gratuit domnişoare
interesate să-şi găsească un
partener de viaţă în străinătate. Tel.
494877, 322755, 0745410135.
(8271161)

Doi aventurieri tineri caută două
fete drăguţe, fără prejudecăţi,
dornice de o distracţie la munte
sau mare. Rugăm seriozitate. Tel.
0742321294. (ctr)

Vând Opel Kadet Caravan,
impecabil, 1800 E neg. Tel.
0722433715, 426762. (001170)
Dacia
1998,
impecabilă,
proprietar, 72 mil; Fiat Regata
Diesel 1985, 38 mil. 465341.
(001082)
Vând Opel Vectra 1,6 mai 2003,
13.000 euro. 0744517213.
(8272236)

Vând autoutilitară Renault Trafic
2,5 D, fabricaţie 1991, RAR 2006,
3500
$,
negociabil.
Tel.
0744754116, 431980. (001135)

Vând staţie + boxe 2x100 W.
Telefon 0745117546. (000906)
SC
VICOVAS
VINDE
CALCULATOARE
SH,
MONITOARE, IMPRIMANTE.
TELEFON 415053. (8272319)

Vând maşină spălat Whirlpool.
Telefon 423458. (001015)
Vând copiator alb-negru, preţ
negociabil. 475959, 0740090806.
(001106)

Calculator, birou, imprimantă,
boxe,
negociabil.
322438,
0740695586. (001090)
K6II 266 MHz, CD-ROM, 1,3 mil.
0742694983. (001088)
Neosoft Computers vinde
calculatoare noi şi sh în rate.
Telefon 410014. (ctr)

#######
CĂRĂMIDĂ 280X180X140
CIMENT, VAR HIDRATAT. TEL.
0723159883. (3317763)
######

Colecţionar cumpăr tablouri,
porţelanuri, icoane, statuete,
argintărie, mobilier, diverse.
0744370476. (8278082)

Cumpăr păr natural. 417742.
(ctr)

Cumpăr deşeuri fier vechi idem
calorifere
de
la
adresa
persoanelor fizice sau juridice,
plata imediat. Telefon 434066.
(8272241)
####
Cumpărăm cu plata pe loc
mobilier vechi obiecte de peste
80 ani: mese, măsuţe de joc,
birouri, vitrine, fotolii, canapele,
cuiere, scrinuri (secretiere),
piedestaluri, tablouri, oglinzi,
pendule, statuete, mobilier de
farmacie şi băcănie etc. Tel.
0722779877, 0723405491,
410745. (000712)
####

Cumpăr cântar tip
0744617171. (000955)

Alma Galaþi S.A. angajeazã
operatori calculatoare.
Telefon 473077.
Angajăm ajutor de ospătar.
Telefon 426211.
###
Angajez urgent sudori şi
constructori navali, asigur
cazare şi salariu atractiv.
0723486546, 0721731422. (ctr)
###

valiză.

######
Night
Club
angajează
animatoare cu sau fără
experienţă. Oferim salarizare
atractivă, cazare, coregrafie,
costume.
Tel.
467208,
0744577568. (ctr)
######

Impress Company. Agenţie de
impresariat artistic, avizată de
Ministerul Culturii şi de Ministerul
Muncii, oferă contracte pentru
dansatoare
amatoare
şi
profesioniste: Japonia, Italia,
Austria, Elveţia, Canada, România.
Plecări rapide. Oferim cazare,
masă şi transport. Relaţii la tel.
0214107903,
0722657075,
0722657076,
0745610888.
(6509842)

Revital organizează cursuri de
reflexoterapie şi cursuri de
masaj. Telefon 433057. (8271680)
Angajăm tâmplari binale cu
experienţă, salariu motivant, carte
de muncă termen nelimitat. Tel.
312732,
0723460019,
0723072929. (000636)

Cumpăr mobilier vechi, peste 80
ani, în orice stare. Tel. 0745531571,
325451. (001077)

Aprovizionez, vând cherestea
brad şi elemente de construcţie la
comandă. Telefon 0741354225.
(000318)

Medicamente
impotenţă,
ejaculare rapidă, consultaţie,
ecografie, analize, discreţie. Galaţi
317677,
0740086929,
www.onlineclinic.ro. (ctr)

La împlinirea vârstei de 58 ani îţi
urează un călduros ˝La mulţi ani!˝

Automotive Hess importă
maşini second hand din
Germania, sistem leasing
avantajos. Tel. 0744260802,
0744164933,
birou
str.
Domnească nr. 24, etaj 1
(magazin
Modern).
www.automotivehess.com (ctr)

Vând cântare electronice noi la
preţ
avantajos.
Telefon
0721306037. (000725)

Angajez consilier bancar. Telefon
316326. (000945)
Angajăm
întreţinere.
(001045)

mecanic
auto,
Telefon 412828.

SC Metchim SA Galaţi angajează
sudor. Relaţii la sediul societăţii din
str. Movilei nr. 90 sau la tel. 412590.
(8272230)

Angajez vânzătoare bar. Tel.
326219, 412125. (001078)
Angajez urgent 2 barmani.
Telefon 0742285076. (8271600)
Angajez barman.
0740549574. (001094)

Telefon

Vând garaj Ţiglina I, II. 419813,
0744604952, 472257. (ctr)

nepoţii Daniel şi Crina. Stoica
Sâica, sat Vameş. (001100)

Vând combină frigorifică cu 2
motoare, aragaz cu 4 ochiuri şi
maşină de spălat cu storcător
toate în stare de funcţionare.
Telefon 479472. (001021)

Azi când în buchetul vieţii adaugă
al 30-lea trandafir colegele şi
prietenele îi urează Danei
Vasilescu sănătate, împlinirea
dorinţelor şi să fie iubită. ˝La mulţi
ani!˝ (001086)

Vând rulotă complet echipată,
neînmatriculată.
826521.
(000928)

Sănătate, fericire şi un sincer ˝La
mulţi ani!˝ pentru Scutaru Ştefănică
cu ocazia zilei de naştere din
partea

Vând 7 uşi interior bloc. Telefon
322811. (001051)
Vând tahometru. 0744617171.
(000954)

SC vinde vitrine pal/geam stare
foarte bună, preţ avantajos. Rel. la
tel. 0740200438, 461900. (8272217)

Licenţă taxi + staţie Motorola
nouă. 0740637163. (000805)

Friteoză gogoşi inox cu 2 cuve pe
gaz, cuptor pizza, calorifere fontă
noi, navete bere cu sticle, tub
bioxid. 312073. (000999)

soţiei Maricica şi a fiului Daniel
Cosmin. (001111)

Societate comercială angajează
urgent, în condiţiile legii,
administrator cu experienţă în
domeniu. Detalii la nr. de telefon
407681. (8272227)

SC Oceanic SRL, distribuitor de
băuturi, angajează, în condiţiile
legii, gestionari şi şef depozit,
numai cu experienţă în domeniu.
CV la fax 833212. (8271589)

Societate comercială angajează
jurist cu experienţă în Dreptul
Muncii. Detalii la nr. de telefon
407681. (8272227)

Angajăm
vânzătoare
şi
gestionară. 472889. (8272339)

Primăria comunei Cavadineşti
organizează concurs pentru
ocuparea postului de muncitor
staţie radioficare în ziua de
24.06.2004, ora 11,00. Condiţii:
studii medii, domiciliul stabil în
comună, stagiul militar satisfăcut.
Cererile se primesc până la
19.06.2004. Alte relaţii la secretară.
(8272275)

Angajez tâmplari mobilier,
tâmplari maşini-circular cu
experienţă. Tel. 0744781484,
472685, 0744554442. (8272277)

SC Bharat angajează personal cu
experienţă în domeniu Connex. CV
fax 0213237850, fax 495677.
(8272269)

Angajăm personal pentru
îngrijire copil şi menaj uşor. Tel.
0788386761, zilnic 11,00-13,00.
(001131)

SC Navrom Reparaţii SA
angajează, de urgenţă, elicari,
sudori (electrici şi autogen),
tubulatori navali, lăcătuşi
construcţii nave. Relaţii la tel.
460990 sau la sediul firmei str.
Portului nr. 54 (incinta Port Docuri).
(8272272)

SC Jan Mari Bariera Traian, str.
Tunelului nr. 1, spre Plaja Brateş,
angajează bucătăreasă, barman,
ospătar, cu vechime. (8272232)

Angajăm cusătoare maşini
industriale. Telefon 475453.
(8272270)
Societate comercială este
interesată să angajeze: asistent
manager. Cerinţe specifice
postului: studii superioare
(preferabil), experienţă similară în
domeniu, cunoştinţe foarte bune
operare PC (MS Office, MS Outlook,
Internet), cunoaşterea lb. engleze
foarte bine. Candidaţii vor trimite
CV-ul până la data de 16.06.2004,
la fax nr. 460235. Numai
persoanele selecţionate vor fi
contactate. (8272225)
Societate comercială organizează concurs pentru ocuparea
posturilor de: contabil - baza de
recepţie Frumuşiţa; contabil - baza
de recepţie Bujoru. Cerinţe
specifice posturilor: studii medii de
specialitate, experienţă minim 3
ani, cunoştinţe operare PC,
internet, cunoşterea limbii engleze
poate constitui un avantaj.
Candidaţii vor trimite CV-ul pâna la
data de 16.06.2004, la fax nr.
460235. Numai persoanele
selecţionate vor fi contactate.
(8272225)

S.C. SECURITAS WBC S.R.L. selecţionează

Vindem mobilier pentru curţi şi
grădini, din lemn. 442570,
0744395480. (000795)

Vând urgent mobilă sufragerie,
aragaz, covoare. Telefon 445432.
(000946)

Cumpăr Dacia ’80-2002, Cielo şi
alte mărci. 458782, 0744502929.
(8270401)

Angajez vânzătoare magazin
mobilă. Se cer: cunoştinţe desen
tehnic, design mobilier. Tel.
0744781484, 410300, 472685.
(8272331)

SC angajează sudori electrici cu
autorizări şi lăcătuşi construcţii
(metalice) navale cu vechime. Tel.
497426, 0723315933. (001006)

Vând garaj zidărie Ţiglina I.
Telefon 0745645997. (000620)

Vând motor Aro Braşov cu acte.
Telefon 0721788283. (000921)

Tel.
0744492266,
0788228384. (ctr)

Angajez personal, engleză.
Videochat. Câştig 40%, salariu
excelent,
cazare.
florin_titus@yahoo.com
0721537245. (000799)

SC angajează dulgher, rigipsar,
zidar, fierar. Telefon 0745646577.
(8272224)

Viagra 290.000, Cialis 430.000,
Levitra 350.000, spray contra
ejaculării
rapide
400.000.
0741088800, 0726166066. (ctr)

"A

Ocazie! Daewoo Damas
marfă, 1997, multe piese noi,
1800 euro .

Urgent, fără comision, oferte
muncă Italia, Spania, Anglia,
Germania, calificaţi/necalificaţi
construcţii
industriale/civile,
şantiere navale, agricultură,
horticultură, personal hoteluri/
restaurante, reparaţii auto, petrol/
gaze, petrochimie, menajere/
babysitter.
0213134382,
0721822577,
0766233899.
(6510056)

Angajez şofer taxi sau vând Dacia
1310, 1995/RK 0 km, 466891,
0744570390. (8272215)

rh

Predau leasing Mercedes
Sprinter 413CDI, 1 stea, 2003, rulat
pe transport internaţional. Tel.
0745630854,
0745630893.
(001093)

Angajez vânzători produse
patiserie. 436687. (8272334)

iv
a

Ford Transit 1995, 8+1 loc. 5800
E negociabil. 0744932452.
(000738)

###
Reparaţii, deblocări orice GSM,
constatare gratuită, 470144,
0744792040. (000785)
###

SC cedează leasing operaţional
Matiz august 2003, alb, închidere
centralizată,
alarmă,
aer
condiţionat, 2000 euro. Tel.
0744281138, 419262. (ctr)

Vând tractor U 650, semănătoare
porumb, plug, disc, remorcă,
Cavadineşti fam. Bourceanu.
(001147)

Vând capră cu lapte şi iezi de
carne. Telefon 416122. (001108)

Vând Dacia 1300, an fabricaţie
1980. Telefon 462871. (000952)

V.L
."

Vând Ciobănesc german 6 luni,
femelă. Telefon 470441. (001019)

Dacia 1994-2004, Daewoo, orice
stare. 0722387376, 0742030440.
(8268023)
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personal (bărbaţi) în vederea înscrierii la cursul de calificare
şi angajare în funcţia de agent pază în condiţiile Legii nr.
333/2003. Stagiul militar satisfăcut şi domiciliul stabil în
municipiul Galaţi constituie un avantaj. Relaţii - luni-miercuri
între orele 9,00-12,00 la sediul din strada Mihai Bravu nr.
44, telefon 322200.

METALTRADE
INTERNATIONAL S.R.L.
S.C.

cu sediul în str. Basarabiei nr. 1
(incinta S.C. Port Bazinul Nou S.A.),

angajeazã administrator
reþea calculatoare.

Cerinţe: studii tehnice superioare de specialitate, experienţă de
minim 1 an într-un post similar, cunoştinţe avansate de configurare
şi administrare sisteme de operare Windows (server şi desktop),
aptitudini pentru depanare hardware, cunoştinţe temeinice de
configurare şi administrare dispozitive de reţea Lan/Wan, cunoştinţe
administrare baze de date Foxpro, Paradox, Mssql, bune abilităţi de
comunicare.
Constituie un avantaj posesia uneia din certificările MCSE, MCSA
sau CCNA.
Obligatoriu se cer cunoaşterea limbii engleze şi permis conducere
cat. B.
Cererile se depun la serviciul Resurse Umane până în data de
22.06.2004 însoţite de copii după carnetul de muncă.
Selecţia se va face pe bază de interviu şi probă practică în data de
23.06.2004, ora 12,00, la sediul S.C. Metaltrade International S.R.L.

Angajăm modelatori panificaţie.
Telefon 319563, rel. orele 9,0013,00. (001043)
Caut persoană serioasă pentru
menaj intern, fără obligaţii
familiare. 430711, 0744480669.
(001066)
Societate comercială angajează
lucrători tâmplărie aluminiu şi PVC
cu experienţă. Telefon 462522.
(8272287)
Angajăm bucătăreasă promoţia
2004 sau unic întreţinător de
familie. 473895, 0744551855.
(8272237)
Angajăm sudori autogen pentru
lucrări în ISPAT SIDEX, rugăm
seriozitate. Societate construcţii,
Katy SRL, vizavi Autogară.
(8272284)
SC Orient Contact angajează
hidroizolatori
şi
muncitori
necalificaţi. Interviul duminică, ora
9,00, în str. Drumul Viilor, bl. J4,
Micro 39B, parter, Drum centură,
lângă Fabrica de bere. Tel.
492966, 416804. (8272285)
Laboratorul Psihologic al Şcolii
de Şoferi Profesionişti Aviaţia
efectuează examinări pt. obţinere
categorii, atestate şi control
periodic şoferi, zilnic orele 8.0017.00. Telefon 472799. (ctr)
Şcoala de şoferi “Aviaţia”
pregăteşte şoferi amatori şi
profesionişti;
calitate,
profesionalism, mari reduceri
pentru două categorii, plata în rate.
Vă aşteptăm zilnic, în Micro 39B,
vizavi de Cinema Flacăra. Tel.
472799. (ctr.)
Societate angajează muncitori
necalificaţi pentru curăţenie
vapoare.
Relaţii
la
tel.
0726145284. (ctr)
SC angajează zidar, hidroizolator
şi rigipsar. Telefon 415656. (ctr)
Exfilmetal Calea Prutului 17,
angajează lăcătuşi, sudori,
mecanici. Tel. 477013, 326078.
(8272332)
2 vânzătoare serioase, 3.000.000
plus procent din vânzări. 463944.
(8271495)
Angajăm secretară. Cunoştinţele
Corel şi Photo Shop prezintă
avantaj. Depuneri CV, bl. I2,
apartament 28, lângă Palatul
Justiţiei. (000899)
Centrul de Calificare şi
Recalificare Profesională Social
Trade
PRIMUL CENTRU AUTORIZAT
organizează cursuri de formare
profesională în diverse domenii.
Se eliberează DIPLOME MMSSF ŞI
MECT. Tel. 498454, 0740174918.
(ctr)
Salon Studio coafor angajează
coafeze. Telefon 492172. (000728)
Angajăm tâmplari cu experienţă
pentru prelucrarea lemnului masiv,
str. Tecuci 168A. (8272213)

Şcoala de şoferi profesionişti
Frăţia Andronache pregăteşte
viitori conducători auto cu
instructori
cu
experienţă
recunoscută de numărul mare de
şoferi din Galaţi. Testarea
psihologică se face în cadrul şcolii
pentru toate categoriile şi pentru
atestate. Nou! În această perioadă
oferim reduceri, preţ nou categoria
B 2.400.000 lei + benzină. Sunaţi
la tel. 462649. (8271537)
Câştigaţi 1.000 dolari lunar
lucrând la domiciliu. Trimiteţi plic
la CP 805 Craiova. (ctr)
Societate comercială angajează
urgent bucătar, ajutor bucătar,
ospătari. Relaţii la tel. 413895,
312720, 312940. (001159)
SC angajează agenţi de vânzări
pentru lucrări, permis categ. B.
Relaţii tel. 497266. (000990)
Societate angajează zugravi,
zidari, faianţari, salarii motivante.
Telefon 0724703503. (8272271)
Altour ’94 angajează personal cu
experienţă pentru debitat-asamblat
montaj tâmplărie aluminiu, rigips.
Telefon 0740087718. (8272274)
Crotal Security angajează agenţi
pază. Telefon 461696. (8272283)
Angajăm necalificat şi zugrav
amenajări.
0741238177,
0724127318. (001081)

SC angajează în vederea
extinderii personal, indiferent de
vârstă şi studii, inclusiv elevi şi
studenţi, salariul 7.000.000,
pregătire la locul de muncă. Tel.
313210, 0742694718. (001098)
Laborator dentar modern
angajează tehnicieni, seriozitate,
lucru în echipă. Se asigură carte
de muncă, cazare şi masă de
prânz gratuite. Facilităţi pentru
specializare ceramică. Telefon
0744546200. (ctr)
###
Societate
angajează
hidroizolator,
experienţă,
seriozitate. Salarizare foarte
bună! 0745922235. (ctr)
###
Angajăm programator Php,
MySql. Cunoaşterea Php-Nuke
constituie un avantaj. CV-urile +
portofoliu
la
dan.belceanu@avocatura.com
(ctr)
Dealer Connex angajează
reprezentant vânzări GSM.
Aşteptăm CV-ul la fax 416686.
Informaţii
suplimentare
la
magazinul Axatel, str. Domnească
nr. 20, staţie Modern sau la nr.
0721409086. (ctr)
Angajăm: 2 zidari, 2 zugravi, 2
necalificaţi, ora 14,00, Coşbuc 64
(001104)
Angajez vânzătoare M 19.
0723171491,
0236481309.
(001047)
Restaurantul “Albatros” (str.
N. Bălcescu - la Cosoreanu)
angajează: cofetari, patiseri,
bucătari. Cerinţe: experienţă în
domeniu, seriozitate. Salariu
motivant.
Societate de asigurare de
prestigiu angajează persoane
motivate, dinamice pentru
campanie de vânzări. Se oferă
venituri garantate, motivante
(oportunitate de câştiguri
suplimentare pe lângă locul
dvs. de muncă) sau posibilitatea
promovării în cadrul companiei.
Relaţii la tel. 418427, 311186.
(ctr)
Angajăm sudori autogen şi
manipulanţi. 0723159883,
0724335582. (8289884)
Mobdecor
angajează
muncitori calificaţi pentru
secţia prelucrare-asamblare
mobilier
PAL.
306161.
(8271473)
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PROFILEAZÃ-TE
PE
CALITATE!
Alege STAR, ºcoala în care tu conduci!
OFERTA VERII:
-taxa ctg. B: Berlinã - 2.280.000 lei; - reduceri:
Super Nova - 2.380.000 lei; 800.000 lei pentru douã categorii;
Solenza - 2.480.000 lei. 1.000.000 lei pentru trei categorii.
RELAŢII LA TELEFON 463220 SAU LA SEDIUL ŞCOLII DIN
COMPLEXUL COMERCIAL ŢIGLINA I, ZILNIC 8,00-20,00.

V.L
."

Plata în rate

Nr. 4433
Luni,
14 iunie 2004

Achiziþia de maºini noi
lei ºi valutã

Creditul pentru cumpărarea
de AUTOTURISME NOI ÎN LEI :
Destinaţia: se acordă persoanelor fizice pentru
cumpărarea de autoturisme, motociclete şi bărci cu motor,
din producţia internă şi import, comercializate prin dealeri
autorizaţi
Moneda : Lei
Suma maximă : echivalentul în lei a max. 30.000 EUR
Perioada : max. 5 ani
Dobânda : 26,9 - 27,9%/an
Avans : 0 - 25% plătibil la bancă sau la casieria dealerului care are cont la BCR
Garanţii :
veniturile totale lunare, certe, realizate de solicitant
şi membrii familiei acestuia.Rata totală lunară de rambursat
nu va depăşi 30% din aceste venituri
autoturismul, motocicleta, barca cu motor vor fi
asigurate, drepturile de încasat din poliţa de asigurare
CASCO vor fi cesionate în favoarea BCR
Avantaje :
venitul minim necesar va fi de 2.500.000 lei pentru
solicitant sau de 4.000.000 lei în cazul calculului venitului
pe familie
nu se solicită garanţi
plata ratelor la sediul băncii, din contul de
card de debit de la orice ATM din reţeaua băncii (creditele
în lei) sau utilizând serviciul e-BCR
posibilitatea de rambursare anticipată a creditului.

