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Viscolul puternic și ninsoarea au făcut prăpăd în regiune

D

uminica trecută,
viscolul și ninsoarea
abundentă au făcut prăpăd
în regiunea Cernăuți. Zeci
de localități au rămas fără
curent electric, școlile au
fost închise, iar mașinile și
TIR-urile au stat ore în șir
blocate în nămeți. Cu
toate că meteorologii au
anunțat din timp despre
schimbarea vremii,
autoritățile au fost luate și
de această dată prin surprindere.
În schimb, guvernatorul regiunii Cernăuți, Oleksandr Fișciuk,
a declarat luni că este mulțumit
de felul cum au intervenit serviciile de rigoare pentru a lichida

consecințele intemperiei. ”Toate
serviciile de urgență au intervenit
la timp, iar activitatea lor poate fi
considerată satisfăcătoare”, a

OMS: Epidemie
de rujeolă în Ucraina!

spus guvernatorul. El a mai
menţionat că se intervine în continuare
pentru
remedierea
situației.

Angajații Direcției regionale
pentru situații de urgență au
scos de sub nămeți 49 de autoturisme în care se aflau 134 de

119 parlamentari milionari au primit
compensații pentru locuințe
119
parlamentari ucraineni care au
indicat în declarațiile de avere venituri de peste un million de grivne, au beneficiat
și de compensația pentru închirierea spațiului
locativ în capitală.

O

rganizația Mondială a Sănătății a prognozat o epidemie
de rujeolă anul viitor în Ucraina. Acest lucru a fost
anunțat de ministrul Sănătății de la Kiev, Uliana Suprun, care
a mai declarat că Ucraina este în acest moment codașă la
nivel mondial când vine vorba despre vaccinarea copiilor.
Oficialul ucrainean a declarat că
Ucraina este întrecută la acest
capitol chiar și de națiuni din Africa.
În trecut, Ucraina nu dispunea de
vaccinuri. Totuși, în ultimii ani,
organizații precum UNICEF și ONU

au făcut donații care au completat
rezervele spitalelor din țara vecină.
Recent, o epidemie de rujeolă a
izbucnit în România. Trei bebeluși
au murit din cauza acestei boli.

persoane, inclusiv 6 copii. De
asemenea, din cauza vântului
puternic mai mulți copaci s-au
prăbușit la pământ. Unii dintre ei
au căzut peste mașinile parcate
în
apropiere.
Din
cauza
viscolului a crescut și numărul
accidentelor rutiere.
La Cernăuți deszăpezirea se
face cu multe greutăți. Autoritățile recunosc că curățirea
străzilor decurge greu din cauza
mașinilor parcate neregulamentar. Primarul Cernăuțiului, Oleksii
Kaspruk, s-a adresat către șoferi
cu rugămintea să nu parcheze
mașinile lângă trotuare, pentru
că împiedică accesul utilajelor
de deszăpezire. ”Nu parcați mașinile la întâmplare, pentru că
împiedică curățatul zăpezii”, a
explicat primarul.

Despre aceasta anunță
Comitetul alegătorilor din
Ucraina, făcând referire la
rezultatele proiectului ”La propriu”. Cel mai bogat deputat
este Vadym Nesterenko (Blocul Petro Poroșenko) care a
declarat 206
milioane de
grivne. Pe locul
doi se află
Oleksandr Vilkul
(Blocul de Opoziție) cu 190 de
milioane grivne,
iar pe locul trei
– Evhen Gheller
(Renașterea),
care a declarat
165 milioane
grivne. Curios e
faptul că unii
deputați putred
de bogați au
declarat că au

La Cernăuți a fost inaugurat primul
Centru de reabilitare pentru copiii cu autism

locuințe în Kiev sau în
apropierea capitalei, dar în
același timp nu au renunțat la
banii pentru locuințe. Pentru
compensarea cheltuielilor
legate de asigurarea cu spațiu

locativ din buget se cheltuiesc
anual 167 mii de grivne pentru
un singur deputat. De asemenea și unii parlamentari
care reprezintă regiunea Cernăuți nu s-au sinchisit să ia
aceste despăgubiri. Printre
aceștia se numără Maksim
Burbak, Mykola Fedoruk,
Myhailo Gavriliuk, Bogdan
Onufrik, Ivan Rybak, Vladislav
Severiukov și Grigore Timiș.

