
Nea Gigi 
\n lotul 
pentru

Europa?

OPINII 17

Adev`rata istorie a lui Gic` {tef`nescu, celebrul 
falsificator de vinuri condamnat la moarte [i 
executat \n Epoca de Aur, este povestit` pentru 
ZIUA de so]ia sa, Ana (foto) � „Nea Bachus“ 
a devenit nemuritor \n interpretarea lui {tefan 
Mih`ilescu-Br`ila \n celebrul film realizat de Geo 
Saizescu � Adev`ratul Bachus era un om cu opt 
clase care a reu[it s` pun` pe picioare o afacere 
de 20 de milioane de euro [i s` corup` clasa 
politic` a vremii � „El umbla \n halat, cu papuci 
\n picioare [i coordona \ntreaga activitate. Era un 
fel de lider al vinarilor, era cel mai tare“, poveste[te
un fost mili]ian � Re]eaua speculan]ilor era 
format` din 200 de membri, unii dintre ei secretari 
ai Partidului Comunist sau \nal]i func]ionari ai statului 
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Secretul lui Bachus a fost cupajarea vinului
[i a ]uicii, o practic` folosit` azi pe scar`
larg` � So]ia sa, Ana, o b`tr=nic` de 81 de
ani, tr`ie[te azi \ntr-un apartament mizer
din Drumul Taberei � Nea Gic` a fost
executat de comuni[ti la 4 decembrie 1981
pentru „furt din avutul poporului“ 
� Cei doi b`ie]i ai lor, Mircea [i Gabriel, 
au f`cut [i ei ani de pu[c`rie [i au murit la

scurt timp dup` ce au fost elibera]i � „N-a
f`cut niciun r`u, n-a omor=t pe nimeni, n-a
furat de la nimeni, era un om bun, milos,
puteau s`-l lase \n via]`, nu s`-l execute
mi[ele[te! |l ]ineau cu lan]uri la m=ini [i la
picioare, de parc` era criminal de r`zboi!“
� „El a lucrat ca osp`tar, barman,
c=rciumar, pe la toate restaurantele de pe
Calea Grivi]ei! (...) Ne-am angajat la ICL

Alimentara Sector 1, la depozitul unde s-a
\nt=mplat nenorocirea. Prin august 1978, 
l-au arestat de la depozit“ � „Eu [tiu c` el
a fost lucrat, l-a turnat unul de la care
cump`ra bijuterii de aur! “, \[i aminte[te
Ana � Ea a aflat de la na[ul de cununie,
director la magazinul Cocor, c` i-au
executat b`rbatul � I-a g`sit crucea mai
t=rziu, \n curte la penitenciarul Jilava

Câini 
de ras`
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Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium;
Sf. Eutihie, Patr.
Constantinopolului; 
Cuv. Platonida (Post)
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Merit` Becali 
s` stea la pu[c`rie?

Bomba 
lui Vanghelie
Zilele trecute pre[edintele
pesedi[tilor bucure[teni
Marian Vanghelie a lansat
la un post de televiziune o
informa]ie conform c`reia
\n zilele ce urmeaz` „trei
jurnali[ti se presupune 
a fi aresta]i“. 

„Nu este o inven]ie de-a
mea pentru c` deja se discut`
prin toate forurile [i pe la
ministere [i peste tot“, a insistat
edilul de la 5. El nu a vrut
s` pomeneasc` niciun nume,
\ns`, a spus c` at=ta vreme c=t
se vorbe[te despre acest lucru
de c`tre 15-20 de persoane
„sursa este deja sigur`.“ Liderul
PSD a f`cut leg`tura \ntre
ultimele arest`ri petrecute la
DGIPI, cea a omului de afaceri
Gigi Becali [i cele care vor
urma. (C.G.P.)

Basarabia
comunist`
Aleg`torii din Basarabia au
mers ieri la vot pentru a-[i
ale ge un nou Parlament. Con -
form ultimelor sondaje, Parti -
dul Comunist ar ob]ine apro -
ximativ 36% din voturi. 

Afganistanul 
e ]int` NATO 
Pe l=ng` aderarea Albaniei [i
Croa]iei la NATO, liderii 
nord-atlantici au decis con -
tinuarea eforturilor \n Afga -
nistan. NATO a decis crearea
unei Misiuni de Instruire a
NATO \n cadrul ISAF. 

Inginerii
ciob`ne[ti
P`storii cu mii de oi se
ascund dup` micii pro -
duc`tori, ca s` nu pl`teasc`
taxe [i impozite. Statul se
face c` nu-i vede. 

Sub lupa FMI
Deficitul bugetar negociat cu
FMI este stabilit la 24,36
miliarde de lei, repre zen  t=nd
4,6% din PIB, fiind fixate [i
]inte trimestriale de 166,72
mi liarde de lei. 

Tunurile 
pe Cotroceni
Crin Antonescu a \nceput
precampania pentru preziden]iale.
Deputatul PNL Cristian Adomni]ei
i-a predat [tafeta colegului Florin
Alexe care a fost ales s=mb`t`, 
de 560 de liberali prezen]i la
Conferin]a Na]ional`, pre[edinte 
al tinerilor liberali. 

Camping 
cu In Flames
Dup` o lung` a[teptare, fanii
suedezilor de la In Flames au avut
în sf=r[it ocazia s`-[i vad` favori]ii
în concert. Dup` c=ntare, 
p`rerile au fost împ`r]ite. 

Full HD 
de buzunar 
|n luna iunie 2009, Sony va lansa
cel mai mic [i mai u[or camcorder
de \nalt` rezolu]ie. Camera 
HDR-TG7VE de la Sony \[i
propune s` redefineasc`
conceptul „HD la purt`tor“. 
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Nu [tiu dac` nea Gigi va da
curs invita]iei prezentate ca
dezinteresat` [i generoas`
de c`tre Vadim Tudor de 
a-l plasa al doilea pe lista
pentru europarlamentare.

Cristian UNTEANU

Legea lui Gigi
Inculpa]ii au ac]ionat la ordinul [i din dispozi]ia lui Gigi
Becali, motiveaz` instan]a. Azi se judec` 
dac` Becali \[i petrece Pa[tele \n libertate.
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M=ine, ZIUA v` ofer` prima list` cu 

Licita]ii execut`ri
imobiliare
Pute]i cump`ra apartamente la pre]uri rezonabile

Nu rata]i mar]i

ZIUA
turistic`
Supliment
GRATUIT

Brambureal`
guvernamental`
la gaze
Tarifele scad doar cu 3%, 
de[i realitatea ar impune
ieftinirea cu cel pu]in 12%
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Aflat \n arest [i nu \n loja oficial`, 
Gigi Becali a fost omul zilei \n Ghencea

Lichidarea 
lui Bachus

„Crin Antonescu s-a referit [i la tat`l meu, pe care l-a calificat, pe bun` dreptate, 
ca fiind un om mare. E bine c` nu [tie ce p`rere avea tat`l meu despre el“ - Teodor PALEOLOGU
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