Creditul pentru cumpărarea
de AUTOTURISME NOI ÎN VALUTA :
Destinaţia: se acordă persoanelor fizice pentru
cumpărarea de autoturisme din producţia internă şi import,
comercializate prin dealeri autorizaţi
Moneda : USD, EUR
Suma maximă : max. 30.000 echivalent EUR
Perioada : max. 5 ani
Dobânda : 10,6%/an
Avans : min. 15% din valoarea estimată pe factura
proformă, cu toate taxele incluse; se va depune într-un cont
în valută la BCR
Garanţii :
veniturile totale lunare, certe, realizate de solicitant şi
membrii familiei acestuia.Rata totală lunară de rambursat nu
va depăşi 30% din aceste venituri
autoturismul va fi asigurat, drepturile de încasat din
poliţa de asigurare CASCO vor fi cesionate în favoarea BCR
Avantaje :
venitul minim necesar va fi de 2.500.000 lei pentru
solicitant sau de 4.000.000 lei în cazul calculului venitului pe
familie
nu se solicită garanţi
plata ratelor la sediul băncii, din contul de
card de debit de la orice ATM din reţeaua băncii (creditele
în lei) sau utilizând serviciul e-BCR
posibilitatea de rambursare anticipată a creditului.

Angajãm:

inginer electric -

specializare
aparate electrice,
experienþã min. 3
ani, cunoºtinþe de
lb. englezã;

inginer proiectant

iv
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- cunoºtinþe în
Autocad ºi Eplan,
experienþã min. 3
ani, cunoºtinþe de
lb. englezã;

electrician .

rh

Aºteptãm CV-urile
dumneavoastrã la
fax 412800, pânã
la data de
30 iunie 2004.

"A

Camera de Comerþ, Industrie
ºi Agriculturã Galaþi

realizează un CD de promovare a firmelor gălăţene şi a oportunităţilor de
afaceri pe care judeţul nostru le oferă potenţialilor investitori. Acest CD (bilingv:
engleză-franceză) va conţine principalele firme gălăţene structurate pe domenii
de activitate, servicii, produse, o prezentare generală a judeţului Galaţi şi a
mediului de afaceri, prezentarea C.C.I.A. Galaţi şi a instituţiilor şi autorităţilor
locale, precum şi topul firmelor gălăţene pe anul 2003.
Acest CD va fi realizat într-un număr de aproximativ 1000 ex. şi va fi distribuit:
Q tuturor ambasadelor României;
Q Camerelor de Comerţ din România şi Camerelor de Comerţ din străinătate
cu care avem încheiate acorduri de cooperare (Franţa: C.C.I Bordeaux, Club
des Entreprises şi Asociaţia CEDRE; Anglia: C.C.I. Mid Yorkshire; Olanda: C.C.I.
Haga; Belgia: C.C.I. Bruxelles; S.U.A.: C.C.I. Chicago, C.C.I. Hammond; Grecia
C.C.I. Kavala si C.C.I Pireu; Turcia: C.C.I. Istanbul si C.C.I. Bursa; China: C.C.I
Wuhan; Italia: I.P.E.R. Milano; Egipt: Federaţia Camerelor de Comerţ din Cairo;
Ungaria: C.C.I. Debrecen; Bulgaria: C.C.I. Bourgas si C.C.I. Plovdiv; Rep. Moldova:
C.C.I. Moldova si C.C.I. Cahul; C.C.I. a Estoniei; Polonia: C.C.I. Czestochowa;
Slovacia: C.C.I. Banska Bystrica; Ucraina: C.C.I. Odessa);
Q tuturor organizatorilor / participanţilor la târgurile şi expoziţiile organizate
în România sau în străinătate de Camera noastră sau la care Camera noastră
participă;
Q instituţiilor sau organizaţiilor din ţară sau străinătate cu care Camera
noastră sau autorităţile locale colaborează;
Q tuturor participanţilor la misiunile economice primite la Galaţi sau organizate
în străinătate.

RADIOCOMUNICAÞII S.A.,
unul dintre principalii operatori de
telecomunicaţii din România, doreşte să
colaboreze cu distribuitori cu experienţă şi
cu o reţea de distribuţie bine dezvoltată
pentru următoarele servicii:
Q Servicii integrate de comunicaţii telefonie interurbană
şi internaţională & internet;
Q Ring+ - cartele telefonice preplătite;
Q BiNet - Internet de mare viteză.
Dacă eşti din Galaţi şi vrei să afli mai multe
informaţii, ne poţi contacta la tel.
+40213073105; fax: +40213121710.

MILIOANELE
"VIEÞII LIBERE"
Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile
14 iunie 2004
În temeiul art. 97, alin. (2) din O.G.nr.61/2002 republicată privind colectarea
creanţelor bugetare, coroborat cu O.G. 92/2003 se face cunoscut prin prezenta
că în ziua de 24 iunie 2004, ora 14,00, în localitatea Galaţi, str. Port Mineralier
nr.1 se vor vinde prin vânzare la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate
a debitorului SC ASTEROM SRL, cu sediul în Galaţi, str. Port Mineralier nr.1, CF
R10395374.
Nr.crt. Denumire Cantitate Preţul de evaluare
mijloc fix
pentru licitaţie

Valoare actualizată
pentru licitaţie

1. Baraca
metalică
1 buc.
19.432.120
19.432.120
2. Presă tablă 1 buc.
111.160.000
111.160.000
3. Foarfecă
ghilotină
1 buc.
136.570.000
136.570.000
4. Sistem
calculator+
imprimantă
1 buc.
11.514.000
11.514.000
TOTAL
279.116.120
279.116.120
Preţul nu are inclus TVA.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor se vor prezenta până în ziua
precedentă termenului de vânzare, cu oferte de cumpărare, ataşând totodată
şi dovada achitării taxei de participare la licitaţie reprezentând 10% din preţul
de pornire a licitaţiei, cât şi dovada emisă de creditorii bugetari că nu au
obligaţii bugetare restante. Taxa de participare la licitaţie se va vira în contul
50053127190 deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, urmând să se prezinte
la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.
Relaţii suplimentare la Administraţia Finanţelor Publice Galaţi, etaj 5, camera
518 sau la telefon 490008 interior 2147.

24
Talon
Luni
de
participare
Douã milioane
pe sãptãmânã
Numele

Adresa

Telefon
Talon pentru perioada
14 - 20 iunie 2004
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Şofer. Rog seriozitate. Telefon
0745692591. (000405)

rh

Solicit angajare ca ag. pază, cu
atestat, rog seriozitate. Telefon
0741934560. (000992)

S.C. închiriazã
hale de producþie
cu diverse
suprafeþe,
facilitãþi multiple,
poziþie platforma
SIDEX, preþuri
avantajoase.

SC Intertrans SA Galaţi
organizează cursuri de pregătire
pentru obţinerea permisului de
conducere
auto
categ.
A,B,C,D,E, la cele mai mici
preţuri. Informaţii la tel. 472958
sau la sediul str. Ştefan cel Mare
nr. 3. (8271587)

SC Zeus SRL angajează
tâmplari cu experienţă în
confecţionarea de mobilier PAL
şi ucenici dornici de a învăţa
meseria de tâmplar mobilier.
Telefon 470059. (8272243)

Trident. 1. Lucrător tâmplărie
aluminiu şi PVC. Cerinţe:
experienţă în domeniu, minim
2 ani, salariu 150 E; 2.
Gestionar. Cerinţe: experienţă în
domeniu minim 2 ani.
Persoanele interesate vor
depune CV-ul la magazin
Trident din str. Brăilei, bl. BR2,
parter sau la tel./fax 322255,
mobil 0740081216. (ctr)

De ce doreşti să devii
consultant de frumuseţe
Faberlic? Cursuri gratuite,
siguranţă financiară, experienţă
în vânzări directe, drumul spre
carieră îţi este asigurat,
produse cosmetice fabricate în
Franţa.
Tel.
499029,
0744534749, 0742111520.
(001047)

Telefoane:
0788235582;
direct 833038.

Sigur şi eficient taxi în ţară şi local.
460975, 0723182765. (ctr)

#####
Transport marfă 2 tone, intern
şi internaţional, autorizat,
avantajos, sigur. 0744785636.
(ctr)
#####

Amenajări
interioare,
termoizolaţii, zugrăveli, reparaţii.
0744931051, 472477. (3317785)

Filmări, fotografii, calitate,
avantajos, accesibil. Tel. 469704,
0745232054.

"A

SC Citadina 98 SA Galaţi, cu
sediul în str. Crizantemelor nr.
6A, angajează: ingineri, maiştri
construcţii drumuri (aşternere
covoare asfaltice), asfaltatori,
mecanici utilaje, mecanici auto
şi utilaje, zidari, dulgheri, fierarbetonişti, necalificaţi, electrician
auto, şef profil mixturi asfaltice
pentru laborator de drumuri.
Relaţii la tel. 498614. (8272346)

Societate
comercială
angajează căpitan fluvial şi ofiţer
punte fluvial pentru remorchere/
împingătoare de linie. Tel.
0241691010, zilnic între orele
9,00-18,00. (8272233)

Societate comercială autorizată
vinde, montează apometre Zenner
(clasa B, clasa C), reverificare
metrologică apometre. Reparaţii
subsoluri şi montaj instalaţii
sanitare, centrale termice. Tel.
460975, 0723182765. (ctr)

Atenþie!
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Pentru mare publicitate sunaţi la telefon 460719, fax 460875
email: pub@viata-libera.galati.ro
Sunt Cornel şi mulţumesc
tămăduitoarei Aurica că mi-a
dezlegat cununiile. Tel. 438955,
Română 123. (000844)

Repar frigidere, vitrine, lăzi
frigorifice, constatare, transport
gratuite. 496609, 0722736633.
(8271621)

Marian mulţumesc clarvăzătoarei
Roxana, datorită ei suntem fericiţi,
rezolvă orice problemă,

SC Elmont Service SRL vă
pune la dispoziţie serviciul de
cumpărături la domiciliu. Lunisâmbătă 8,00-21,00. Tel.
0745928410. (8272240)

Montaj centrale, obiecte sanitare,
scurgeri separate. 476076,
0722294373. (8270285)
Confecţionăm, la preţuri foarte
mici, tâmplărie aluminiu (Grecia),
PVC (Austria), geam termopan,
zidării balcoane, jaluzele verticale,
orizontale, rulouri exterioare. Tel.
494480, 0745499831, 479934.
(8271521)
Curse în ţară cu Volkswagen
Vento.
Tel.
0742120961.
(8286890)

###
Hidroizolaţii termosudabile
Italia, cel mai bun raport PREŢ/
CALITATE, rate fără girant,
garanţie maxim 15 ani. 435746,
0788249810. (ctr)
###

###
Programe complete de
contabilitate la cele mai mici
preţuri, 100.000 lei ora
consultanţă.
470107,
0744766897. (3332049)
###

MUZICĂ NUNŢI, FILMĂRI
PROFESIONALE, COPIERI DVD/CD,
FOTOGRAFII.
0722424502,
455273. (3317792)

Instalări reţele, service PC, web
design, instalaţii telefonice. Telefon
0724594144. (8271650)

Parchetar, maşină aspirator. Ieftin,
rapid, calitate. 0726835985.
(8270878)
Reparaţii televizoare, deplasare,
constatare gratuite. 477068,
0745765678. (8270351)

Autorizaţi metrologic, vindem
apometre - 410.000 lei/buc.
Montăm, sigilăm apometre în rate.
Obiecte sanitare în rate (Magazin
Climaserv, Micro 21). Telefon
473026, 0723287691. (ctr.)

Formaţie
nunţi.
Calitate
ireproşabilă, avantajos. 433117,
0745612477. (8289751)

Societate autorizată asigură
reverificare metrologică şi sigilare
apometre - 135.000 lei/apometru
sau servicii complete - 170.000 lei/
apometru (Magazin Climaserv,
Micro
21).
Tel.
473026,
0723287691. (ctr)

Raşchetat, şlefuit parchet,
maşină cu aspirator. 0726835985.
(8271674)

FILMĂRI VIDEO, MUZICĂ NUNŢI
(DJ), FOTOGRAFII GRATUITE.
320159. (000250)
Execut construcţii case, balcoane,
zugrăveli lavabile, placări rigips,
faianţări, parchet laminat. 422397,
0742344968. (ctr.)
###
Tâmplărie PVC - Germania, cu
geam termopan. 435746. (ctr)
###

Transport marfă 3 t, Mercedes
Sprinter, extralung. 0745482140.
(000365)
###
HIDROIZOLAŢII cu materiale
performante. TÂMPLĂRIE DIN
ALUMINIU cu geam termopan.
RATE, GARANŢIE. Tel. 490277,
0745922235. (ctr)
###
Depanare televizoare color,
deplasare, constatare gratuite.
320318, 0744105096. (000468)
Profesionişti instalaţii sanitare,
centrale termice. Tel. 443641,
0722460811. (000463)

PLASE
ANTIINSECTE
MATERIALE LA PREŢURI MICI.
414728. (8272264)
Rulouri exterioare, jaluzele
lamelare. Preţuri minime, calitate
maximă. 436785, 0722248732,
0741793039. (8271326)
###
Urgent înfiinţări societăţi
comerciale, obţinem avize,
autorizaţii. Tel. 324400,
0723834563. (ctr)
###
Repar frigidere, congelatoare la
dimiciliu, garanţie. Tel. 462212,
0742170898. (000650)
Supertermo execută tâmplărie
aluminiu, PVC, geam termopan, la
cele mai avantajoase preţuri.
472691, 0740366870. (8289762)
Executăm tâmplărie din aluminiu
şi confecţii metalice. Debităm PAL.
Telefon 0745079773. (8288900)
###
Urgent, 3 zile înfiinţări,
modificări societăţi. 416906,
0723926687, 0740089025.
(8278282)
###

În temeiul art. 39, alineat 3 cu
privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-au emis
înştiinţările de plată nr. 17/30/1/
2003/1139;17/30/1/2003/1140; 17/
30/1/2003/1141; 17/30/1/2003/
1142; 17/30/1/2003/1143; 17/30/1/
2003/1144; 17/30/1/2003/1145; 17/
30/1/2003/1146; 17/30/1/2003/
1147; 17/30/1/2003/1148; 17/30/1/
2003/1149; 17/30/1/2003/1150; 17/
30/1/2003/1151; 17/30/1/2003/
1152 pentru SC Berdsid SRL. (ctr)

Şcoala de şoferi Motoprest
organizează cursuri categ. B, pe
autoturisme
noi,
Dacia,
1.950.000 lei, Super Nova
2.400.000, Cielo 2.700.000.
Relaţii la tel. 495333. (ctr)

I N T E R N AT I O N A L
COMPUTERS SCHOOL anunţă
mari reduceri de preţuri pentru
următoarele cursuri: operator
calculatoare; inspector resurse
umane;
contabilitate
computerizată, limbi străine,
birotică secretariat, ajutor
programator, cursuri pentru
copii. Se asigură următoarele
facilităţi: suport curs; plata în 4
rate. Tel. 498120 în incinta Casei
de Cultură a Sindicatelor. (ctr)
Rate! Reparaţii frigidere la
domiciliu. Garanţie. 473715,
426846. (001078)

Ofer
împrumut,
garanţie
imobiliară. 0745404033. (001151)

SC Rom-Novomatic Corp. SRL
caută posesori de spaţii - baruri,
pentru colaborare cu jocuri
electronice Novomatic. Relaţii la
tel./fax 021/3112469, 021/
3126453,
0745327301,
0722606064. (ctr)
Companie multinaţională caută
parteneri pentru colaborare în
regim de franciză: persoane/
societăţi posesoare de capital 2030.000 euro şi/sau spaţiu
comercial. Telefon 0724388608.
(ctr)

Afacere foarte profitabilă în
franciză, pretabil pentru firmă de
arhitectură/design interior/
construcţii. Telefon 0724388608.
(ctr)

îndepărtează farmece, blesteme.
Tel.
314121,
0740771190.
(001089)

Mulţumesc doamnei Maria din
Galaţi care desface cununii,
vindecă orice boală, inclusiv
epilepsie, alcoolemie, scoate
argintul viu şi lucrează cu magie
albă. Apelaţi cu încredere. 427994.
(001053)

În temeiul art. 39, alineat 3 cu
privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-a emis somaţia
nr. 8676/11.05.2004 pentru SC
Pancotour SRL Galaţi. (ctr)
În temeiul art. 39, alineat 3 cu
privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-a emis somaţia
nr. 9378/19.05.2004 pentru SC
Pellexport SRL Galaţi. (ctr)

În temeiul art. 39, alineat 3 cu
privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-a emis somaţia
nr. 8774/12.05.2004 pentru SC FM
Minicom SRL Galaţi. (ctr)

iv
a

########
RATE
FĂRĂ
GIRANT!
Tâmplărie din aluminiu şi PVC,
geam termopan. 312166,
0722437530. (ctr)
#########

Hidroizolaţii termosudabile între
100.000 şi 175.000 lei/mp.
452525, 0726835985. (8271675)

Electrician execut, repar, modific
instalaţii electrice. 480347.
(000631)

Societate comercială reparăm
frigidere şi congelatoare la
domiciliul clientului. Tel. 480627,
445841. (8271412)
Tineri montăm rigips, zugrăvim,
gresăm, faianţăm. 0741407107.
(000582)

Efectuez curse rapide în Italia,
Franţa, Spania, cu autoturism, preţ
convenabil. Telefon 0745876809.
(000612)
Repar la domiciliu frigidere,
congelatoare, lăzi, maşini spălat.
471743, 334137. (000742)
Ieftin! Muzică nunţi (CD calculator).
444616, 0745642631. (000845)
Foto şi filmări profesionale pentru
diferite ocazii, preţuri avantajoase.
0745955287. (00879)

Transport
persoane
internaţional: Italia, Franţa, Spania,
Portugalia, de la şi până la
destinaţie. Plecări în fiecare
miercuri. Informaţii la tel.
0721293867,
0261770036.
(6510057)
Spargem, decupăm pereţi rapid,
negociabil. 0740292600. (000820)

Executăm jaluzele, toate tipurile,
montaj gratuit, la cele mai mici
preţuri. Tel. mobil 0745504743, tel.
fix 827038. (8270566)

Reparaţii
frigorifice
şi
electrocasnice la domiciliu şi
societăţi. Tel. 318271, 462237,
0744503549. (8271459)
####
Proconsult înfiinţează firme,
modifică
acte
societăţi.
Comision
0.
499267,
0744124925. (8271477)
####

Parchetar. Maşină cu aspirator.
464518, 0744162561. (000749)
###
Un baby-sitter pentru copilul
dumneavoastră găsiţi doar la
noi! Tel. 431496, 477833,
0745623336. (8271551)
###

######
Constituiri societăţi, avize,
cesiuni,
consultanţă.
Promptitudine, preţuri minime!
Tel. 430408, 0744109261.
(8272229)
######

Vând sau închiriez dotare schimb
valutar. Telefon 0723510625. (ctr)

Vând afacere cu obiecte de
activitate librărie, birotică,
papetărie.
0744517213.
(8272235)

###
SC organizează licitaţie pentru
închiriat moară în comunele
Rădeşti şi Oancea. Licitaţia are
loc în fiecare luni şi miercuri
orele 11,00, în str. Mihail
kogălniceanu nr. 16. Telefon
468422. (ctr)
###

Agenţia Taberelor Şcolare Galaţi
organizează licitaţie pentru
procurarea
de
produse
agroalimentare pentru sezonul de
vară 2004, în data de 25 iunie, ora
12,00, la sediul unităţii din str.
Portului nr. 57, tel. 411812.
(8272273)

rh

Muzică pentru nunţi, petreceri
(calculator). Gratuit captură video.
0740490310. (000938)

Faianţări, zugrăvelilavabile,
zidărie, tencuială, gleturi. 317902.
(000769)

Executăm tencuieli, zidării,
zugrăveli,
gleturi,
şape,
apartamente, urgent. 0741581216.
(000889)

Execut zugrăveli, tapet, faianţări,
rigips, parchet lamelar, lambriu,
instalaţii sanitare, găuri hote.
434843, 0744291422. (000905)

IEFTIN TARE! TÂMPLĂRIE PVC 3,
4, 5 CAMERE. 414728. (8272263)
Transport marfă 10 tone (Rabă)
autorizat. 0742297585, 477520.
(000948)
###
Transport marfă 2 sau 3,5 t
intern,
internaţional.
0723029152. (001130)
###

Găuri beton dibluri, hote,
suspendate, pexal. 435126.
(001036)

JALUZELE VERTICALE - CELE
MAI IEFTINE MATERIALE. 414728.
(8272262)
##
OFERTĂ SPECIALĂ! Vindem
şi montăm jaluzele, rulouri,
parchet laminat. 324794. (ctr)
##

Executăm parchet laminat,
zugrăvire, faianţă, tencuieli.
451869. (001000)
######
Înfiinţăm societăţi comerciale,
consultanţă juridică gratuită.
463478,
0741142139.
(8272242)
######

"A

SC Moty Company amenajează
interioare modeste de excepţie,
garanţie, calitate, eficienţă, preţuri
rezonabile. Tel. 0744177571,
470849. (001024)

###
Înfiinţări societăţi comerciale,
autorizaţii, modificări acte. Tel.
415505,
0741969365.
(8272231)
###

Zidărie tencuieli, faianţă, gresie,
zugrăveli, gleturi, balcoane.
346531. (001085)

În temeiul art. 39, alineat 3 cu
privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-a emis somaţia
nr. 8674/11.05.2004 pentru SC
Protopmod SRL Galaţi. (ctr)

Familia îndurerată
anunţă trecerea în
nefiinţă, după o scurtă şi
grea suferinţă a celui
care a fost grijuliu şi
iubitor soţ, tată, bunic şi
frate OPREA NECULAI.
Dumnezeu să-i odihnească în pace sufletul
bun şi blând. Înmormântarea, astăzi, la
Cimitirul Eternitatea.

V.L
."

Glet, var, faianţă, rigips, calitate.
0741238177,
0724127318.
(001080)

13

Grupul
Şcolar
Industrial
Metalurgic Galaţi închiriază la
persoane juridice 2 spaţii, unul de
25 mp şi altul de 52 mp, în incinta
căminului F şi 20 mp teren pentru
activităţi economice. Licitaţia are
loc în ziua de 24.06.2004, la sediul
Inspectoratului Şcolar Judeţean
Galaţi. Taxa de participare la licitaţie
este de 1.000.000 lei. Relaţii la tel.
463840. (ctr)

Pierdut căţeluşă Bichon talie
mică, culoare bej, 6 ani necesită
tratament. Ofer recompensă mare.
Tel.
311004,
0745657292.
(001057)

Mulţumesc celei mai puternice,
cu har sfânt, Aurica, că mi-a
îndreptat copilul de o boală
incurabilă, str. Română 123. Tel.
438955, 0742367465. Ghiceşte în
tarot. (000844)

În temeiul art. 39, alineat 3 cu
privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-au emis
somaţia nr. 9390/19.05.2004 şi
notificare poprire 1963 pentru SC
Profex SRL Galaţi. (ctr)În temeiul
art. 39, alineat 3 cu privire la
comunicarea actului administrativ
fiscal din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, Administraţia
Finanţelor Publice Galaţi anunţă că
s-a emis avizul de garanţie nr. 704/
20.05.2004 pentru SC Petru V.Ev
SNC Galaţi. (ctr)
În temeiul art. 39, alineat 3 cu
privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-au emis avizul
de garanţie nr. 647/14.05.2004 şi
notificare poprire 8624/10.05.04
pentru SC Primrom Service SRL
Galaţi. (ctr)În temeiul art. 39, alineat
3 cu privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-a emis avizul
de garanţie nr. 648/12.05.2004
pentru SC Paldes SRL Galaţi. (ctr)

În temeiul art. 39, alineat 3 cu
privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-a emis
notificare poprire cont nr. 8760/
12.05.2004 pentru SC Petmicom
SRL Galaţi. (ctr)
În temeiul art. 39, alineat 3 cu
privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-au emis
înştiinţările de plată nr. 1298, 1299,
1300, 1301, 1302, 1303, 1304,
1305, 1306, 1307, 1308, 1309,
1310, 1311, 1313, 1318, 1312,
1314, 1315, 1316, 1317 din data
de 10.05.2004 şi deciziile privind
accesoriile nr. 1164, 1187, 1188,
1189, 1190, 1191, 1192, 1193,
1126, 1127, 1128, 1129, 1130,
1131, 1132, 1133, 1134, 1135,
1136, 1137, 1138, 1139, 1140,
1141, 1142, 1143, 1144, 1145,
1146, 1147, 1148, 1149, 1150,
1151, 1152, 1153, 1155, 1154,
1156, 1157, 1158, 1159, 1160,
1161, 1162, 1163, 1102, 1103,
1104, 1105, 1106, 1107, 1108,
1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114,
1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120,
1121, 1122, 1123, 1124, 1125 din
10.05.2004 pentru SC Conini
Construct SRL Galaţi. (ctr)

În temeiul art. 39, alineat 3 cu
privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-au emis
înştiinţări de plată nr. 1274, 1275,
1276, 1277, 1278, 1279, 17/30/1/
2003/1074, 17/30/1/2003/1075,
17/30/1/2003/1076, 17/30/1/2003/
1077, 17/30/1/2003/1078, 17/30/1/
2003/1079, 17/30/1/2003/1080,
17/30/1/2003/1081, 17/30/1/2003/
1082, 17/30/1/2003/1083, 17/30/1/
2003/1084, 17/30/1/2003/1085,
17/30/1/2003/1086, 17/30/1/2003/
1087, 17/30/1/2003/1088, 17/30/1/
2003/1089, 17/30/1/2003/1090,
17/30/1/2003/1091, 17/30/1/2003/
1092, 17/30/1/2003/1093, 17/30/1/
2003/1094, 17/30/1/2003/1095,
17/30/1/2003/1096, 17/30/1/2003/
1097, 17/30/1/2003/1098 din data
de
17.05.2004
pentru
SC_Europolis Shipping and
Trading SRL CF 1636210. (ctr)

Scumpa noastră mamă şi soţie
SANDU SĂNDICA în această zi ai fi

împlinit 42 de ani. În loc de ˝La
mulţi ani!˝ îţi spunem Dumnezeu
să te ierte! (001009)
Pe 13 iunie s-a împlinit un an de
când CUŞAI DANIEL a plecat şi nu

În temeiul art. 39, alineat 3 cu
privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-a emis
înştiinţarea de plată nr. 338/
16.02.2004
pentru
SC
Constantinescu Viorel SNC. (ctr)

În temeiul art. 39, alineat 3 cu
privire la comunicarea actului
administrativ fiscal din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi anunţă că s-au emis pentru
societatea SC Imperial MSP SRL,
cod fiscal 1631247, înştiinţările de
plată nr. 3186/21.04.2004, 3187/
21.04.2004. (ctr)

s-a mai întors, lăsând în urmă
durere şi tristeţe. Dumnezeu să-l
ierte. Finii Ghioc. (001083)
Azi se împlinesc 6 luni de la
trecerea în nefiinţă a dragului

#######
CHRISTIAN COMPANY
Sicrie între 850.000 şi italian
4.750.000, transport 150.000.
Tel. 496000, 0745781785. (ctr)
######
#####
NOVOMATIC,
VÂNZĂRI
SICRIE,
TRANSPORT
FUNERAR AUTORIZAT URBAN,
INTERURBAN, ŢIGLINA I, BL. A1,
ET. 1, AP. 44. 461123 NON STOP
0745230304. (CTR)
####
######

nostru TUDORII HARALAMBIE
(LAMBI), 60 ani. Dumnezeu să-l
odihnească. (001169)
Astăzi au trecut 6 luni de durere
şi grea suferinţă de când ai plecat

Sicrie ieftine transport gratis la
domiciliu, str. Siderurgiştilor
lângă Casa Roşie. Telefon
0788404676. (8288656)
######
Anunţăm dispariţia fulgerătoare
a fiicei noastre LILIANA CHIRILĂ 36 ani. Ne rugăm bunului
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Trupul neînsufleţit este
depus la Biserica “Trei Ierarhi” iar
înmormântarea are loc astăzi, 14
iunie, ora 12,00, Cimitirul
Eternitatea.
A plecat fulgerător dintre noi
prietena şi şefa noastră, LILIANA
CHIRILĂ, a cărei lipsă o vom simţi
în permanenţă. Dumnezeu s-o
odihnească. Colectivul Agenţiei
de turism CEVIS.

dintre noi, bunul nostru soţ şi tată
DIMA COSTEL. Nu te vom uita
niciodată. Soţia şi copiii. (001078)

O clipă nefastă a răpit dintre noi
un suflet sincer şi curat, al prietenei noastre, LILIANA CHIRILĂ.
Va rămâne veşnic vie în memoria
noastră. Fam. Ionescu şi Ghinoiu.
Familia Bocu Constantin regretă
trecerea în nefiinţă a celui care a
fost GHIOC DUMITRU şi este
alături de familia îndurerată. (001091)
Suntem alături de familia Chirilă
Ion în aceste momente grele
pricinuite de dispariţia fulgerătoare
a fiicei CHIRILĂ LILIANA. Sincere
condoleanţe familiei îndurerate.
Familia Schwartz. (001095)
A dispărut dintre noi cea mai iubită
mamă şi bunică DUMITRA
BĂLUŢĂ. Adormită întru Domnul, la
80 de ani, cu inima bună şi mintea
ascuţită şi trează, grija aproapelui
fiindu-i mai aproape decât grija de
sine, ne-a părăsit lăsând gol şi
tristeţe în sufletele noastre. Pentru
cei care au iubit-o şi respectat-o
ea va rămâne veşnic în inimile
noastre. Înmormântarea va avea
loc în comuna Slobozia Conache.
Dumnezeu s-o odihnească.
Fiicele, ginerii şi nepoţii.

S-a scurs un an de dor şi
lacrimi de când ne-a părăsit cel
care a fost cel mai bun soţ, tată,
socru,
bunic
MITRAN
ALEXANDRU. Cât ai trăit te-am
iubit, cât vom trăi te vom plânge.
Dumnezeu să-i dea lumină şi
odihnă veşnică, să ne vegheze
şi să ne fie aproape aşa cum
ne-a fost întotdeauna. (001009)

Buget decent

Pauzã de... ceremonii

Patronul George Copos a declarat că gruparea FC Rapid va avea,
pentru sezonul 2004/2005, un buget “decent”, de aproximativ trei
milioane de euro.

La sfârşitul săptămânii trecute, atacantul Bogdan Vrăjitoarea (FC Oradea) s-a
cununat religios cu soţia sa, Camelia, în timp ce fundaşul Cosmin Contra (Atletico
Madrid), a fost naşul de botez al fiului portarului Petru Ţurcaş (Apulum Alba Iulia).

FOTBAL

Încã o promovare!

PROFIL

O viaþã de om pe
terenul de handbal!

La Galaþi
38 de
cluburi
sportive!

Noua promovatã Junkers Galaþi (în medalion antrenorul Haralambie (Puiu) Antohi)

Smârdan, 16-0 cu Dueta
Fântânele, 5-0, în deplasare, cu
Bujorii Tg. Bujor.
Şi parcursul în etapele judeţene
ale “Cupei României” a fost
deosebit de favorabil: 3-0 cu Katy
Ciorăşti, 6-5 (după executarea
loviturilor de departajare) cu Viitorul
Costache Negri, 3-0 cu Bujorii
Tg.Bujor şi 3-1 cu CSU Metal, în
finala judeţeană. În prezent,
echipierii de la Junkers aşteaptă
meciurile etapelor naţionale, când
vor intra în competiţie divizionarele
C şi B.
Chiar dacă au realizat acest
bilanţ excelent, elevii lui Puiu Antohi
au avut destul de mult de tras!
Principalele contracandidate la
promovare le-au ridicat destule
probleme, însă acestea au fost
rezolvate... convenabil. Cu Tecuciul
- echipa aflată multă vreme pe locul

al doilea în clasament - au făcut
3-0 şi 1-1, cu CSU Metal: 4-2 şi 4-1,
iar cu Sporting Voinţa Lieşti: 1-1 şi
8-0.
Actuala echipă s-a format,
practic, în toamna anului trecut.
Dintre jucătorii care evoluaseră la
Şiviţa au mai rămas doar trei, restul
provenind de la Costache Negri
(echipă promovată în vara anului
trecut, dar al cărei titlu a plecat în
Transilvania), de la Oţelul - juniori
şi tineret, şi de la Liceul cu Program
Sportiv Galaţi.
Conducerea tehnică este
asigurată de Puiu Antohi, ajutat de
Adrian Bontea (antrenor cu portarii), iar la juniori lucrează Pompiliu Ionescu - echipa aceasta terminând competiţia pe locul al doilea.
Iată lotul de jucători care au
reuşit promovarea în Divizia C:
Dumitraşcu, Jubea - Iancu, Onose,
Boroş, Popa, Ciurea, Zain,
Codreanu, Taşcă, Mogoş, Clim,
Atanasiu, Zontea, Metehău, Mitrea,
Grigorică, Silian, Grigore şi Stan.
Echipa cel mai des folosită arată
astfel: Dumitraşcu - Iancu, Onose,
Boroş, Popa (Zontea), Clim
(Metehău) - Zain (Mitrea), Ciurea,
Codreanu (Stan) - Taşcă, Mogoş
(Silian).

Cele mai multe goluri au fost
marcate de Taşcă - 22, urmat de
Codreanu - 16 şi Mogoş - 14 (de
remarcat că acesta din urmă a
jucat
numai
în
returul
campionatului).
Echipa este susţinută de Firma
Junkers, prin Florin Atanasiu, care
este preşedintele Clubului Sportiv
Junkers, sponsor şi jucător (în tur
a evoluat în cel puţin cinci partide!).
Antrenamentele şi jocurile au avut
loc pe Stadionul “Siderurgistul”, iar
promovarea s-a realizat direct - fără
nici un meci de baraj.
Gruparea nou-promovată în
Divizia C este foarte tânără, cu o
medie de vârstă de 23 de ani şi
jumătate, iar pregătirile s-au
efectuat la nivelul unei echipe
divizionare - cu antrenamente
zilnice!
Obiectivul
imediat
este
ocuparea unui loc cât mai bun în
Divizia C (în Seria I sau a II-a).
Menţionând încă o dată
frumoasa performanţă a celor de
la Junkers, să-i felicităm pe
jucători, conducerea tehnică şi
conducerea clubului şi să le urăm,
de pe acum, mult succes în
confruntarea din fotbalul divizionar!
GH. ARSENIE

Goluri, goluri...

Între vestiar ºi gazon

ITALIA. Echipa Atalanta Bergamo a
promovat în prima ligă italiană după ce
a terminat la egalitate, scor 0-0, partida
disputată, sâmbătă, pe teren propriu, în
faţa formaţiei Salernitana, în etapa a
46-a (ultima) din Serie B. Atalanta revine
în primul eşalon din Italia după numai un
an petrecut în Serie B, alături de
formaţiile US Palermo (locul 1, 83 de
puncte), Cagliari (locul 2, 83 p), Livorno
(locul 3, 79 p) şi Messina (locul 4, 79 p),
care aveau deja asigurată promovarea.
Echipa Fiorentina, clasată pe locul şase,
va disputa barajul pentru promovare
împotriva formaţiei Perugia, care a
încheiat sezonul 2003/2004 pe locul 15.
Formaţiile Pescara, Como şi Avellino au
retrogradat în Serie C1, în timp ce

 Patronul clubului Universitatea
Craiova, Dinel Staicu, a trimis o
scrisoare noului Consiliu Local, prin
care anunţă că va renunţa la echipa de
fotbal în această vară. Staicu solicită
membrilor Consiliului Local o întâlnire, în
cursul acestei săptămâni, în vederea
stabilirii situaţiei echipei. Actualul patron
al clubului craiovean doreşte ca cel
puţin 51 la sută dintre acţiunile grupării
să fie preluate de Consiliul Local.
 Echipele “Craiova Maxima” şi
Drobeta Turnu Severin au disputat,
vineri, la Novaci, un meci
demonstrativ, care s-a încheiat cu
scorul de 4-4. Printre cei care au
jucat pentru “Craiova Maxima”
s-au aflat Nicolae Negrilă, Nicolae
Tilihoi,
Aurică
Beldeanu,
Constantin Donose, Mircea
Irimescu, Ilie Balaci, Sorin Cârţu şi
Rodion Cămătaru. La echipa din

Fără nici un fel de
exagerare, se poate spune
despre LĂCRĂMIOARA
ALEXESCU PINTELEI că şi-a
petrecut întreaga viaţă pe
terenul de handbal. Are 37
de ani şi este jucătoare de
bază la echipa Oţelul Sidex,
participantă
în
Liga
Naţională. De când se ştie a
jucat numai în primul eşalon,
excepţie făcând scurta
perioadă de juniorat.
La început a cochetat cu
baschetul. A trecut normele
impuse de o selecţie, dar nu
a rămas multă vreme aici. O
atrăgea handbalul, şi la
handbal s-a dus - disciplină
căreia i-a rămas credincioasă până în prezent.
Doreşte să mai joace, la
Galaţi - un an sau doi - după
care va hotărî asupra viitorului său.
Cum spuneam, a început
handbalul la CSS Bacău, oraş în
care sportul cu mingea la semicerc
se bucura de foarte multă atenţie.
După o perioadă de pregătire asiduă,
la vârsta de 18 ani a devenit
campioană naţională de junioare.
Era în 1985, an în care avea să
devină şi studentă la Facultatea de
Mecanică a Universităţii din Iaşi. Pe
perioada studiilor - şi după aceea - a
jucat la Terom Iaşi, echipă aflată în
primul eşalon. Şi n-a făcut-o deloc
rău, de vreme ce Teromul a ajuns să
reprezinte handbalul românesc în
câteva ediţii ale cupelor europene.
La 28 de ani a ales Galaţiul. A
venit la Oţelul, unde antrenor era
Cornel Bădulescu (cu el lucrase şi
la Iaşi). Ulterior se va convinge că a
făcut o alegere bună, împreună cu
Oţelul având nu mai puţin de cinci
prezenţe în competiţiile continentale.
Şi pentru ca performanţa să fie “la
ea acasă”, în trei sezoane
gălăţencele au ajuns până în
semifinalele “Challenge Cup”. În
competiţia internă, Galaţiul s-a clasat
o dată pe locul al treilea (campionatul
era dominat, ca şi acum, de echipele
din Rm.Vâlcea şi Zalău), participând
şi la o finală de “Cupă a României”,
în care s-a situat pe locul al doilea.
În ultima perioadă, de la Galaţi
au plecat mai multe jucătoare de
valoare, iar potenţialul echipei s-a
diminuat considerabil. Anul acesta,
de pildă, Oţelul a jucat ultima parte a
sezonului în grupa a doua valorică,
dar printr-un efort conjugat a reuşit
să-şi menţină locul în Ligă.
Lăcrămioara a avut şi o bogată
activitate internaţională. A fost
prezentă în toate loturile naţionale.

Mai întâi s-a clasat - cu echipa
României - pe locul al doilea la
Campionatele Balcanice, pe aceeaşi
poziţie situându-se şi la Campionatele Mondiale Universitare
desfăşurate în Slovenia. A luat parte
la Campionatul European, din
Danemarca, unde România a obţinut
locul al cincilea. În total a susţinut
aproape 30 de meciuri în selecţionatele ţării noastre.
De-a lungul carierei a evoluat
alături de jucătoare de mare valoare,
binecunoscute în arena internaţională, precum Mariana Târcă,
Valentina Cozma, Steluţa Lazăr Luca,
Alina Dobrin, iar la echipa de club
le-a avut coechipiere, printre altele,
pe Daniela Goldic, Gabriela Artene,
Nicoleta Ivan sau Viorica Mincan
(care acum joacă în Franţa).
Nu este de mirare că Lăcrămioara
are o “fişă” atât de încărcată. Ea
provine dintr-o familie de sportivi. Are
doi fraţi fotbalişti (dintre care unul
este divizionar B), iar soţul său Constantin Pintelei - a jucat, de
asemenea, fotbal, tot în Divizia B, la
Iaşi.
Lăcrămioara a absolvit liceul la
Bacău, este inginer mecanic şi este
căsătorită de 12 ani! Între pasiunile
sale extrasportive se află vizionările
TV, lectura, excursiile şi multă, multă
odihnă!
Aceasta este fişa biografică a
uneia dintre cele mai longevive
handbaliste din primul nostru eşalon
(colegă de... suferinţă îi este Gabriela
Artene - de la Oţelul - cele două fiind
de aceeaşi vârstă!). Lăcrămioara îşi
desfăşoară activitatea pe terenul de
sport de peste două decenii, prima
sa legitimare fiind făcută acum 22 de
ani!

Dinel Staicu renunþã la Universitatea Craiova!
Atalanta a
promovat în Serie A
echipele Venezia şi Bari vor disputa
barajul pentru menţinerea în Serie B.
ESTONIA.
Reprezentativa
Macedoniei, adversară a selecţionatei
României în preliminariile Cupei Mondiale
din 2006, a învins, cu scorul de 4-2
(3-0), naţionala Estoniei, într-un meci
amical disputat la Tallin.
BULGARIA. Echipa naţională a
jurnaliştilor români a învins, ieri, cu
scorul de 4-0, selecţionata similară a
Macedoniei, în cadrul Balcaniadei
destinate reprezentanţilor presei, care
se desfăşoară la Varna (Bulgaria). În
următorul meci din cadrul competiţiei,
naţionala jurnaliştilor români va întâlni
echipa similară a Bulgariei.
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 S-a mai înfiinţat un club
sportiv în Galaţi, ridicând la 38
numărul acestor structuri
sportive! Agenţia Naţională pentru
Sport a autorizat funcţionarea
“Fotbal Club Steaua Dunării”
Galaţi, preşedintele asociaţiei
fiind cunoscutul om de fotbal Ilie
Hagioglu.
 Grupa de sportivi ai secţiei
de badminton de la Clubul Sportiv
Siderurgistul, care va participa la
“Cupa României”, programată la
Timişoara, la sfârşitul acestei
săptămâni, va efectua un stagiu
de pregătire în oraşul de pe Bega,
asigurat de către Direcţia pentru
Sport a judeţului Galaţi. Dintre
sportivii care vor concura la
Timişoara îi amintim pe Andreea
Doreli, Victor Tufescu, Teodora
Badiu, Florin Tudor, Luiza Cucu,
aceştia fiind coordonaţi de către
antrenorul Dorel Badiu.
 Direcţia pentru Sport va
organiza în această vară cursuri
de iniţiere la înot. Acestea vor
avea loc la Bazinul Olimpic din
cadrul Complexului Sportiv
“Dunărea”, din vecinătatea Sălii
Sporturilor. Corpul de specialişti
va fi condus de către experimentatul antrenor Friedrich
Schwing.
 Înotătorii gălăţeni se
pregătesc pentru Campionatele
Naţionale de la Arad şi Bucureşti.
La Arad, în zilele de 19 şi 20 iunie,
la Campionatul Naţional pentru
copii va participa Alina Mititelu, iar
la Bucureşti, la Campionatul
Naţional pentru juniori, între 30
iunie şi 5 iulie, vor concura Dan
Andone, Paul Munteanu, Cătălin
Muşat şi Daniel Lungu. Toţi aceşti
sportivi sunt legitimaţi la Clubul
Sportiv Şcolar şi se pregătesc în
Bazinul Olimpic din Brăila.
 În anul şcolar 2004-2005,
la Colegiul Tehnic “Traian Vuia”
va funcţiona o clasă cu profil de
rugby. Pentru pregătirea testărilor
calităţilor motrice, candidaţii se
vor adresa catedrei de educaţie
fizică a colegiului. Programul
pentru consultaţii este zilnic, între
orele 10,00-12,00 şi 17,00-19,00.
 Asociaţia Sportivă Speranţa
Galaţi face înscrieri la fotbal
pentru copiii între 13-18 ani.
Doritorii se pot adresa (cu
echipament propriu) la Stadionul
“Metalosport”, între orele
15,00-17,00, în zilele de luni,
miercuri şi vineri. Antrenor Florea Grigore, telefon
0742287783.
 FCM Dunărea Galaţi
organizează selecţii pentru copii
clasele I-IV şi V-VIII. Selecţiile se
organizează sâmbăta şi duminica
(orele 9,00 - 12,00), la terenul
“Dunărea II” şi se desfăşoară sub
îndrumarea antrenorului Adrian
Neagu.
 Handbalistele de la Oţelul
Sidex Galaţi au încheiat sezonul
cu un succes - menţinerea în Liga
Naţională, în urma meciurilor de
baraj, unde au obţinut trei victorii
din tot atâtea meciuri disputate.
După cum ne-a declarat, ieri,
antrenorul acestei grupări, Eugen
Baştiurea, handbalistele se află
într-o binemeritată vacanţă.
Pentru pregătirea meciurilor din
viitorul sezon oficial - care va
începe în toamnă (luna
septembrie) - antrenamentele vor
fi reluate pe 21 iunie.
 Gălăţeanul Andrei Vultur
(legitimat la CSS Galmopan antrenor Dumitru Dumitraşcu) a
luat parte, recent, la un Turneu
Internaţional de judo organizat la
Ploieşti de către Uniunea
Europeană de Judo. Concurând
la juniori (16 ani) - categoria 90
kg, Andrei s-a clasat pe un
merituos loc II, cucerind medalia
de argint.
După acest frumos succes el
va reprezenta judoul românesc
la Campionatele Europene de la
Rotterdam, din 2-4 iulie.
 Miercuri, 16 iunie, se vor
disputa jocurile etapei a 22-a a
Campionatului judeţean de fotbal
- Categoria “Onoare”. Iată
programul meciurilor şi arbitrii:
Flacăra Pechea - Voinţa Şiviţa
(arbitru Cristian Lupoaie), Unirea
Bolonia Tuluceşti - Avântul
Vânători (George Posea),
Victoria Independenţa - Victoria
Băleni (Marius Moise; observator
Sandu Cocu), Voinţa Cişmele Viitorul Costache Negri (Ciprian
Nicolaie; Emil Leca), Inter 2000
Tudor Vladimirescu - Perolul
Schela (Cristian Filote; Ion
Samoilă).
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Din sportul
gãlãþean
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Junkers Galaþi - în
eºalonul al treilea!
Fotbalul gălăţean a avut un
sezon foarte bun: Oţelul a încheiat
competiţia numărul unu pe locul
al cincilea, şi va juca în “Cupa
UEFA”, FCM Dunărea a promovat
în Divizia B, iar Junkers Galaţi se
va afla, din toamnă, în Divizia C.
Echipa Junkers are o istorie
foarte scurtă, însă ea se
prelungeşte în trecut, când
participa în competiţiile fotbalistice
judeţene sub denumirea de
Sporting Şiviţa. La această echipă
au făcut... carieră câţiva fotbalişti
şi oameni de fotbal recunoscuţi ai
Galaţiului - precum Vali Ştefan, Ion
Gigi sau Mihai (MM) Stoica!
De un sezon şi jumătate echipa
a fost preluată de filiala Galaţi a
firmei germane Junkers şi şi-a
creat o nouă identitate. Are şi o
istorie nouă, de un campionat şi
jumătate, de când de destinele ei
se ocupă un apreciat tehnician Haralambie (Puiu) Antohi, fost mare
fotbalist la Bacău şi Galaţi, care a
jucat în Divizia A 298 de meciuri şi
a marcat peste 75 de goluri.
Cum spuneam, la mijlocul
campionatului trecut (2002-2003)
la echipă a venit antrenorul Antohi
şi lucrurile s-au schimbat văzând
cu ochii. În actualul sezon, echipa
a dominat competiţia de o manieră
dezarmantă, câştigând-o cu un
avans de 14 puncte (Junkers - 83p,
CSU Metal, cea de-a doua clasată
- 69 p). Iată linia de clasament a
celor de la Junkers: 30 de meciuri
disputate, 27 de victorii, două
rezultate de egalitate şi o singură
înfrângere; golaverajul este, de
asemenea, impresionant: 149 de
goluri marcate şi numai 11 primite;
o medie de aproape 5 goluri
înscrise în fiecare partidă! Aşa da
eficacitate! În aceste condiţii şi
“adevărul” este unul categoric - plus
38! Singura înfrângere a
înregistrat-o
la
începutul
campionatului, când echipa nu se
“aşezase” încă. A fost 1-2 la Lieşti,
în meciul cu Avântul - echipă
clasată la final pe locul al optulea.
În rest au curs victoriile! Iată
câteva obţinute la scoruri
neobişnuit de mari: 24-0 cu
Muncitorul Ghidigeni, 14-0 cu
Progresul Măstăcani, 6-0 şi 6-0 cu
Dunis Iveşti, 10-0 cu Mălina
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Bursa transferurilor

Roberto Carlos ºi-a prelungit
contractul cu Real Madrid
se realizeze”, a spus Carnero.
 Jucătorul formaţiei spaniole
Albacete, Pablo Ibanez (23 de ani),
este dorit de gruparea Internazionale
Milano. Presa spaniolă a anunţat că
italienii au oferit trei milioane de euro
pentru Ibanez, iar dacă transferul se
va realiza fundaşul spaniol va fi
împrumutat formaţiei Atletico Madrid.
 Mijlocaşul ceh al formaţiei Juventus
Torino, Pavel Nedved, a declarat că a
refuzat o ofertă de şapte milioane de
euro pe an de la gruparea Chelsea
Londra, deoarece îşi iubeşte prea mult
actuala echipă. “Mai am doi ani de
contract cu Juventus şi nu intenţionez
să plec. Pentru a rămâne la Torino am
refuzat o ofertă de şapte milioane de
euro pe an”, a spus Nedved.
 Fundaşul echipei FC Porto, Paulo
Ferreira, a semnat un contract cu
gruparea Chelsea Londra, suma de
transfer fiind de 20 de milioane de euro.
Internaţionalul portughez, în vârstă de
25 de ani, a fost transferat de Porto de
la formaţia Vitoria Setubal, în urmă cu
două sezoane. Paulo Ferreira este
primul jucător achiziţionat de Chelsea
după aducerea lui Jose Mourinho la
conducerea tehnică a echipei.
 Noul antrenor al echipei Sporting
Lisabona este portughezul Jose
Peseiro, care a fost secundul lui
Carlos Queiroz la formaţia Real Madrid.
Peseiro (44 de ani) a părăsit formaţia
Nacional Madeira la sfârşitul sezonului
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 Fundaşul brazilian Roberto
Carlos (foto) şi-a prelungit contractul
cu gruparea spaniolă Real Madrid. Noua
înţelegere este valabilă până în 2007 şi
are o opţiune de prelungire pentru încă
un an. Precedentul contract dintre
Roberto Carlos (31 de ani) şi Real
Madrid expiră în iunie 2005. Roberto
Carlos a fost achiziţionat de madrileni
în 1996, de la Internazionale Milano.
 Gruparea Celtic Glasgow i-a
prelungit cu încă doi ani contractul
fundaşului John Kennedy (20 de ani),
care se află în recuperare după ce a
fost operat la genunchi, în urma faultului
comis asupra sa de atacantul Ionel
Ganea în partida amicală Scoţia România (scor 1-2).
 Conducătorii clubului Real Madrid
doresc să-l transfere pe mijlocaşul
brazilian al echipei AS Roma,
Emerson, a anunţat agenţia Datasport.
Madrilenii s-au arătat dispuşi să
plătească 17 milioane de euro pentru
achiziţionarea internaţionalului brazilian.
Emerson mai are oferte de la Juventus
Torino şi de la Internazionale Milano.
 Jucătorul francez al echipei Celta
Vigo, Peter Luccin, a ajuns la un
acord cu gruparea Beşiktaş, a anunţat
directorul sportiv al clubului spaniol, Felix
Carnero. “Nu pot să spun nimic în
legătură cu suma pe care o va plăti
Beşiktaş. Tot ce pot să spun este că
numele antrenorului Vicente del Bosque
a fost de ajuns pentru ca transferul să

2002/2003, pentru a i se alătura lui
Queiroz la Real Madrid. Jose Peseiro îl
va înlocui la Sporting pe antrenorul
Fernando Santos, care a fost demis de
conducerea clubului.
 Mijlocaşul echipei FC Sochaux,
Benoit Pedretti, a semnat un contract
pe o perioadă de patru sezoane cu
formaţia Olympique Marseille. “Este un
vis devenit realitate, deoarece am fost
mereu suporterul echipei din Marseille”,
a declarat Pedretti (23 de ani), care a
fost transferat pentru suma de
aproximativ cinci milioane de euro.
Pedretti este al treilea jucător recrutat
de Marseille, după Habib Bamogo
(Montpellier) şi Frederic Dehu (Paris
Saint Germain).

Turnu Severin au evoluat jucători
care au activat în perioada
1988-1992.
 Gruparea Rapid Bucureşti l-a
transferat pe fundaşul Marius
Constantin, de la echipa FC Braşov.
Constantin a semnat un contract pe cinci
ani, la fel ca şi atacantul Lucian
Burdujan, adus de la formaţia Ceahlăul
Piatra Neamţ. În preţul transferului lui
Constantin a intrat şi cedarea definitivă
a portarului ghanez Ibrahim Dossey.
 Fundaşul echipei Atletico
Madrid, Cosmin Contra, a fost
naşul de botez al fiului portarului
echipei Apulum Unirea Alba Iulia,
Petru Ţurcaş. “Cosmin ne-a fost
şi naş de căsătorie şi am profitat
de faptul că se află într-o scurtă
vacanţă în ţară, pentru a-l ruga să-l
boteze şi pe fiul nostru, Raul
Mario”, a declarat Ţurcaş.
Ceremonia s-a desfăşurat,
sâmbătă, la Timişoara.
 Preşedintele clubului Farul
Constanţa, Marcel Lică, a declarat că
gruparea pe care o conduce este
interesată de achiziţionarea jucătorilor
Bogdan Vrăjitoarea, Marius Sava, Ionuţ
Savu şi Mihai Baicu. De asemenea, Farul
doreşte să cumpere doi jucători de la
Universitatea Cluj, sub observaţie fiind
Florescu, Păcurar, Codreanu şi
Abrudan.
 Atacantul echipei FC Oradea,
Bogdan Vrăjitoarea, s-a cununat

religios cu soţia sa, Camelia, cei
doi fiind căsătoriţi civil din 2001.
Ceremonia a avut loc în localitatea
Balş, din judeţul Olt, după ce
Mitropolia din Craiova, de unde
este originar Vrăjitoarea, a refuzat
să oficieze căsătoria, din cauza
postului Sfinţilor Petru şi Pavel.
Naşi de cununie au fost
vicepreşedintele clubului Dinamo,
Gigi Neţoiu, şi soţia acestuia.
 Atacantul rapidist Robert Niţă,
căruia i-a expirat contractul cu echipa
feroviară, a declarat că, dacă nu se va
concretiza vreo ofertă din străinătate,
ar dori să continue la formaţia
giuleşteană. Niţă a precizat că a fost
contactat de mai multe echipe din
străinătate, dar şi de trei cluburi
româneşti.
 Candidatul PUR la Primăria
Bacăului, Romeo Stavarache, a
anunţat că, dacă va fi ales, va
schimba numele Stadionului “Dumitru Sechelariu” în “Municipal”,
aşa cum se numea în trecut.
Sechelariu, actualul primar PSD şi
preşedinte de onoare la FCM
Bacău, a anunţat că va sprijini
echipa indiferent de rezultatul
alegerilor.
 Tehnicianul Cornel Ţălnar ar putea
antrena, în sezonul viitor, echipa
divizionară A Apulum Unirea Alba Iulia.
Surse din cadrul grupării din Alba Iulia
au precizat că numirea lui Ţălnar în

funcţia de antrenor principal este
agreată de toţi factorii de decizie din
cadrul clubului. Fostul jucător şi
antrenor al formaţiilor FC Unirea Alba
Iulia şi Dinamo Bucureşti ar urma să vină
la Alba Iulia însoţit de şase jucători
dinamovişti, printre care se vor afla
Cl.Drăgan, Fl.Pârvu şi Vătavu. Originar
din Alba Iulia, Ţălnar (47 de ani) a
antrenat în sezonul recent încheiat
formaţia Dinamo II.
 Patronul grupării Steaua
Bucureşti, Gigi Becali, a declarat că
doar şase jucători de la clubul din
Bulevardul
Ghencea
sunt
netransferabili. “Oricine poate să
plece de la Steaua, cu excepţia a
şase jucători: Fl.Dumitru, M.Rădoi,
Hamutovski, N.Dică, D.Munteanu şi
Diniţă. Lui Aliuţă i-am spus mereu
că-i dau drumul, iar lui Neaga i-am
zis că după doi ani poate pleca de
la Steaua. Le-am dat şi câte o hârtie
că pot pleca. Pentru Neaga suma
de transfer este de 1,2 milioane
de dolari, iar pentru Aliuţă 600.000
de dolari. Oricine plăteşte aceşti
bani îi poate avea”, a spus Becali.
 Echipa FCM Târgovişte a câştigat
a 12-a ediţie a “Memorialului Piţi Varga”,
competiţie dedicată fotbaliştilor născuţi
în 1987 şi 1988, învingând în finală, cu
scorul de 8-7, după loviturile de
departajare, formaţia Sporting Piteşti. În
finala mică a turneului, echipa Dinamo a
învins, cu scorul de 4-0, formaţia
Steaua.

Flash fotbal

“Bãieþii rãi” ai sportului
 Fostul jucător al echipei
Manchester United, George Best, ocupă
primul loc în topul “băieţilor răi”, conform
unui sondaj realizat de site-ul Tickbox.
Best, cunoscut pentru problemele pe
care le-a avut din cauza consumului
excesiv de alcool, a fost votat de 24 la
sută dintre participanţii la sondaj. Pe
locul doi, cu 21 la sută din voturi, se
află fostul jucător de fotbal american
OJ Simpson, acuzat de uciderea soţiei
sale, dar în cele din urmă achitat. Fostul
internaţional argentinian Diego
Maradona, care a avut probleme mari
din cauza abuzului de droguri, a fost
votat de 17 la sută dintre participanţii la
sondaj, ocupând locul trei în top.
Pugilistul Mike Tyson, condamnat în 1992
pentru agresarea sexuală a unei tinere
de 18 ani, se află pe poziţia a patra, cu
16 la sută din voturi. Locul cinci este
ocupat de fotbalistul echipei Real
Madrid, David Beckham, despre care
presa britanică a scris că şi-a înşelat
soţia. Beckham a fost votat de opt la
sută dintre persoanele participante la
sondaj.

 Preşedintele clubului Real
Madrid, Florentino Perez, şi toţi ceilalţi
membri ai conducerii acestei grupări
şi-au prezentat demisia, în faţa Adunării
generale extraordinare a clubului
spaniol. Perez va candida, totuşi, pentru
un nou mandat, la alegerile programate
pe 11 iulie. Pe lângă Perez, alte trei
persoane şi-au anunţat candidatura la
funcţia de preşedinte al clubului din
Madrid: Lorenzo Sanz, fost preşedinte
al grupării, Carlos Gonzalez şi Arturo
Baldasano, ultimii doi oameni de afaceri.
 Selecţionerul Portugaliei, Luis
Felipe Scolari, a exclus posibilitatea de
a prelua, în sezonul viitor, conducerea
tehnică a echipei Benfica Lisabona.
“Informaţiile potrivit cărora aş fi semnat
deja un contract cu Benfica sunt false.
Dacă la un moment dat am primit o ofertă
de a antrena Benfica, acum aceasta
nu mai există. Dacă nu voi rămâne în
funcţia de selecţioner, nu voi antrena
nici Benfica”, a declarat Scolari.
 Consiliul Municipal al oraşului
Praga a aprobat proiectul construirii,
până în 2009, a unui nou Stadion
Naţional, care va avea o capacitate de

52.000 de locuri. Costurile construcţiei
sunt estimate la suma de 140 milioane
de euro, bani ce vor fi obţinuţi din
capitaluri private. În prezent, echipa
naţională a Cehiei îşi dispută întâlnirile
de pe terenul propriu pe stadionul
formaţiei Sparta Praga, care are o
capacitate de 20.000 de locuri.
 Doi jurnalişti de la ziarele locale
din Trabzon au fost agresaţi de
fotbalistul echipei Sebatspor, Metin
Aktaş, pentru că au publicat fotografii
cu câţiva jucători de la această formaţie
îmbrăcaţi în femei. Fotografiile respective au fost făcute în timpul unei petreceri organizate la un hotel din Antalya.
 Fotbalistul echipei Olympiakos
Pireu, Christian Karembeu, a anunţat că
va fi voluntar în timpul Jocurilor Olimpice
de la Atena, competiţie care se va
desfăşura în perioada 13-29 august.
Karembeu se alătură în această iniţiativă
altor personalităţi din Grecia şi din alte
ţări. Christian Karembeu (33 de ani) a
adăugat că va susţine candidatura
oraşului Paris la organizarea JO din
2012, sperând că experienţa dobândită
la JO din Grecia îl va ajuta.

Nr. 4433
Luni,
14 iunie 2004

EURO 2004, astãzi...

15

... ºi mâine

Danemarca - Italia (Grupa C, Guimaraes, ora 19.00)
Suedia - Bulgaria (Grupa C, Lisabona, ora 21.45)

Germania - Olanda (Grupa D, Porto, ora 19.00)
Cehia - Letonia (Grupa D, Aveiro, ora 21.45)
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EURO 2004
Festivitate fastuoasã!

Meciul de deschidere al celei de-a
XII-a ediţii a Campionatului European de
fotbal, disputat pe Stadionul “Dragao”
din Porto, a constituit şi prima surpriză
a actualei ediţii. Considerată una dintre
favoritele la titlul continental, reprezentativa ţării-gazdă a fost nevoită
să se recunoască învinsă în faţa unei
formaţii mult mai slab cotate - cea a
Greciei.
Decisiv în această confruntare a fost
conflictul din lotul lusitan, în care Figo a
obţinut câştig de cauză în faţa selecţionerului Scolari, astfel că Portugalia a
început partida cu Rui Costa, vedeta
gazdelor fiind în ultima vreme “rezervă
de lux” la echipa sa de club, AC Milan.
În aceste condiţii, “brazilianul” Deco
(naturalizat portughez de-abia anul
trecut), artizanul victoriei formaţiei FC
Porto în Liga Campionilor, a rămas în
afara “unsprezecelui” de start. Cu o
apărare imobilă, care a comis multe

Q Competiþii
Q ªtiri
Q Rezultate
Gãlãþeanul
Dãnuþ
Deceanu învingãtor în
Local Kombat 7

S

dintre care plecările lui Vasco da
Gama şi Fernando Magelan spre
zările îndepărtate ale lumii se află
la loc de cinste! Spectacolul s-a
bucurat de o coloană sonoră de
excepţie asigurată de Renato
Junior şi de participarea a 900
de tineri.
Imaginile au trecut ca un vis
prin faţa ochilor, imediat apărând
altele, reprezentând cele 16
participante la EURO 2004 - mai
exact cele 16 steaguri ale ţărilor
prezente în Portugalia.
În aceste clipe, amatorii
fotbalului le-au văzut cu ochii
minţii pe cele 16 competitoare,
dintre care - din păcate - lipseşte

cea a României.
Acum, când caravana celei
mai importante competiţii fotbalistice continentale a pornit la
drum, amărăciunea microbistului
de la noi este cu atât mai mare,
cu cât ne dăm seama că “tricolorii” ar fi avut locul - şi dreptul
- de a fi prezenţi în ţara lui Figo.
Competiţia a debutat cu o
surpriză de mari proporţii, în care
echipa elenă (antrenată de un
neamţ) a pus pe jar întreaga
suflare lusitană. Poate că acest
şoc să aibă o influenţă benefică
asupra întregii competiţii. Spre
bucuria sutelor de milioane de
amatori ai sportului cu balonul
rotund...

A decis valoarea
Cel de-al doilea meci al zilei de
sâmbătă a opus reprezentativele
Spaniei şi Rusiei. Ca şi în partida de
deschidere, o favorită la titlu şi un
outsider. De data aceasta, echipa mai
bună s-a impus, chiar dacă golul victoriei
a fost înscris la o fază în care spaniolii
au beneficiat din plin de ajutorul Fortunei!
Partida a fost luată pe cont propriu
de spanioli, încă din start, care au
construit acţiune după acţiune pe părţile
laterale ale terenului, unde extremele
de viteză Etxeberria şi Vicente au jucat
la turaţie maximă. Cu toate acestea, ruşii
- dispuşi într-un sistem ultradefensiv,
cu patru fundaşi şi doi închizători - au
rezistat asalturilor iberice şi au reuşit

să echilibreze disputa în ultima parte a
primei reprize. Şi puteau chiar să
înscrie, la o pătrundere individuală a lui
Alenicev. A surprins lipsa de luciditate
tactică a selecţionerului spaniol, Inaki
Saez care a făcut doar schimbări post
pe post, păstrând tot timpul patru
fundaşi şi doi mijlocaşi defensivi pe
teren, deşi ruşii nu au contat în atac
decât pe doi, cel mult trei oameni. Spre
exemplu, Raul Bravo a jucat tot meciul
fără om, deşi introducerea unui mijlocaş
ofensiv în avanposturi era o schimbare
mai mult decât evidentă. Cu toate
acestea, spaniolii au avut noroc şi în
cele din urmă au înscris golul care le-a
adus toate cele trei puncte puse în joc,

Spania - Rusia 1-0 (0-0)

A marcat: Valeron (min. 60)
Componenţa formaţiilor:
Spania: Casillas - Puyol, Marchena, Helguera, Raul Bravo - Etxeberria,
Albelda, Raul (78 Torres), Baraja (59 Xabi Alonso), Vicente - Morientes (59
Valeron). Antrenor: Inaki Saez.
Rusia: Ovcinikov - Evseev, Smertin, Aldonin (68 Sicev), Şaronov, Senikov
- Gusev (46 Radimov), Alenicev, Mostovoi, Izmailov (74 Kariaka) - Bulikin.
Antrenor: Gheorghi Iarţev.
Arbitri: Urs Meier - Rudolf Kappeli, Francesco Buragina (toţi Elveţia) Kim Milton Nielsen (Danemarca).
Cartonaş roşu: Şaronov (min. 88)

prin Valeron, care a trimis mingea în
plasă la prima sa atingere de balon,
înainte ca fundaşii ruşi să se hotărască
cine îl va păzi pe noul intrat. Până la
final, ibericii au controlat fără probleme
jocul şi şi-au conservat avantajul, iar
victoria lor este cât se poate de meritată.
Cu toate că sâmbătă n-a înscris
decât o singură dată, pe ansamblu
Spania a demonstrat că formează o
echipă foarte solidă, care poate emite
pretenţii serioase la victoria finală. Ruşii,
cu o echipă lipsită de experienţă şi de
valori individuale (cu excepţia bătrânilor
Mostovoi şi Alenicev), şi-au confirmat
statutul de outsider şi sunt candidaţi
cerţi la eliminare încă din faza grupelor.

Inaki Saez
considerã cã Spania
a marcat cu noroc

Selecţionerul Spaniei, Inaki Saez,
s-a arătat satisfăcut de victoria obţinută
în faţa Rusiei, apreciind că este cu atât
mai importantă, cu cât a fost primul meci
al spaniolilor la EURO 2004. “Este primul
meci şi echipele încearcă întotdeauna
să dea tot ce au mai bun. Am dominat în
prima jumătate de oră, după care partida
a fost echilibrată. În repriza a doua am
reuşit să marcăm şi datorită schimbărilor efectuate”, a spus Saez, care a

adăugat că “Am avut noroc să marcăm”.
Marcatorul unicului gol al meciului,
Juan Carlos Valeron, şi-a lăudat
coechipierii după meciul cu Rusia. “Cred
că nu au înscris în prima repriză din
cauza ghinionului. Eu am fost norocos,
pentru că am marcat imediat după de
am intrat în joc. A trebuit să suferim mult
pentru a obţine această victorie, dar
cred că am avut o evoluţie consistentă”,
a afirmat Valeron.
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Iarþev ºi-a asumat
responsabilitatea înfrângerii

Antrenorul reprezentativei Rusiei,
Gheorghi Iarţev, a declarat că este
singurul vinovat pentru înfrângerea
înregistrată de echipa sa în meciul cu
Spania. “Nu sunt mulţumit nici de meci
şi nici de rezultat. Nu am fost capabili
să surprindem. Am vorbit despre mai
multe lucruri înaintea meciului, dar nu
am ţinut cont de ele. Nu spun că jucătorii
mei nu s-au luptat, sunt unicul vinovat
pentru acest rezultat. Nu ştiu ce s-a
întâmplat cu jucătorii mei. Poate că le-a

fost teamă de numele mari din echipa
Spaniei”, a spus Iarţev, care consideră
că Spania “a avut noroc, marcând întrun moment cheie al partidei”.
Potrivit BBC, jucătorul rus Dmitri
Alenicev consideră că echipa sa a fost
învinsă din cauza lipsei de încredere în
forţele proprii. “Înfrângerea a fost
cauzată de nervozitatea noastră. Am
rezistat aproape 60 de minute, dar în
ultima parte a meciului Spania a dominat
clar”, a menţionat Alenicev.

greşeli individuale, portughezii au fost
surprinşi pe picior greşit de câteva ori
chiar în debutul partidei, astfel că grecii
au deschis scorul repede, prin
Karagounis. În continuare, cu un Rui
Costa total depăşit de evenimente, pe
care Figo a încercat să-l suplinească
fără succes, gazdele au dominat
partida, dar nu au reuşit să-şi creeze
nici o fază realmente periculoasă. Toate
mingile au fost “filtrate” de Figo, dar
starul lui Real Madrid nu s-a aflat într-o
zi fastă, astfel că vârful Pauleta n-a
beneficiat practic de nici un balon util.
La pauză, Scolari a făcut două
modificări logice, dar grecii şi-au majorat
avantajul imediat după reluare, prin
penaltyul transformat de Basinas.
Modificările din echipa lusitană s-au
făcut clar simţite, Cristiano Ronaldo şi
Deco împingând permanent jocul spre
poarta lui Nikopolidis. Din păcate pentru
gazde, Figo a continuat să rămână în

centru, părăsind partea dreaptă a
atacului, astfel că multe dintre centrările
lui Ronaldo nu au găsit pe nimeni în acea
zonă. În cele din urmă, noua vedetă de
la Manchester United a înscris golul de
onoare al lusitanilor, în minutele de
prelungire.
Grecii, cu o echipă mult mai modestă
din punct de vedere valoric, au reuşit
să se impună în special prin spiritul de
luptă pe care antrenorul german
Rehhagel a ştiut să-l insufle elevilor săi.
De partea cealaltă, gazdele turneului nu
au demonstrat că formează o echipă,
deşi au în componenţă o serie de
individualităţi de marcă. Şi este cert că
portughezii nu vor avea o misiune
uşoară în tentativa de câştigare a
trofeului, ba chiar ar putea fi eliminaţi
încă din grupe, dacă vor continua să-şi
“plieze” jocul pe un singur om.

Portugalia - Grecia 1-2 (0-1)

Au marcat: Cristiano Ronaldo (min. 90) / Karagounis (min. 7), Basinas (min.
51, din penalty).
Componenţa formaţiilor:
Portugalia: Ricardo - Paulo Ferreira, Jorge Andrade, Fernando Couto, Rui
Jorge - Costinha (66 Nuno Gomes), Rui Costa (46 Deco), Maniche - Figo,
Pauleta, Simao Sabrosa (46 Cristiano Ronaldo). Antrenor: Luiz Felipe Scolari.
Grecia: Nikopolidis - Seitaridis, Dellas, Kapsis, Fyssas - Giannakopoulos
(68 Nikolaidis), Zagorakis, Basinas, Karagounis (46 Katsouranis) - Vryzas,
Haristeas (75 Lakis). Antrenor: Otto Rehhagel.
Arbitri: Pierluigi Collina - Marco Ivaldi, Narciso Pisacreta (toţi Italia) - Alain
Hamer (Luxemburg).

Scolari le-a cerut
scuze suporterilor

iv
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âmbătă după-amiază, cu
un sfert de ceas înainte de
fluierul de început al
actualei ediţii a Campionatelor
Europene de fotbal a fost organizată festivitatea de deschidere.
A fost o festivitate scurtă, dar
plină de fast. Modernul Stadion
“Dragao” din Porto a găzduit
acest spectacol unic, în care
organizatorii au dorit să arate
bătrânului continent, în câteva
clipe, istoria acestei ţări. Dominat
de culoarea apei şi a cerului,
spectacolul a dorit să reamintească europenilor (şi nu numai)
că Lusitania are o istorie milenară, bogată în evenimente,

Antrenorul reprezentativei Portugaliei, Luiz Felipe Scolari, le-a cerut
scuze suporterilor pentru înfrângerea
înregistrată în meciul cu Grecia, din
deschiderea EURO 2004. “Într-o competiţie scurtă precum aceasta, avem
dreptul la o greşeală. Ne-am folosit
jokerul. Le cer scuze pentru această
înfrângere suporterilor portughezi, care
ne-au încurajat de la începutul până la
finalul meciului”, a spus Scolari.
Tehnicianul a precizat că nervo-

zitatea jucătorilor săi, perceptibilă la
începutul meciului, a crescut după
primirea primului gol. “Am pierdut controlul meciului şi nimeni nu şi-ar fi imaginat că acest lucru se putea întâmpla
astfel. Primele zece minute ale primei
reprize au fost dezastruoase, iar acest
lucru s-a petrecut şi în repriza secundă”, a adăugat Scolari.
Luiz Felipe Scolari consideră că jocul
echipei sale s-a îmbunătăţit în repriza a
doua. “Însă, Grecia conducea în acel

Figo
moment cu scorul de 2-0 şi se mulţumea să se apere”, a menţionat selecţionerul brazilian, care a declarat că nu
s-a hotărât încă dacă va face schimbări
în componenţa echipei pentru următorul
meci din grupă. Antrenorul brazilian a
mai precizat că meciul cu Rusia va fi
unul “pe viaţă şi pe moarte”. “Primul meci
este vital, dar meciul viitor este crucial.
Sunt învins şi trist, însă aceste lucruri
se întâmplă. Jucătorii mei sunt deprimaţi,
ca şi mine”, a menţionat Scolari.

Rehhagel acordã toate
meritele jucãtorilor
Selecţionerul german al Greciei, Otto
Rehhagel, a afirmat că toate meritele
pentru victoria în faţa Portugaliei revin
jucătorilor. “Este cea mai importantă
victorie obţinută de Grecia. Nu am făcut
nimic altceva decât să le dau sfaturi
jucătorilor. Toate meritele pentru
această victorie le aparţin şi îi felicit.
Grecia dispune de multe valori

individuale, dar cu toate acestea s-a
format o echipă solidară, care are un
ţel comun.
În ceea ce mă priveşte, este un mare
succes, la fel de mare ca acela obţinut
în 1992, când echipa pe care o
pregăteam, Werder Bremen, a câştigat
finala Cupei Cupelor”, a subliniat
Rehhagel.

televizoarelor. “Epopee a echipei
naţionale”, a fost reacţia unanimă
a comentatorilor sportivi.
“Prin victoria istorică din
această seară, echipa noastră
naţională a câştigat respectul
Europei fotbalistice şi a emoţionat
poporul elen”, a declarat premierul
Costas Caramanlis, care a felicitat
echipa antrenată de Otto
Rehhagel. Grecia nu a mai
participat la faza finală a unui
Campionat European din 1980,
când a fost eliminată în primul tur.

Spre deosebire de greci,
portughezii care au urmărit meciul
de deschidere pe un ecran instalat
în Parcul Naţiunilor din Lisabona
au fost decepţionaţi. “Nici un drapel
nu flutura în aer, nici un cântec nu
era intonat de suporteri”, notează
AFP. Mulţi dintre susţinătorii reprezentativei Portugaliei au criticat
jocul echipei favorite, în timp ce alţi
suporteri au pus înfrângerea pe
seama ghinionului. “Nu am avut
noroc. Atâtea ocazii ratate...”, a
comentat un suporter.

Premiere
la EURO
2004
Atena a sãrbãtorit victoria
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LOCAL KOMBAT. Românul
Ionuţ Iftimoaie l-a învins, la
puncte, pe croatul Ivica Perkovic,
în cel mai important meci al galei
Local Kombat 7 “Forţe Speciale”,
care s-a desfăşurat, vineri
seară, la Arenele Romane din
Bucureşti. În primul meci al galei,
la categoria 60,200 kg,
gălăţeanul Dănuţ Deceanu
(legitimat la Clubul K1) l-a învins
prin KO, în prima repriză, pe Loris
Audoui (Guadalupa). Rezultate
înregistrate în celelalte meciuri
ale galei: cat. 69,900 kg - Marian
Bratu (România) b.p. Radu
Bârnaz (Republica Moldova);
cat. 82,100 kg - Markus Bella
(România) b.p. Vladimir Iutşko
(Belarus); cat. +96,600 kg Eduard Vosnovici (Belarus) b.p.
Nicolai Iliev (Bulgaria); cat.
60,200 kg - Atila Gomboş
(România) b.p. Denis Varaxa
(Belarus); +96,600 kg - Florin
Vintilă (România) b.p. Iuri Bulak
(Belarus).
VOLEI. Reprezentativa de
volei masculin a României a
învins, cu scorul de 3-0, echipa
Norvegiei, în prima partidă din
cadrul turneului de la Tulcea,
care contează pentru calificarea
în prima grupă valorică a
Campionatului European. Într-un
alt meci din cadrul turneului,
Bosnia-Herţegovina a învins, cu
scorul de 3-1, echipa Republicii
Moldova. În ziua a doua,
reprezentativa română a învins,
cu scorul de 3-2, echipa BosnieiHerţegovina, în timp ce
Republica Moldova a dispus, cu
3-2, de Norvegia. Cel de-al doilea
turneu de calificare va avea loc
în perioada 5-7 iunie 2005, la
Oslo (Norvegia).
AUTOMOBILISM. Echipajul
Dan Gârtofan/Dorin Pulpea (pe
Seat Cordoba WRC) conduce în
clasamentul intermediar al
Raliului Clujului, a patra etapă a
Campionatului Naţional, după
prima zi de concurs. Doi dintre
favoriţii întrecerii, Mihai Leu şi
Constantin Aur, au abandonat.
KAIAC-CANOE. Federaţia
Română de Kaiac-Canoe a
organizat, ieri, pe râul
Dâmboviţa, competiţia demonstrativă “Cupa Generaţiilor”,
la care au participat foşti şi
actuali canotori, cu scopul de a
promova sporturile nautice. La
întrecerile care s-au desfăşurat
pe o distanţă de 200 de metri, în
zona Unirii, au participat, printre
alţii, Ivan Patzaichin, Leon
Rotman (70 d ani!) şi Vasile Dâba.
La finalul demonstraţiei,
participanţii au primit plachete şi
cupe.
CICLISM. Medicul Paul Petre
a salvat de la moarte un copil în
vârstă de trei luni, aflat în stop
respirator, în timp ce caravana
Turului ciclist al României se afla
pe traseul dintre Tg.Mureş şi
Gheorgheni. “Mergeam cu
salvarea în urma caravanei,
când s-a apropiat o maşină de
teren care circula cu viteză
foarte mare. Când a văzut
salvarea, maşina a oprit şi o
femeie cu un copil în braţe a
început să facă semne disperate
să oprim. Am decis să oprim şi
să rămânem în urma caravanei
pentru a-i acorda primul ajutor
copilului. L-am resuscitat timp de
aproximativ 4 minute, până a
venit salvarea de la Tg.Mureş,
care fusese chemată”, a relatat
medicul.
BASCHET. Echipa Detroit
Pistons a învins, pe teren
propriu, cu scorul de 88-68,
formaţia Los Angeles Lakers, în
finala play-off-ului ligii
profesioniste nord-americane
de baschet (NBA), care se
desfăşoară după sistemul “cel
mai bun din şapte meciuri”.
Detroit conduce la general cu
scorul de 2-1.
CICLISM. Rutierul echipei La
Boulangere, Mickael Pichon,
accidentat în timpul celei de-a
treia etape a cursei Dauphine
Libere, se află la reanimare după
ce a fost supus mai multor
intervenţii chirurgicale. Pichon a
suferit multiple traumatisme,
printre care şi unul cranian grav
cu edem cerebral, după ce a
căzut de la 15 metri într-o râpă,
în timpul unei etape a competiţiei.

Primul meci,
prima mare surprizã!

Premierele actualei ediţii a
Campionatului European de
fotbal (ediţie fără echipa
României) ne sunt oferite,
firesc, de meciurile primei zile!
Q Este pentru prima dată în
ultimele sezoane când echipa
gazdă părăseşte terenul
învinsă. Din păcate pentru
Figo & comp., această echipă
este cea a Portugaliei - una
dintre favoritele la titlu!
Q Primul gol a fost înscris
de către grecul Karagounis,
după numai şapte minute de
la primul fluier.
Q Primul penalty acordat
la actuala ediţie a fost tot în
partida de debut, Portugalia Grecia, şi a fost transformat
de mijlocaşul elen Basinas.
Q “Beneficiarul” primului
cartonaş galben a fost portughezul Costinha, care a fost
avertizat în minutul 21 al
reprizei în care echipa lui nu
s-a văzut!
Q Primul meci al ediţiei
portugheze a fost încredinţat
unei brigăzi de arbitri din
Italia: Pierluigi Collina apreciat ca unul dintre cei
mai buni “cavaleri ai
fluierului” de pe mapamond asistat de Marco Ivaldi şi
Narciso Pisacreta.
Q Primul rezultat la pauză
a fost: Portugalia - Grecia 0-1.
Q Selecţionata Greciei condusă de antrenorul german
Otto Rehhagel - a obţinut
prima victorie din istoria
participărilor sale la o
competiţie continentală sau
mondială. Şi ce victorie - în
faţa
formaţiei
ţării
organizatoare, care nici nu sa gândit la un rezultat
nefavorabil, atâta vreme cât
totul le-a fost la îndemână:
terenul propriu, 53.000 de
spectatori etc., etc.
Q Primul cartonaş roşu a
fost acordat rusului Şaronov,
în ultimele minute ale
meciului cu Spania (al doilea
al competiţiei), şi a provenit
din două galbene!

Sute de greci au ieşit, sâmbătă
noaptea, pe străzile oraşului Atena,
imediat după terminarea meciului
de deschidere a Campionatului
European, pentru a sărbători
victoria obţinută de reprezentativa
Greciei în faţa Portugaliei.
În “Omonia”, piaţa centrală a
oraşului, suporterii au desfăşurat
drapele ale Greciei, în timp ce zeci
de maşini au traversat capitala
claxonând. Cu doar două ore
înainte, Atena părea un oraş
părăsit, localnicii aflându-se în faţa

ªi a fost ziua a doua...
Croaþia - o “abonatã” a ultimelor turnee finale
Primul meci al Grupei B a opus,
la Leiria, două echipe creditate cu
şansa a doua în cadrul competiţiei
- Elveţia şi Croaţia. Iar la finele celor
90 de minute, pronosticurile au fost
confirmate, pentru că am asistat
la un meci modest din toate
punctele de vedere, “completat” de
prestaţia... în nota jocului a
arbitrului Lucilio Batista.
Partida a debutat cu o prelungită
perioadă de tatonare şi multă,
multă circumspecţie! Mingea a fost

jucată mai mult între cele două
careuri. În partea a doua a primei
reprize, croaţii au devenit ceva mai
insistenţi, au avut şi o bară (prin
Olici - min. 40), dar atât... A fost o
repriză modestă, fără reuşite
deosebite în care elevii antrenorului Otto Barici au avut mai
multe oportunităţi ofensive. Între
altele, ei ar fi putut beneficia şi de
un penalty, refuzat însă de arbirul
portughez.
Din minutul 50, Elveţia a jucat în

Elveţia - Croaţia 0-0
Componenţa formaţiilor:
Elveţia: Stiel - Haas, Murat Yakin, Muller, Spycher - Huggel, Vogel, Wicky
(83 Henchoz) - Hakan Yakin (97 Gygax) - Frei, Chapuisat (53 Celestini).
Antrenor: Jakob Kuhn.
Croaţia: Butina - Simici (61 Srna), R.Kovaci, Simunici, Zivkovici - Mornar,
N.Kovaci, Bjelica (74 Rosso), Olici (46 Rapaici) - Prso, Sokota. Antrenor:
Otto Barici.
Arbitri: Lucilio Cardoso Batista - Jose Cardinal, Paulo Januario (toţi
Portugalia) - Terje Hauge (Norvegia).
Cartonaş roşu: Vogel (min. 50)

zece, Vogel fiind eliminat. Echipa
din Ţara Cantoanelor şi-a
diminuat, astfel, potenţialul de joc,
dar, spre surprinderea tuturor, a
acţionat cu din ce în ce mai multă
siguranţă şi a reuşit să menţină
neschimbată tabela de narcaj. De
neînţeles atitudinea croaţilor, care,
surprinzător, nu au mai forţat în
ofensivă, deşi au jucat timp de 40
de minute cu un om în plus. În
aceste condiţii, tabela de marcaj a
rămas imaculată până la final,
niciuna dintre formaţii nereuşind
să o... influenţeze. Astfel s-a
înregistrat primul rezultat de
egalitate, o “remiză” albă: 0-0.
Cel de-al doilea meci al zilei de
ieri, Franţa - Anglia, s-a disputat
după închiderea ediţiei noastre.
Pagini realizate de
GH. ARSENIE
D.C. PREDESCU
Foto: SORIN PANÃ
VASILE CABURGAN

Meteo

Calendar ortodox

Vremea va fi în continuare frumoasă, chiar dacă dimineaţa mai sunt posibile precipitaţii
sporadice. Pe fondul unui cer parţial noros, temperaturile maxime vor oscila, astăzi, între
23 şi 25°C, iar minimele vor fi cuprinse, în timpul nopţii, între 14 şi 16°C. Vântul va
prezenta doar intensificări temporare, din sector nordic şi nord-vestic, cu viteze de 10-25
km/h. (informaţii preluate din surse on-line)

Sf. Proroc Elisei; Sf. Metodie; Cuv. Iulita

QFILME LA TV Q FILME LA TV

- Frumos gest! Tu îi împrumuţi o mie
de dolari şi el fuge cu nevastă-ta!
- Doar nu eram atât de prost încât
să-i fi dat degeaba.
 - Cerbul acela trebuie să-şi facă
testamentul, zise vânătorul.
- Se pare că a şi plecat după notar,
îl persiflă vecinul, după ce dispăru
cerbul, neatins.
- Cum am văzut tigrul, m-am repezit
la el cu un cuţit şi i-am tăiat coada!
povesti un vânător.
- De ce nu i-ai tăiat capul?
- Acela fusese tăiat de altcineva.

DREPTATE
ºI ONOARE
(acþiune, SUA)
Antena 1, ora 20,00
Cu: Corbin Bernsen (foto), Matt McCoy,
Glenn Plummer. Titlu original: Rangers
O echipă de elită - Rangers - încearcă să-l
prindă pe teroristul Hassim Al Haddad. În luptă,
Vince este rănit şi, supărat că a fost abandonat
de echipă, trece de partea teroriştilor şi începe
să-i omoare unul câte unul pe membrii fostei lui
echipe.

V. GHICA

S-a întâmplat
pe 14 iunie

JOCURILE SUNT FÃCUTE!
(poliþist, FranþaElveþia, 1997)

HOROSCOP

TVR 1, ora 1,00

14 IUNIE

GEMENI

Cu: Isabelle Huppert, Michel
Serrault. Titlu original: Rien ne va plus
Betty (Isabelle Huppert), o tânără
femeie atrăgătoare şi partenerul ei, Victor,
aplică un plan care nu dă greş: victima,
aleasă din rândul bărbaţilor cu bani, este
ademenită de Betty într-o cameră de hotel,
adormită şi apoi jefuită. Dar Betty vrea o
vacanţă. Are planurile ei, pe care Victor nu
le cunoaşte. Ea a cunoscut un bărbat, pe
Maurice, care lucrează pentru un sindicat al
crimei. Maurice plănuieşte să fugă cu banii
sindicatului, dar Betty intenţionează să-l
implice şi pe Victor. De data aceasta, lucrurile
nu merg atât de uşor ca înainte.

Sunteţi mai atent(ă) decât
de obicei cu sănătatea dvs.
şi cu ultimul regim alimentar
auto-impus. Problemele de sănătate
dispar...

RAC
Scuzele inventate în
ultimul moment nu au
puterea de a sta în picioare. Puteţi
chiar ajunge în situaţia de a fi făcut(ă)
de râs cu martori.

LEU

FECIOARÃ
Zâmbiţi cam rar şi de vină
nu poate fi împrejurarea actuală
care pare mai mult decât roz.
Probabil tot ceva de natură
sentimentală este la mijloc.

DOAMNA BOVARY
(dramã, Franþa, 1991)
TVR Cultural, ora 22,10
Cu: Isabelle Huppert, Jean-François Balmer. Titlu original: Madame
Bovary

BALANÞÃ
Abandonaţi la timp o barcă
care începuse să se
scufunde. Nu mai contează
câte garanţii aţi adus în trecut că asta
nu se va întâmpla.

SCORPION
Pregătiţi nişte acte, hârtii de
maximă importanţă şi urgenţă.
Oricum i-aţi spune, sunteţi prins(ă) în
hârţogăraie până peste cap.
O observaţie bizar de
adevărată pe care o face
cineva din cercul dvs. nu vă
mai iese din cap şi nu vă dă pace nici
când vreţi să dormiţi.

CAPRICORN
Vă
îngrozeşte
să
descoperiţi
atâta
superficialitate şi atâta lipsă de
elementar bun-simţ din partea unor
oameni pe care îi priveaţi cu admiraţie.

VÃRSÃTOR
Cineva încearcă din
răsputeri să stea de vorbă
serios cu dvs. Din nefericire,
astăzi este o zi când acţiunea pare
imposibilă.

Ecranizare a celebrului roman al lui Gustave Flaubert, filmul conturează portretul
unei femei - Emma Bovary - sfâşiate între un univers imaginar, idealizat, şi realitatea
mediocră în care îşi duce existenţa.

BURSA locurilor de muncã

TAUR
Consideraţi că deciziile
trebuie să vină repede. În
special în momentele în
care alţii nu au putere de reacţie.
Speculaţi la maxim.

Perioada: 11 - 17.06.2004

Galaţi
Cinema “Central”: The day after
tomorrow (Unde vei fi poimâine) - orele:
9,30; 12,00; 14,30; 17,00; 19,30.
Cinema “Republica”: Duplex - orele
15,30; 17,30; 19,30. Cinema “Ţiglina”:
Casa bântuită - orele: 12,00; 14,00;
16,00; 18,00; 20,00.
Tecuci
“Arta”: Ultimul samurai - orele:
15,00; 17,30. Sâmbătă şi duminică,
matineu: ora 10,00.

Persoanele interesate de ocuparea locurilor de muncă vacante şi de înregistrarea ofertei de locuri de muncă vacante sunt
aşteptate la noul sediu al AJOFM Galaţi, de pe strada Domnească
nr. 191 (Apollo), de luni până joi, între orele 7,30-14,00.
AJOFM Galaţi primeşte înscrieri la următoarele cursuri gratuite pentru şomeri: ospătar, montator pereţi şi
plafoane din gips carton, bucătar, lucrător comercial, recepţioner-distribuitor, agent de pază. Persoanele
interesate se vor adresa la intrarea C.
Lista locurilor de muncă vacante anunţate la AJOFM Galaţi, valabilă astăzi, 14.06.2004:
agent comercial; agent pază, control acces, ordine şi intervenţie; agent vânzări; betonist; confecţioner-asamblor articole
din textile; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în comerţ (marketing); consilier/ expert/ inspector/ referent/
economist în economia generală; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiune; consilier/ expert/ inspector/
referent/ economist în management; dulgher; electromecanic reţele cabluri; faianţar; fierar betonist; frizer; forjor manual;
încărcător descărcător; inginer căi ferate, drumuri şi poduri; inginer construcţii civile, industriale şi agricole; inginer geodez;
inspector asigurări; instalator apă canal; instalator centrale termice; lăcătuş construcţii metalice şi navale; lăcătuş mecanic;
manipulant mărfuri; mecanic auto; montator pereţi şi plafoane din ghips carton; motorist; muncitor necalificat pentru calificare
la loc de muncă; oficiant poştă telegrame; operator comercial; parchetar linolist; pontonier feribot; săpător manual; secretară;
şef mecanic instructor; şofer de autoturisme şi camionete; strungar universal; sudor autogen; sudor electric; tăietor, şlefuitor,
lustruitor piatră, marmură; tâmplar binale; tâmplar universal; vânzător; vopsitor industrial; zidar roşar tencuitor; zugrav
vopsitor.
Soluţiile jocurilor apărute în pag. 14 a suplimentului “Altă viaţă- magazin” de sâmbătă

Strânge
numai
pentru sine
(fem.)
Ocolită

ACTOR
ROMÂN

...

Plin de
pete!
Timp de
12 luni

Apicultori
Dau buna
dispoziţie

O lună
încurcată!
Studiaţi
ştiinţific

Intrarea în
scenă!
Reţinut la
moară

Peşte de apă
dulce
Un şal dat pe
spate!

Scârţâie la
ţară
Neam de
traistă

Ieşiri, într-un
cuvânt!
Din Maroc!

A fost...
odată!
A asana

Teste!
Subiect de
discuţie
A grăbi
sfârşitul
Statură
Mereu în
frunte!
Cuprins de
taină!

COTELE

Trasul la
fereastră

Minus 15!
Taler

Ştirile Mega TV de luni până vineri
orele: 8,30 - 19,00 şi 21,00 - 21,30.

Aţe
încurcate!
Faza nopţii

Pierdut din
vedere
Uşiţe!

apelor Dunãrii din 13 iunie

Cernavodă
Hârşova
Brăila
GALAŢI
Isaccea
Tulcea

257 cm
320 cm
347 cm
339 cm
270 cm
224 cm

+ 11 cm
staţ.
+ 2 cm
+ 4 cm
staţ.
+ 2 cm

Circuit
închis

A face să
taie

Unse!
Caste!

"A
14 IUNIE

17,45
18,00
18,30
19,00
21,00
21,45

23,45
0,15
1,00

2,50
3,00

Odată!
Singure!

Intrat în
sânge

14 IUNIE

14 IUNIE

Jurnalul de dimineaţă
Cinci minute de cultură
Ora G cu Gianina Corondan
şi Draga Olteanu Matei
Teleshopping
Lecţia de privit... sau cum să
te bucuri de frumos
Teleenciclopedia(r)
Fotbal: EURO 2004 (r)
Zburătorii României
Jurnalul de prânz
Teleshopping
Vector III cu Olivia Tocaciu
Pro Patria Emisiune realizată
de Redacţia Emisiunilor
Militare TV din MApN
Kronika. Emisiune
în limba maghiară
TVR în direct
Alegeri locale 2004. Turul 2
EURO can-can
Jurnal. Sport. Meteo
Studio EURO
Fotbal: Danemarca - Italia,
la EURO 2004
Studio EURO
Fotbal: Suedia - Bulgaria,
la EURO 2004
Jurnalul de noapte
EURO fotbal Emisiune de
analiză a C.E.
de fotbal
Jocurile sunt făcute!
(poliţist,
Franţa/Elveţia, 1997) cu
Isabelle Huppert,
Michel Serrault
Cinci minute de cultură (r)
Jurnal (r)

7,00
9,00

9,10
10,00
11,00
13,00
13,20

15,15

16,00
17,00
17,45
19,00
20,15
21,00

23,00
0,00
1,00
1,45
3,30

Ştirile PRO TV
Omul care
aduce cartea cu
Dan C. Mihăilescu
Tânăr şi neliniştit (s/r)
O lume dispărută (s/r)
Arthur, ruşinea familiei
(comedie SUA, 1988)
Ştirile PRO TV
Vânătoarea
de şoareci (r)
(comedie, SUA,
1997) cu Nathan
Lane, Lee Evans
Frumuseţi
legendare
Prima parte
Documentar
Tânăr şi neliniştit (s)
cu Jushua Morrow
Ştirile PRO TV
cu Monica Dascălu
Teo cu Teo Trandafir
Ştirile PRO TV
cu Andreea Esca
Râdeţi cu oameni ca noi (r)
Crime în Toronto
(suspans, Canada,
2001) cu Wendy
Crewson, Victor Garber
Ştirile PRO TV
Seinfeld (s) cu Jerry Seinfeld,
Michael Richards
Ştirile PRO TV
Crime în Toronto (r)
(suspans, Canada, 2001)
Teo şi Andi (r)

7,00
7,30

8,00

11,00
11,42
11,45

12,30
12,40
14,00
15,30
16,00
16,30
17,00
18,00
19,00

19,30
20,30

22,30
23,00
23,30
0,30
1,25
1,30

3,30

Teleshopping
Tibanu pescuieşte
şi vânează (r)
Focus
cu Adriana Mariş
şi Adrian Bucur
Roseanne (s)
ANDOgrafia zilei
Filmul şi
televiziunea (r)
Focus
Monica (s)
Sunset Beach (s/r)
Pitici şi tătici (s/r)
Roseanne (s/r)
Poliţia în acţiune (r)
Al şaselea simţ (r)
Focus
cu Cristina Ţopescu
Pitici şi tătici (s)
cu Grig Chiroiu
Monica
Weekendul lui Bob
(comedie, Anglia, 1996)
Dincolo de limite
Focus Plus
Banc Show de vară
Focus (r)
Clip Art
Furie
ucigaşă (r)
(horror, SUA, 2002)
cu Gunnar Hansen,
Michael Kallio
Chat TV

14 IUNIE

14 IUNIE

7,00
7,30
7,45
8,30
9,00
10,35
12,00
13,00
13,55
14,05

14,30
15,00
16,00
16,30
17,00
17,05
17,50
18,00
19,00
19,45
20,00
21,00
21,50
22,50

2,35
3,05

4,00

Top Sport (r)
Veni, video, vici
Teleshopping
Arca lui Noe (r)
Piersic Show (r)
Atenţie, se cântă! (r)
Ora fără catalog (r)
Lecţie pentru viitor
Cinci minute
de cultură
Desene animate:
Jocul cifrelor
Fiica oceanului (s)
Primul pas
Alege şi votează
Eu, eu şi... ceilalţi
Ştiri
Aventurile
lui Jules Verne (r)
Cinci minute de cultură
Orfelinatul de canguri
Pasiuni (s)
Euro-dispecer
Telejurnal
Marea Brava (s)
cu Hector Soberon
Duelul poeţilor
Teatru TV:
Festivalul Cehov
Spionii de la
Cambridge (s)
Un apel disperat
(thriller, Italia, ’88)
cu Charlotte Lewis
Eu, eu şi... ceilalţi (r)
Remix
Rock Forum (r)
Spionii de la
Cambridge (s/r)

7,00

8,00
10,00
11,00

12,00
13,00
13,15
14,15
15,30
16,00
17,00
17,45
18,55
19,00
20,00

22,00
22,30
23,30
0,30
1,30

Observator. Sport
cu Sanda Nicola
Pe cont propriu (s/r)
Yago (s) cu Facundo Arana
Canalul de ştiri (r)
cu Constantin Trofin
şi Ovidiu Uscat
Imagini
uimitoare
Observator
cu Simona Gherghe
Pe cont propriu (s)
Folclorul contraatacă (r)
Comedia animalelor
Se întâmplă
în România
Brigada mobilă
Vivere A trăi cu pasiune(s)
cu Edoardo Costa
Agentul 18.55
Observator. Sport. Meteo
cu Alessandra Stoicescu
şi Lucian Mândruţă
Dreptate şi onoare
(acţiune, SUA, 2000)
cu Matt McCoy,
Glenn Plummer
Observator. Sport.
cu Letiţia Zaharia
Primărie, te iubesc
Gheorghe Talk-show cu
Andrei Gheorghe
România mea (r) cu Gabriel
Hurezeanu
Pe cont propriu (s/r)

8,00

9,55

11,25
11,40

13,10
13,35

17,35

21,25

23,00

0,30

Ocean’s 11:
Faceţi jocurile!
(acţiune, SUA, 2001)
6 MAI
Întâlnirea
(comedie, SUA, 2001)
Anthony Minghella vs.
“Cold Mountain”
Pisica doamnei Ashboro
(aventuri, Canada, 2003)
cu Ellen Page
Céline Dion în Las Vegas
Maraton (dramă, Africa
de Sud, 2000)
Toţi oamenii
reginei (comedie,
Germania, 2001)
Ocean’s 11:
Faceţi jocurile! (r)
(acţiune, SUA, ’01)
Pe platourile de filmare
Animalul (comedie,
SUA, 2001)
cu Rob Schneider
Articolul de fond (suspans,
Canada, ’02)
cu Elizabeth Berkley,
Jason Priestley
Un bărbat cuceritor
(comedie, SUA, 2000)
cu Tim Meadow,
Karyn Parsons
Oraşul
zeilor
(dramă,
Brazilia,
2002) cu Seu Jorge,
A. Rodrigues

7,15
8,00
9,00

11,15
12,30
12,50
13,00
14,00
14,15
15,15
16,30

17,30
17,55
18,10
20,00
21,00
23,00
23,10
0,00
1,45
2,45
3,15

14 IUNIE

14 IUNIE

19,30
20,00

Aritmogrif - Soluţia: VIRTUOZITATE

Teici!
Bătaie a
inimii

MEGA TV

16,55

15,50

Exerciţii de încrucişare - Orizontal: TAMNESAM; S; OROARE; LAT; MESTERI; LA; SAI; TARTAN; IL; CI; IRIS; J; SOCATA;
I; ELEN; BA; AB; RACANI; DUR; RS; CULANTA; YEMENIT; ON.

GH. GURÃU

8,00 Matinal Express cu Irina şi Gabi;
10,00 Obiectiv Express (r); 10,30 Se
caută un primar (r); 11,30 Părerea mea;
12,00 Închiderea programului; 18,30
Obiectiv - jurnal informativ; 19,00
Terminus Express; 20,00 Se caută un
primar; 21,30 Părerea mea; 21,30
Obiectiv Express - jurnal informativ;
22,00 Închiderea programului.

16,00

Triunghiul magic - Orizontal: RECUPERARE; ETATIZARE; CALICIRE; UTILATA; PICATA; EZITA; RARA; ARE; RE; E.

Care face
calcule

14 IUNIE

10,30
11,30
13,15
14,00
14,30
15,00
15,30

Str. Domnească nr. 191, Galaţi; Tel.: 0236/412262; fax: 0236/415151; e-mail: ajofmgl@ galati.astral.ro.
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CASANDRA

9,30
10,00

1,30

Dezlegarea integramei Sinonime apărută în suplimentul de sâmbătă - Orizontal: T; B; P; CUM; R;
A; MATAHALE; ACARET; LABILE; IROSIRE; MILA; ANIMAL; DES; SENS; ELIMINA; T; IMN; ARSITA;
ARME; ATATA; CA; ATEI; INAR; MA; TUCI; TO; ETAJERA; STELAJ.

BERBEC
Preferaţi să acţionaţi de
unul(una) singur(ă). Sunteţi
mult prea dezamăgit(ă) de
rezultatele pe care le-aţi avut cu
foştii(ele) parteneri(e).

7,00
7,50
8,00

23,50

AGENÞIA JUDEÞEANÃ PENTRU OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ GALAÞI

PEªTI
Sunteţi implicat(ă) într-o
dilemă, mai precis aveţi de
ales dintre două rele. Situaţia nu vă
are doar pe dvs. la mijloc, ci şi o altă
persoană dragă.

CINEMA

1811 - Se naşte HARRIET BEECHERSTOWE (m. 1896), scriitoare americană.
1835
- Se naşte NIKOLAI
GRIGORIEVICI RUBINSTEIN (m. 1881),
pianist, dirijor şi pedagog rus.
1848  "Unirea guvernelor constituite
la Islaz (9 iunie) şi Bucureşti (11 iunie) şi
constituirea guvernului provizoriu al Ţării
Româneşti în următoarea componenţă:
mitropolitul Neofit (preşedinte), Ion
Heliade Rădulescu, Ştefan Golescu,
Christian Tell, Gheorghe Magheru,
Gheorghe Scurtu, Ioan Odobescu,
Nicolae Golescu, Ion Câmpineanu, C.N.
Filipescu, Ion Voinescu II (membri),
Nicolae Bălcescu, C.A. Rosetti,
Alexandru G. Golescu (Negru) şi Ion C.
Brătianu (secretari)".
 Guvernul provizoriu dă primele sale
decrete: înfiinţarea steagului naţional
format din tricolorul: albastru, galben şi
roşu cu deviza “Dreptate-Frăţie”, înscrisă
pe el, înfiinţarea gvardiei naţionale,
desfiinţarea pedepsei cu moartea...
 "Adunarea generală de la Lugoj a
românilor bănăţeni hotărăşte înfiinţarea
armatei populare române, în frunte cu
Eftimie Murgu, introducerea limbii
române şi recunoaşterea naţiunii
române.
1875 - Se naşte ION DRAGOSLAV
(m. 1928), prozator, autor de literatură
pentru copii.
1882 - Se naşte, la Tecuci, ION
PETROVICI (m. 1972), filosof, scriitor,
membru şi vicepreşedinte (1938-1941)
al Academiei Române.
1884 - Se naşte IOACHIM BOTEZ
(m.1956), prozator, traducător.
1901 - Se naşte ALEXANDRU
BĂDĂUŢĂ (m. 1983), prozator,
memorialist, eseist.
1916 -Încetează din viaţă SPIRIDON
VRÂNCEANU (n. 1892 la Tg. Bujor, jud.
Galaţi), militant al mişcării sindicale
gălăţene.
1920 - Se naşte MIHAI BREDICEANU,
compozitor.
1936  Se naşte CORNEL COMAN
(m. 1981), actor de teatru şi film.
 Încetează din viaţă MAXIM GORKI
(n. 1868), scriitor rus.
1937 - Se naşte VIRGIL CUŢITARU,
critic şi istoric literar.
1941  Se naşte VIOREL BARBU,
matematician, membru al Academiei
Române.
 Se naşte VASILE V. VASILACHE,
compozitor, pianist.
1944 - Se naşte ŞERBAN CREANGĂ,
regizor.
1968 - Încetează din viaţă
SALVATORE QUASIMODO (n. 1901),
poet italian, laureat cu Premiul Nobel
pentru Literatură.
1970 - Încetează din viaţă NIFON
CRIVEANU (n. 1889), mitropolitul
Olteniei.
V. G.

14 IUNIE
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SÃGETÃTOR

Program tv

redactie@viata-libera.galati.ro

Trebuie să găsiţi o
modalitate prin care să puteţi
asculta şi sfaturile apropiaţilor
şi să vă păstraţi şi propria
personalitate.
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Glume, glume

Aşteptăm de la cititori informaţii, reclamaţii,
observaţii etc. pe adresa:

Nr. 4433
Luni,
14 iunie 2004

11,40
12,05
13,00
13,30
14,00
14,40
15,00
15,30
16,00
16,25
17,00
18,05
19,00
19,30
20,05
20,55
21,15
21,45
22,10

0,20

14 IUNIE

Suflete pereche (s/r)
Jurământul (s/r)
Un bărbat
adevărat (r)
Al şaptelea cer (s/r)
Căsătorie
de probă (s/r)
5’shopping (r)
Ola, tati! (s/r)
Învaţă engleza
cu Victor
Cealaltă femeie (s)
cu J. Soler
Clona (r)
cu Murilo Benicio
Suflete pereche (s)
cu Kate
del Castillo,
J. Soler
Poveştiri
adevărate (r)
cu Lucian Viziru
Reţeta de Acasă
Să iubeşti din nou (s)
cu Iran Castillo, V. Lanus
Prizoniera (s)
cu Gabriela Spanic
Femei îndrăgostite (s)
ep. 1 cu C. Torloni
5’shopping
cu Dana Săvuică
Jurământul (s)
cu Danna Garcia
Căpşune cu zahăr (s)
ep. 1 cu
Benedita Pereira
Clona (s/r)
Poveştiri adevărate (r)
Un bărbat adevărat (r)

14 IUNIE

Amintiri
despre vedete
Concert de prânz
Identităţi
Patrimoniu (r)
Curs de engleză
Prin Ţara Zânelor
Lumea
secretă a lui Alex
Mack (s)
Desene animate
Amintiri
despre vedete (r)
Curs de engleză (r)
Claude Chabrol
Wagner (s)
Primul episod
Democraţia
Patrimoniu
Lentila de contact
Codul
manierelor elegante
Cultura IT
Jurnal cultural
Madame
Bovary
(dramă, Franţa, 1991)
cu Isabelle Huppert
Gioacchino
Rossini

6,00
7,45
10,15
11,00
11,15
12,45
13,15
14,00
14,45
15,15
16,45
17,15
18,00
18,45
19,45
20,15
21,45
22,15
23,00
23,45

Jurnal TV
Revista presei
Audienţa
în direct (r)
cu Simona Bălănescu
Jurnal TV
e Profil (r)
Revista presei
În spatele imaginii (r)
Jurnal TV
Naşterea
unei naţiuni
Realitatea
medicală
cu Carmen Toma
Naşterea unei naţiuni
Audienţa în direct
Jurnal TV
Naşterea unei naţiuni
Proiect: România
100%
cu Robert Turcescu
Proiect: România
cu Vlad Nistor
Ştirea de la ora 22
cu Răzvan
Dumitrescu
Jurnal TV
O lume
trăsnită

TELEFOANE UTILE
Salvare
- 961; 411000; 426200
Ambulanţă non stop (VITAL MED)
- 462222
Pompieri
- 981; - 460441
Centrala Inspectoratului
Judeţean de Poliţie
- 407000
Poliţia Municipală
- 412222
Poliţia Transporturi
- 418460
Secţia 1 de Poliţie
- 419966
Secţia 2 de Poliţie
- 460854
Secţia 3 de Poliţie
- 413400
Secţia 4 de Poliţie
- 468490
Secţia 5 de Poliţie
- 416945
Inspectoratul Judeţean
al Poliţiei de Frontieră
- 959
Centrul de prevenire
şi consiliere antidrog
- 934;
- 461800
Jandarmi
- 956
Corpul Gardienilor Publici
- 470617
Prefectură
- 312100
Primărie
- 307799
Protecţia civilă - 982; 411456; fax - 413219
Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Galaţi
- tel. verde: 0800828674
- 477900; fax: 325530
Diverse:
S.C. ECOSAL PREST S.A.
Informaţii CFR
Autogara
Agenţia CFR
Serviciul INFO LINE

- 312282
- 460643
- 412683
- 472420
- 469000; 469005

Deranjamente - intervenţii:
APATERM - centrală
- 473380
- dispecerat
- 463294
DISTRIGAZ SUD
(Sucursala Galaţi) - centrală
- dispecerat

- 460206
- 460419

ELECTRICA (Galaţi)
- 929;- 460500
(număr unic cu apel gratuit pentru toţi clienţii
indiferent de zona de reşedinţă)
- 460496/460474 (Galaţi)
- 460488 (zona rurală)
- 820159/820160 (Tecuci)
Spitale
De Urgenţă
- 315555
Municipal nr.1
- 479401
Boli Infecţioase
- 423374
De Copii
- 469100
Militar
- 423938
TBC
- 460712
CFR
- 476716;
Interne
- 475768
Maternitatea
- 413131
Centrul de diagnostic şi tratament
(fosta Policlinică Municipală)
- 417941
Centrul de permanenţă adulţi (non stop
în Centrul de diagnostic şi tratament) - 417942
Farmacii non-stop:
Hygeia (vizavi de Spitalul Judeţean) - 473013
Bayer Pharm (Siderurgiştilor)
- 464542
Myosotis, Micro 38, bl.J2, parter - 461718, 479422
Paracelsus, Brăilei 24 (Potcoava de aur) - 465304

Decizie

Convingere

Fostul preşedinte american George Bush a decis să nu renunţe
la săritura cu paraşuta programată cu ocazia împlinirii a 80 de
ani.

Preşedintele R. Moldova, Vladimir Voronin, şi-a reafirmat convingerea că semnarea
Pactului de Stabilitate şi Securitate va facilita dezvoltarea stabilă a ţării sale, normalizarea
relaţiilor cu vecinii şi cooperarea constructivă în regiune.

Vulpea
“ghiftuieºte”
Stârcul!

Cel puţin 1.400 de deţinuţi
irakieni vor fi eliberaţi sau transferaţi în închisori aflate sub
control irakian înainte de transferul de suveranitate de la 30
iunie, a declarat, ieri, un purtător
de cuvânt al coaliţiei din Irak, citat
de AFP.
După această dată, coaliţia va
menţine în custodie între 4.000 şi
5.000 de irakieni, a precizat
locotenent-colonelul Barry
Johnson, purtător de cuvânt al
administraţiei americane a
penitenciarelor din Irak.
“În prezent, avem în custodie
circa 6.400 de deţinuţi”, a spus
el, adăugând că după transferul
de putere de la Bagdad, coaliţia
va mai reţine numai 4.000 - 5.000
de irakieni, numărul acestora
depinzând de noile arestări
făcute de militarii coaliţiei.

Alegeri
amânate

Extrãdare

Poliţia din Dubai a anunţat
arestarea şi extrădarea unui
cetăţean indian, care a încercat
să vândă ambasadelor unor ţări
arabe informaţii secrete din
domeniul nuclear, a anunţat
agenţia oficială Wam, citată de
AFP.
Comandantul general al
poliţiei, Dhahi Khalfan Tamim, a
declarat că indianul Akhtar
Hussein Qotb Ahmed a fost
arestat după ce a fost urmărit mai
mult timp.

Demisie

Alegătorii sârbi au început să voteze,
ieri dimineaţă, pentru a-şi desemna
viitorul preşedinte, principalii candidaţi
fiind ultranaţionalistul Tomislav Nikolici
şi democratul Boris Tadici, relatează
AFP. Serbia nu are preşedinte de la
sfârşitul anului trecut, când a expirat
mandatul lui Milan Milutinovici, fost aliat
apropiat al lui Slobodan Miloşevici. Cei
doi sunt puşi sub acuzare pentru
comiterea de crime de război şi se află
în custodia Tribunalului Penal
Internaţional pentru fosta Iugoslavie.
În cursa electorală s-au înscris 15
candidaţi, scrutinul fiind cel de-al
patrulea organizat în decurs de mai puţin
de doi ani. Cele trei scrutinuri
precedente au fost invalidate din cauza
ratei scăzute de participare la vot, dar
prevederile privind pragul minim de
participare au fost eliminate din Legea
electorală.
Conform sondajelor, există
posibilitatea convocării unui al doilea tur
de scrutin, în 27 iunie, pentru
departajarea celor doi candidaţi aflaţi în
fruntea sondajelor de opinie - Tomislav
Nikolici, din partea Partidului Radical
(SRS), şi Boris Tadici, liderul
pro-european al Partidului Democratic
(DS) al fostului premier sârb Zoran
Djindjici.
Cei 6,5 milioane de alegători sârbi
urmau să decidă dacă Serbia va fi din
nou izolată pe plan internaţional sau va
urma calea integrării europene, apreciau
analiştii politici, care au avertizat că
victoria lui Nikolici ar avea consecinţe
grave asupra economiei Serbiei.
Printre candidaţi se mai numără şi
Dragan Marsicanin, reprezentant al
coaliţiei guvernamentale conduse de
Voislav Koştuniţa, Iviţa Dacici, din partea
Partidului Socialist, Bogoliub Karici,
considerat drept unul dintre cei mai
bogaţi oameni de afaceri sârbi, şi
prinţesa Jelisaveta Karageorgevici.
Secţiile de votare s-au deschis la

ora locală 7.00 (8.00, ora României) şi
urmau a se închide la ora 20.00 (21.00,
ora României).

Legislative ºi
regionale în Belgia
ºi Luxemburg

Aproximativ 7,5 milioane de alegători
din Belgia şi 230.000 din Luxemburg
urmau a se prezenta la urne, ieri, pentru
alegerile regionale şi legislative,
relatează AFP.
În Luxemburg, alegerile legislative
pentru desemnarea celor 60 de
parlamentari vor confirma şi un nou
mandat de cinci ani pentru premierul
conservator Jean-Claude Juncker.
Juncker, aflat la conducerea
Guvernului de zece ani şi membru al
Executivului de 22 de ani, are o cotă de
popularitate de 82 la sută, conform
ultimelor sondaje. Principala miză a
scrutinului va fi desemnarea viitorului
partener de coaliţie al partidului său
Creştin-Social (CSV). Două formaţiuni
politice urmează să fie departajate
- liberalii din cadrul Partidului Democrat
(DP), cu care CSV este asociat din 1994,
şi socialiştii din LSAP.
Alegerile regionale se anunţă a fi
mult mai disputate în Belgia, miza fiind
viitorul Guvernului federal al premierului
Guy Verhofstadt.
În Flandra (nord), opoziţia
creştin-democrată (CD&V), care are
listă comună cu mica formaţiune politică
naţionalistă NV-A, beneficiază de un
avantaj semnificativ, potrivit sondajelor.
Liberal-democraţii (VLD) conduşi de
Verhofstadt sunt plasaţi pe locul al
treilea, fiind depăşiţi de extremadreaptă condusă de Vlaams Blok, care
ar putea obţine un procent-record de
peste 20 la sută, şi de socialişti (SPA).

GEORGIA ANUNÞÃ:

În Osetia de Sud au intrat
vehicule militare ruse

Autorităţile georgiene au anunţat,
sâmbătă, că mai multe vehicule militare
au intrat vineri seara în regiunea
separatistă Osetia de Sud, venind
dinspre Rusia, dar liderul regiunii
pro-ruse a dezminţit informaţia,
relatează AFP. “Pot confirma faptul că
peste 160 de vehicule militare au intrat
în Osetia de Sud”, a declarat ministrul
georgian Ghiorghi Khaindrava,
precizând că informaţia provine de la
locuitorii din zonă şi de la patrulele de
grăniceri. “Din nefericire, este greu de
spus ce transportă aceste vehicule,

deoarece erau acoperite”, a adăugat
el. Liderul Osetiei de Sud, Eduard
Kokoity, aflat la Moscova, a respins
acuzaţia. “Nu este decât o provocare
din partea autorităţilor georgiene, având
drept scop destabilizarea situaţiei din
regiune”, a spus el. Mihail Matşavariani,
vicepreşedinte al Parlamentului
georgian, a apreciat că vehiculele
militare ar putea conţine echipamente
sau întăriri pentru trupele ruse de
menţinere a păcii, prezente în Osetia
de Sud din momentul declarării
independenţei acesteia, la încheierea

unui război desfăşurat la începutul anilor
’90. “Zona este controlată de trupele
ruse de pace, dar acestea ar fi trebuit
să ne anunţe despre sosirea de
materiale sau trupe suplimentare”, a
adăugat el, precizând că Parlamentul
georgian “va reacţiona ferm”.
Osetia de Sud şi-a declarat
independenţa după un război de scurtă
durată, în cursul căruia a fost susţinută
de Moscova, şi cere realipirea la Rusia
şi la regiunea rusă Osetia de Nord.
Independenţa Osetiei de Sud nu a fost
recunoscută pe plan internaţional.

IRLANDEZII AU APROBAT
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Primele alegeri programate să
se desfăşoare în Afganistan
după înlăturarea de la putere a
regimului taliban au fost amânate
pentru a doua oară, Comisia
Electorală anunţând că scrutinul
nu va putea avea loc în
septembrie, relatează AFP.
“Alegerile nu se vor putea
desfăşura în septembrie”, a
declarat Ghutai Khawrai, purtător
de cuvânt al Comisiei Electorale, care a fost desemnată de
ONU şi Guvernul afgan să
organizeze procesul electoral.
Decizia finală de amânare a
alegerilor îi revine însă preşedintelui afgan Hamid Karzai, aflat
în Statele Unite.

Prezidenþiale
în Serbia

Modificarea legislaþiei privind naþionalitatea

Alegătorii din Irlanda au aprobat la
referendumul de sâmbătă, cu o
majoritate covârşitoare, amendamentul
constituţional referitor la naţionalitate,
care elimină posibilitatea acordării
automate a cetăţeniei irlandeze copiilor
străini născuţi pe teritoriul acestei ţări,
relatează AFP. Conform rezultatelor
obţinute după numărarea buletinelor de
vot din 32 dintre cele 34 de regiuni ale
ţării, 79 la sută dintre irlandezi şi-au
exprimat sprijinul pentru propunerea
guvernamentală. Proiectul, care

urmează să fie prezentat Parlamentului,
prevede acordarea cetăţeniei numai
pentru copiii ai căror părinţi au locuit în
Irlanda timp de cel puţin trei ani.
Rezultatul conferă “un mandat foarte
clar” pentru modificarea legilor privitoare
la acordarea cetăţeniei şi promulgarea
unei noi legislaţii pentru rezidenţă şi
imigrare, a declarat ministrul Justiţiei,
Michael McDowell.
În prezent, toate persoanele născute
în Irlanda, inclusiv în Irlanda de Nord,
aflată sub suveranitatea britanică,

primesc automat naţionalitatea
irlandeză.
Guvernul de la Dublin consideră însă
că acest lucru contribuie la înregistrarea
unui aflux de femei însărcinate care vin
din străinătate doar pentru a naşte în
această ţară, copilul devenind
astfel irlandez şi cetăţean al Uniunii
Europene.
Guvernul a declarat că propunerea
votată sâmbătă va permite alinierea
legislaţiei irlandeze la cea europeană şi
evitarea “turismului pentru cetăţenie”.

Flash

asupra premierului luxemburghez
Jean-Claude Juncker. Q Contract de
armament Q Fostul regim comunist
din Bulgaria a acceptat, în 1989, să
furnizeze Irakului armament în valoare
de 125 de milioane de dolari, conform
unor documente de arhivă date
publicităţii, vineri, de Guvernul de la
Sofia. Q Ostatici eliberaţi Q Şapte
muncitori turci răpiţi în Irak la începutul
acestei săptămâni au fost eliberaţi
sâmbătă şi se îndreaptă deja spre
Ankara, a anunţat un reprezentant al
ambasadei turce la Bagdad. Q
Anchetă Q Egipteanul Rabei Osman
Sayed Ahmed, supranumit “Mohammed
Egipteanul” şi bănuit de implicare în
planificarea atentatelor de la Madrid, a
petrecut doi ani (1999 - 2001) în
sud-vestul Germaniei, afirmă presa de
la Berlin. Q Răpiri Q Un libanez care
lucra în Irak a fost ucis de persoane
înarmate, alţi doi cetăţeni libanezi au fost
răpiţi, iar doi au fost arestaţi de autorităţi,
au anunţat, sâmbătă, surse din
Ministerul libanez de Externe. Q
Speranţă Q Procurorul Tribunalului

Penal Internaţional pentru fosta
Iugoslavie (TPI), Carla Del Ponte, şi-a
exprimat, sâmbătă, speranţa că fostul
lider al sârbilor bosniaci, Radovan
Karadzici, va fi arestat înainte de
sfârşitul acestei luni. Q Critică Q Iranul
consideră inacceptabile presiunile
exercitate de Agenţia Internaţională
pentru Energie Atomică în privinţa
programului nuclear naţional, dar şi
proiectul pregătit de trei ţări europene
pentru reuniunea de astăzi a AIEA, a
declarat ministrul iranian de Externe,
Kamal Kharazi. Q Noi arestări Q Doi
mineri bănuiţi că au fost implicaţi în
furnizarea explozibililor folosiţi în
atentatele din 11 martie de la Madrid au
fost arestaţi, vineri, în nordul Spaniei, a
anunţat, sâmbătă, Ministerul spaniol de
Interne. Q Demolări Q Israelul va
demola locuinţele celor circa 7.500 de
colonişti care urmează să fie evacuaţi
din Fâşia Gaza până în septembrie
2005, în cadrul planului de retragere
adoptat de Guvernul condus de
premierul Ariel Sharon, a declarat,
sâmbătă, un reprezentant al Cabinetului.

Q Declaraţii Q Multe dintre operaţiunile lansate de armata americană
împotriva unor foşti lideri irakieni la
începutul războiului din această ţară au
eşuat, unele dintre ele provocând însă
victime în rândurile populaţiei civile, au
declarat oficiali militari americani. Q
Solicitare Q Candidatul democrat
pentru Casa Albă, John Kerry, i-a cerut
în repetate rânduri senatorului republican John McCain să ia în considerare
posibilitatea de a accepta postul de
vicepreşedinte al Statelor Unite, dar
Q
McCain a refuzat propunerea.Q
Dezvăluiri Q Libia a recrutat patru
saudiţi, bănuiţi de apartenenţă la
al-Qaida, pentru planul de asasinare a
prinţului moştenitor saudit Abdallah. Q
Succesorul lui Prodi Q Liderii ţărilor
din Uniunea Europeană caută în
continuare un succesor pentru Romano
Prodi la conducerea Comisiei Europene,
unii dintre ei îndreptându-şi atenţia

"A

Fostul secretar de Stat american James Baker a demisionat
din funcţia de emisar special al
ONU în Sahara Occidentală, au
anunţat surse din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, citate de
AFP.
Baker i-a trimis scrisoarea de
demisie secretarului general al
ONU, Kofi Annan, care urmează
să anunţe această decizie săptămâna aceasta, în Consiliul de
Securitate.
James Baker a fost emisar
special al lui Annan în Sahara
Occidentală, iar funcţia sa va fi
preluată de coordonatorul acestui dosar la ONU, Alvaro de Soto.

Paginã realizatã de
CRISTINA GOGA
din surse MEDIAFAX
ºi CLICK NEWS

Dacă estimările sondajelor vor fi
confirmate, coaliţia VLD-SPA ar putea
fi înlăturată de la conducerea Executivului regional, această situaţie
putând afecta Cabinetul federal, din
care fac parte liberalii şi socialiştii din
Flandra şi omologii lor francofoni.

Prezidenþiale
în Lituania

Alegătorii lituanieni s-au prezentat
la urne, ieri, pentru desemnarea unui
nou preşedinte, după destituirea din
funcţie, la 6 aprilie, a lui Rolandas
Paksas, relatează AFP. Fostul preşedinte Valdas Adamkus, în vârstă de 77
de ani, învins de Paksas la al doilea tur
al alegerilor din 2002, este considerat
favorit pentru ocuparea funcţiei supreme în stat, potrivit sondajelor recente.
Analiştii prevăd, însă, convocarea
unui al doilea tur de scrutin, pentru că
Adamkus nu va putea obţine duminică
mai mult de 50 la sută din voturile celor
2,6 milioane de alegători, procent
necesar pentru a fi desemnat
preşedinte.
Aproximativ 26 la sută dintre
lituanieni au declarat că îl vor vota pe
Adamkus - preşedinte în perioada
1999-2003 -, susţinut de Uniunea
Liberală de Centru (dreapta), potrivit
sondajelor efectuate de Institutul Spinter
Tyrimai, în perioada 27-30 mai.
Scrutinul prezidenţial a avut loc în
acelaşi timp cu alegerile pentru
Parlamentul European şi a început la ora
locală 7.00 (7.00, ora României), secţiile
de votare urmând să se închidă la ora
20.00.
Preşedintele lituanian este ales
pentru un mandat de cinci ani,
principalele sale atribuţii fiind legate de
politica externă şi numirea premierului.

Cuba
a interzis
aprecierile
critice despre
Reagan

Guvernul cubanez a renunţat la
tăcere, vineri, cerând presei oficiale să
evite “aprecierile critice” la adresa lui
Ronald Reagan, pe perioada funeraliilor
de stat ale acestuia, transmite AFP.
“Preşedintele Ronald Reagan a fost un
adversar tenace al Revoluţiei
cubaneze, dar simţul etic şi onoarea
revoluţionarilor cubanezi nu permit
aprecieri critice sau atacuri, într-un
moment de profundă durere pentru
familia sa”, se arată într-un comunicat
al Ministerului cubanez al Relaţiilor
Externe, publicat în cotidianele oficiale.
Mesajul este o condamnare a
singurului comentariu al presei faţă de
moartea fostului preşedinte - ”A murit
cel care nu trebuia să se
nască”, declaraţie făcută, de un ziarist,
la postul de radio Reloj. “Comentariile
din cadrul acestei emisiuni de radio nu
constituie o declaraţie oficială a
autorităţilor cubaneze şi nu exprimă
opinia
acestora”,
subliniază
comunicatul, care precizează că
Ministerul de Externe a primit instrucţiuni
din partea “conducerii revoluţiei” să
clarifice această situaţie.

TRÃSNAIA
ZILEI

Mai rapid
decât calul
Un alergător a devenit prima
persoană care a câştigat o cursă
împotriva unui cal, în cei 25 de ani de
când se organizează un astfel de
maraton, informează Ananova.
Huw Lobb, de 27 de ani, a câştigat
cursa anuală “Bărbaţi versus cai”, din
oraşul Llanwrtyd Wells din Ţara Galilor,
câştigând premiul de 25.000 de lire
sterline. Acesta a încheiat o cursă de
22 de mile în două ore, cinci minute şi
19 secunde, cu 12 minute înaintea celui
mai apropiat cal.
Bărbatul a declarat pentru publicaţia
“Daily Express” că primul lucru pe care
îl va face cu banii, va fi să îşi cumpere
un echipament adecvat pentru alergare.

veche poveste rusească spune că vulpea a invitat la
masă stârcul şi a pus supă în două străchini. În timp ce
vulpea a hăpăit tot şi apoi a lins bine blidul, stârcul doar şi-a
rupt vârful ciocului, nereuşind să apuce însă nimic din
delicioasa zeamă. “Păcat că nu-ţi place, da’ lasă, că termin eu”, a
rezolvat vulpea problema... Tot aşa, acum, Kremlinul ne dă... pe tavă
Basarabia - bineînţeles, nu oficial, dar nimeni de la Moscova nu
contestă declaraţiile lui Stanislav Belkovschi, care este chiar directorul
Institutului de Strategie Naţională al Federaţiei Ruse.
Ar fi fost de aşteptat ca în România, aflaţi în plină campanie
electorală, unii dintre candidaţi, politicieni, reprezentanţi ai Guvernului,
Preşedinţia - “dibace”, se ştie, în a da răspunsuri pripite, la prima
impresie, să aducă tema pe pagina întâi a ziarelor. N-a fost aşa:
parcă nici nu s-ar fi pomenit de posibilitatea îndeplinirii idealului atâtor
generaţii de români de pe ambele maluri ale Prutului! Chiar dacă, de
fapt, “mărul” oferit acum gratis este otrăvit, oricum ai lua lucrurile,
adeziunea la temă ar fi arătat măcar că politicienii au şi inimă, nu
numai creier. Şi poate că s-ar fi găsit o soluţie curajoasă pentru a
folosi oportunitatea. Aşa, Moscova se va putea lăuda că a permis, cu
largheţe, reîntregirea României - temă ce nu a stat şi în preocupările
Occidentului - dar că Bucureştiul nu a văzut şi nu a auzit...
Realitatea este crudă, ca şi despărţirea de cineva drag care este
înmormântat, oricât de nedreaptă ţi s-ar părea moartea lui! Un român
care a primit viză pentru o ţară străină nu poate da din viza lui femeii
cu care s-a căsătorit între timp... România tremură de teama că în
2007 ar putea fi amânată de la integrarea care ar aduce sume uriaşe
atât de necesare reconstrucţiei. “Viza” României, la care se lucrează,
este pentru România mică, nu pentru o Românie mai mare. Intrarea
ţării noastre în UE va spori şi aşa cheltuielile Uniunii. Ţara noastră
este atât de săracă şi de necompetitivă la export, încât i s-a acceptat
până şi intrarea cu via hibridă! La sărăcia şi corupţia de la noi s-ar
adăuga sărăcia şi corupţia şi mai mari de peste Prut. Chiar şi în cazul
întregirii Germaniei, costurile au fost uriaşe - iar RDG nu era Moldova!
Pentru UE, intrarea unei ţări care cere modificări de frontiere poate
da bătăi de cap: precedentul ar putea face ca şi alţii, Polonia de pildă,
să mai emită pretenţii teritoriale.
Se pare că României i s-a mai făcut o propunere asemănătoare, în
’95, când i se oferea unirea în schimbul renunţării la intrarea în NATO.
Acum, România este în NATO şi nu ar putea deci avea la graniţa
viitorului teritoriu statal o megabază a Armatei a 14-a, la Tiraspol care
se pregăteşte iar pentru un conflict militar!
Este trist să ţi se ofere ceva esenţial şi să fii pus în situaţia de a
refuza. Dar atunci când ceea ce ţi se arată este calul troian, trebuie
să ai inteligenţa să refuzi...
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Irakul la zi
Încã un membru al noului guvern
a fost asasinat
Directorul pentru relaţii culturale din
Ministerul irakian al Educaţiei, Kamal
Jarrah, a fost împuşcat mortal, ieri
dimineaţă, la Bagdad, la numai 24 de
ore după asasinarea, în circumstanţe
similare, a subsecretarului Ministerului
de Externe, relatează AFP. “Persoane
necunoscute au deschis focul asupra
lui Kamal Jarrah, în faţa locuinţei
acestuia din cartierul Ghazalia, situat în
vestul capitalei”, au declarat surse din
cadrul Ministerului Educaţiei. “Corpul a
fost transportat la spitalul Yarmouk”, au
precizat sursele citate, adăugând că
Jarrah a fost atacat în momentul în care
pleca de acasă, îndreptându-se spre
serviciu.
Subsecretarul Ministerului de
Externe Bassam Koubba a fost

asasinat sâmbătă dimineaţa, de
persoane necunoscute care au
deschis focul asupra sa. Un purtător
de cuvânt al Ministerului de Externe a
declarat că asasinatul a fost comis de
de susţinători ai fostului regim, în timpul
căruia Bassam a activat tot în diplomaţie.
Bassam Koubba a fost primul
funcţionar din noul guvern interimar
format la 1 iunie vizat de un atentat.
La Baaquba, la 60 de kilometri
nord-est de Bagdad, un comandant
local al forţelor de poliţie, a fost ţinta
unei tentative de asasinat. Generalul
Majid Almani Mahal, directorul
comisariatului Atraf din Baaqouba, a
fost rănit în urma atacului comis de “un
grup de persoane înarmate aflat într-o
maşină”.

Atentat cu maºinã-capcanã
la Bagdad
Un atentat cu maşină-capcană comis
la Bagdad s-a soldat cu moartea a 16
persoane, patru dintre victime fiind
poliţişti, relatează Sky News, precizând
că explozia a provocat şi rănirea multor
persoane. Iniţial, poliţia a anunţat că
explozia s-a soldat cu 12 morţi şi 13
răniţi, precizând că autorul atentatului
a aruncat în aer maşina la bordul căreia
se afla, în momentul în care poliţiştii au
încercat să îl împiedice să ajungă la
clădirea unui colegiu militar. În afara

poliţiştilor, printre victime se numără şi
un grup de irakieni, care aştepta să
treacă de controalele de securitate la
intrarea în colegiu. Abdul Razzak
Kadhem, ofiţer superior de poliţie aflat
la faţa locului, a afirmat că două maşini
de poliţie au încercat să intercepteze
vehiculul suspect, dar acesta a fost
aruncat în aer, distrugând una dintre
maşinile poliţiei şi avariind-o grav pe cea
de-a doua.

Moqtada Sadr are în vedere
participarea la alegeri
Liderul şiit radical Moqtada Sadr şi
susţinătorii săi au în vedere crearea
unui partid politic şi participarea la
alegeri, a anunţat, ieri, purtătorul de
cuvânt al lui Sadr, Qais al-Khazaali, citat
de AFP. “Am putea fonda un partid care
să exprime necesităţile populaţiei,
deoarece aceasta şi-a pus încrederea
în noi”, a declarat Khazaali, fără a
preciza însă cine este implicat în
discuţiile pe această temă. “Dacă vom
crea un partid politic, acesta va participa
la alegeri şi se va sprijini pe baza
noastră populară”, a spus el, adăugând
însă că alegerile trebuie să fie libere şi
corecte şi să beneficieze de
“supravegherea unei părţi corecte”.
Alegerile generale din Irak sunt
programate să aibă loc cel mai târziu în
ianuarie 2005.

Moqtada Sadr a făcut referire, în
scrisoarea care a permis încheierea
armistiţiului cu armata americană, la 27
mai, la începerea de negocieri cu Casa
Şiită (din care fac parte lideri politici,
religioşi şi tribali şiiţi) cu privire la viitorul
Armatei lui Mehdi. Khazaali a precizat
însă că organizaţia lui Sadr şi Armata
lui Mehdi îşi vor continua existenţa chiar
şi în cazul creării unui partid politic,
pentru a asigura “o legătură între
conducerea religioasă şi baza
populară”. “Moqtada Sadr a repetat că
nu vrea nici o funcţie politică”, a adăugat
el.
La începutul lunii iunie, un
responsabil al coaliţiei a declarat că
Sadr nu poate ocupa nici un post politic
timp de trei ani, chiar dacă va accepta
desfiinţarea miliţiilor şiite.
Secretar de redacţie: Viorel Bucur
Cap limpede: Cristi Luca
Corectură: Lili Arghir,
Ramona Mitache
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Postul de televiziune
Al-Arabiya a difuzat, vineri, un
mesaj audio din partea lui Ayman
al-Zawahiri, adjunct al şefului
reţelei al-Qaida, care a acuzat
Statele Unite că nu doresc
democraţie şi libertate în lumea
arabă, relatează CNN, care
precizează că nu a putut verifica
autenticitatea înregistrării.
Al-Arabiya a difuzat numai 39
de secunde din mesajul de zece
minute, în care vorbitorul face
referire la summitul arab
desfăşurat în Tunisia în zilele de
22 şi 23 mai şi denunţă reformele
discutate în cursul reuniunii.
Al-Zawahiri, cetăţean egiptean în vârstă de 52 de ani, este
considerat drept cel mai apropiat
colaborator al lui Osama ben
Laden, mulţi analişti apreciind că
el este, în realitate, şeful pentru
operaţiuni al reţelei teroriste.

speranţa că “Spania va fi una dintre
ţările cu participare solidă” la alegerile
europene. “Avem o întâlnire cu Europa
şi le cer tuturor cetăţenilor spanioli să
vină la întâlnire”, a declarat el, duminică
dimineaţă. Sondajele de opinie
estimează o participare la vot de circa
60 la sută.
În Germania, cancelarul Gerhard
Schroeder a recunoscut că este
sceptic în ceea ce priveşte mobilizarea
pentru votul în alegerile europene, unde
sondajele indică victoria opoziţiei
conservatoare. Cei 63 de milioane de
alegători germani trebuie să aleagă 99
de deputaţi în Parlamentul European, iar
sondaje indică o participare la vot
de 42 la sută.
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Mesaj

Rata de participare la alegerile
europene se menţinea scăzută ieri la
prânz în Slovenia, Ungaria, Estonia,
Polonia şi Franţa, în timp ce liderii din
Germania şi Spania încearcă să
convingă electoratul să se prezinte la
urne pentru desemnarea viitorului
Parlament European.
În Slovenia, rata de participare
atinsese numai 8,3 la sută la ora locală
11.00 (12.00, ora României), a precizat
Comisia Electorală Centrală, citată de
AFP. “Este cea mai scăzută rată de
participare înregistrată la alegeri
naţionale şi referendumuri” organizate
în Slovenia după declararea
independenţei, în 1991, a declarat
secretarul Comisiei Electorale, Marko
Golobic. Ultimele sondaje estimau o
participare de 40 - 50 la sută la alegerile
europene în Slovenia, unde erau
aşteptaţi la urne 1,6 milioane de
alegători.
În Ungaria, la ora locală 11.00 (12.00,
ora României), rata de participare era
de 13,75 la sută, sondajele de opinie
apreciind că la vot va participa 43 - 57
la sută din electorat. Cei 8,1 milioane de
alegători trebuia să desemneze 24 de
deputaţi în Parlamentul European, având
la dispoziţie opt liste de candidaţi.
În Estonia, numai 13,5 la sută dintre
alegători votaseră până la prânz,
reprezentând numai jumătate din
numărul celor care votaseră până la
această oră la alegerile legislative din
martie 2003. Preşedintele Arnold Ruutel,
premierul Juhan Parts şi preşedintele
Parlamentului, Ene Ergma, le-au cerut
insistent celor 874.472 de alegători
estoni să se prezinte la vot. “Astăzi,
când Estonia este membru UE, viitorul
Europei depinde şi de noi. Participarea
la alegerile parlamentare este una dintre
responsabilităţile noastre”, au afirmat
cei trei, într-un comunicat comun.
Şi în Polonia participarea la vot era
scăzută la ora locală 12.00 (13.00, ora
României), când numai 5,83 la sută
dintre alegători se prezentaseră la urne.
La ultimele alegeri legislative, în
octombrie 2001, rata de participare la
ora 12.00 a fost de circa 30 la sută,
iar ultimele sondaje estimau o participare
totală de 33 la sută din electorat. Cei
29,8 milioane de polonezi urmau să
desemneze 54 de parlamentari
europeni, alegând dintre cei 1.887 de
candidaţi înscrişi pe 21 de liste naţionale
şi 203 locale.
Nici în Franţa electoratul nu s-a
mobilizat pentru alegerile europene,
rata de participare fiind de 13,56 la sută
la ora 12.00 (13.00, ora României).
În alte ţări europene, liderii au
încercat să determine alegătorii să
meargă la vot. Premierul spaniol, Jose
Luis Rodriguez Zapatero, şi-a exprimat
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Duminica alegerilor
Scrutinul pentru
Parlamentul
European
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Preþul corect

"Toate drumurile duc la... Putna"

"Cum se poate cumpăra un consilier? Se ia după studii, după
voturi sau după dinţi? Dacă are diabet, preţul scade? Se ia la kil, în
viu? Merge şi-n leasing?"

Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Muzeul de Istorie din Galaţi au organizat Concursul
interşcolar “Cititor din cartea de istorie”, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la moartea
domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt (1504-2004), având motoul “Toate drumurile duc
la... Putna”.

Aºa ºi-aºa
MIHAI COSTACHE
A început Campionatul European şi unii se bucură că mai sunt şi
alte lucruri de văzut decât calificaţii în turul doi, care-şi urmează
campaniile neabătuţi de la evenimentele cu mingi de fotbal sau
broboanele de sudoare româneşti.
Bine că a dat căldura şi văd români asudaţi mai mult de la soare
decât de la efortul de gândire şi pârliţi mai mult de la plajă decât de la
piaţă. Săptămâna asta avem de studiat dacă turul doi e mai tare ca
grupele, dacă emoţiile de la examene-s mai morcovoase decât cele
de la scrutin sau dacă dorul de sapă al orăşenilor cu părinţi bătrâni la
ţară e mai dihai decât pofta de ştampilă. Orientându-ne după semnalele
de bişniţă politică dezvăluite de iniţiaţi pare-se că o dată cu depăşirea
şocului electoral ( şi de cei care au luat mai puţin decât au sperat şi
de cei care n-au luat cât ar fi vrut ) am intrat în zodia tranzacţiilor de
consilieri.
Iniţial, povestea m-a amuzat până la rânjet. Ete, măi, eu arunc un
vot în urnă şi hoardele de înţelepţi nu-s în stare să şi-l împartă şi-s
gata să se sfâşie la şeptelul doctrinar, numai că buletinul de vot e aşa
de stufos nu pentru că ar fi o din cale-afară de mare înghesuială a
candidaţilor, ci pentru că în buletinul de vot se ascunde tot ce ni se
poate întâmpla în anii de până la următoarele alegeri.
Să avem iarăşi parte de circoteca traseismului politic? Să vedem
oare din nou inşi rupând uşile sediilor de partid ca să şi le îndoaie pe
cele de la seifurile personale? N-ar fi de mirare.
Ceea ce însă m-a surprins până la jenă e că portretul-robot al
vândutului şi cel al cumpărătorului presupun cea mai naşpa trăsătură
de caracter politic: abstracţia până la sictir faţă de voturile care stau
la dispoziţie pentru calcularea preţului. Şi mai e ceva: chiar nu mai
contează cât. Estimările-s parşive. Cum se poate cumpăra un
consilier? Se ia după studii, după voturi sau după dinţi? Dacă are
diabet, preţul scade? Se ia la kil, în viu? Merge şi-n leasing? Se vor
organiza licitaţii de-alea grave, cu dosare de participare? Şi cred că
între un ban găurit, un jeep, o funcţie sau 4 miliarde nu e nici o
diferenţă.
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contoare;

Paradã în onoarea Reginei Elisabeta a II-a

În ciuda măsurilor de securitate
severe şi a norilor negri de pe cer, mii
de britanici au participat sâmbătă la
Londra la tradiţionala defilare Trooping
the Colours, organizată în onoarea
Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii şi
Irlandei de Nord.

Manifestaţia marchează aniversarea oficială a suveranei, în vârstă de
78 de ani. Deşi ziua reginei este pe 21
aprilie, ea este sărbătorită în iunie sau
iulie, când clima este mai blândă.
Ceremonia, care marchează
aniversarea suveranei datează din

Pe urmele lui ªtefan cel Mare

Concursul interºcolar “Cititor din cartea de istorie”
poate mai mult ca oricând de Ştefan cel
Mare. Cinci veacuri de pământ «n-au
adormit» la Putna, ele ascultă mai cu
seamă acum vocea ţării. Astăzi am
observat bucuria din ochii copiilor şi
bogăţia cunoaşterii lor. Toţi au răspuns
cu entuziasm provocării lansate de
Muzeul de Istorie.
Întâlnirea noastră se adresează mai
ales «pădurii tinere» despre care
vorbeşte şi Ştefan cel Mare. Cel mai
important lucru pe care trebuie să-l
reţinem sunt cuvintele celebre ale lui
Ştefan: «Fără copii, nu avem viitor». Iar
când te uiţi în ochii unui copil, trebuie să
ştii că tot ceea ce rosteşti nu poate fi
amăgire. Aşa că sunt fericită că am
organizat acest concurs şi că am fost
înconjurată de atâtea suflete tinere”.
Fiecare spectator a fost transpus în
atmosfera secolului al XVI-lea, datorită
momentului muzical literar oferit de elevii
Alexandru Tunaru, clasa a X-a F,
CNVA, Ana Maria Stan, clasa a VII-a C,
Şcoala Nr 24 “Sfinţii Mihail şi Gavril”,
Ana Maria Frangu, clasa a V-a A de la
Şcoala Nr.13 “Ştefan cel Mare” şi de

recitalul corului Seminarului Teologic
“Sfântul Andrei” din Galaţi, coordonaţi
de profesorul Dan Florin Drăgoi.
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Recent,în sala mare a “Casei Cuza
Vodă”, Inspectoratul Şcolar Judeţean
şi Muzeul de Istorie din Galaţi au
organizat Concursul interşcolar “Cititor
din cartea de istorie”, cu ocazia împlinirii
a 500 de ani de la moartea domnitorului
Ştefan cel Mare şi Sfânt (1504-2004),
având motoul “Toate drumurile duc la...
Putna”. Au participat echipaje din Şcolile
Gimnaziale Nr. 2 “Grigore Hagiu” din
Târgu Bujor, Nr. 10 “Petre Ţuţea”, Nr.
13, “Ştefan cel Mare”, Nr. 17, “Nichita
Stănescu”, Nr. 33, “Şf. Dumitru”, Nr. 34,
“Mihai Viteazul”, Nr.38, “Grigore Moisil”
şi Nr. 40, “Iulia Hasdeu”, din Galaţi.
Premiul concursului a fost o excursie
gratuită la Putna, sponsorizată de
INTFOR S.A. şi Sindicatul Şoferilor din
Galaţi. Ca la orice competiţie, a existat
un juriu format din inspectorul Mitică
Boboc, profesorul Ghiţă Nazare şi
profesorul Ştefan Arsene.
Organizatorul şi moderatorul întâlnirii
de ieri a fost Virginia Alexandru,
documentarist la Muzeul de Istorie din
Galaţi. Aceasta ne-a declarat: “Suntem
în anul în care trebuie să ne amintim
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Lansare de carte

Înainte de anunţarea echipei
câştigătoare, a avut loc lansarea celei
mai recente cărţi scrise de profesorul
Ştefan Arsene, “Cugetări, maxime şi
reflecţii despre istorie”. Volumul este
“rodul unei îndelungate şi laborioase
munci de căutare, ordonare şi de
editare. Toate aceste cugetări reprezintă laturi de adevăr care te îndeamnă
la studiu şi care-ţi trezesc pasiunea
pentru istorie”, ne-a declarat autorul.
Acesta a dorit să sublinieze că s-a simţit
mai tânăr cu 50 de ani, între atâţia copii
iubitori de istorie şi de frumos.
La final, când emoţiile copiilor
depăşiseră orice limită, au fost anunţaţi
câştigătorii. Nu mai puţin de trei echipe
(de la Şcoala Nr. 2, “Grigore Hagiu” din
Târgu Bujor, Şcoala Nr. 10 “Petre Ţuţea”
şi Şcoala nr. 17, “Nichita Stănescu”) vor
pleca la Putna pe urmele marelui
domnitor Ştefan cel Mare. Îi felicităm din
suflet. Istoria românilor este pe mâini
bune!

"A

Text ºi foto:
CODRIN-ªTEFAN ARSENE

1748, din vremea domniei lui Edward al
VII-lea. Evenimentul este un protocol de
la care regina nu a lipsit niciodată, cu o
singură excepţie, în 1995, când
ceremonia a trebuit să fie anulată din
cauza unei greve în transporturi.

(MEDIAFAX)

De la Poliþia Rutierã
Unde va fi radarul astãzi
În municipiul Galaţi - pe străzile Brăilei, Siderurgiştilor şi
Basarabiei, pe Bulevardul George Coşbuc şi pe Drumul Viilor; în
municipiul Tecuci - pe străzile Tecuciul Nou, Gheorghe Petraşcu
şi 1 Decembrie 1918.
În judeţ, pe Drumul Naţional (DN) 24 - în localităţile Munteni şi Cosmeşti; pe DN
25 - la Piscu, Şendreni, Independenţa şi Tudor Vladimirescu; pe DN 26 - la
Vânători, Şiviţa, Tuluceşti, şi Ijdileni; pe Drumul Judeţean (DJ) 251 - la Pechea,
Slobozia Conachi şi Smârdan.