Buletinul meteo

voluntari au fost colectate peste
200 mii de grivne. În regiunea
Cernăuți locuiesc aproximativ
2.000 de copii diagnosticați cu o
tulburare de spectru autist și
întârzieri de dezvoltare.

a Cernăuți, datorită eforturilor
L
voluntarilor va fi deschis primul
Centru de reabilitare pentru copiii cu

autism. Deschiderea oficială a
Centrului, care este situat pe
Bulevardul Eroilor de la Kruty, a avut
loc miercuri. Din inițiativa grupului de

Autismul este considerat o tulburare
serioasă de dezvoltare de origine neurobiologică, ce afectează evoluţia normală
a copilului. Se manifestă prin dificultăţi în
comunicarea verbală şi nonverbală, dificultăţi în a stabili relaţii cu semenii săi,
dar şi în jocul social, activităţi limitate de
imaginaţie, rezistenţă la schimbări etc.
Pot fi întâlnite forme severe şi uşoare de îmbolnăvire. În ţările dezvoltate boala este considerată şi un „sindrom al savanţilor”. De obicei, unele
din aceste persoane au memorie foarte bună şi
capacităţi deosebite la ştiinţe exacte sau în artă.
Unii au ajuns savanţi, scriitori sau pictori celebri:
Einstein, Darwin, Bill Gates, etc.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN, Sergiu BARBUȚA
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Poroşenko este convins că Trump
nu va recunoaşte anexarea Crimeei de către Rusia

Preşedintele Petro Poroşenko s-a declarat „sigur“, luni, la Stockholm, că
Statele Unite vor continua
să sprijine Ucraina în faţa
Rusiei, declarând că nu îşi
poate „imagina“ că Donald
Trump se aliniază la poziţiile Moscovei. Întrebat într-o

conferinţă de presă asupra
posibilităţii unui „acord“ între Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin
pentru a recunoaşte apartenenţa Crimeei la Rusia,
Poroşenko a răspuns:
„Nu-mi pot imagina aşa
ceva“. „Nu avem nicio in-

formaţie în legătură cu posibilitatea unui acord între
Statele Unite şi Rusia“, a
insistat preşedintele. „Sunt
sigur că noul preşedinte
ales este suficient de ferm
cu privire la o cooperare
eficientă cu Ucraina“, a
adăugat el.
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Ivan Gnatyșin: Kievul va dialoga cu președintele
ales de cetățeni în mod legal și care va respecta
suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei
Ambasadorul Ucrainei la
Chișinău, Ivan Gnatyșin, susține că autoritățile de la Kiev vor
duce un dialog cu acel președinte care a fost ales de
cetățenii Republicii Moldova, în
mod legal, și care va respecta
dreptul internațional, suveranitatea și integritatea teritorială
a Ucrainei, potrivit Deschide.md. „Ucraina respectă voința cetățenilor Republicii Moldova. Suntem interesați ca în
statul vecin să se mențină stabilitatea socio-politică și economică, și să funcționeze sistemul puterii de stat”, a declarat ambasadorul Ucrainei la
Chișinău, Ivan Gnatyșin în
cadrul unui interviu pentru
Ukrinform. Ambasadorul este
convins că realizarea proiectelor comune, moldo-ucrainene,
o parte a cărora presupune suportul Uniunii Europene, depinde de menținerea cursului
european al Republicii Moldova și al Ucrainei, de implementarea reformelor, dar și de

Fost ministru de
Externe al
României, Mircea
Geoană: Vremuri
complicate

susținerea reciprocă pe această cale.
Reamintim că Igor Dodon
a anunțat că va lupta pentru
denunțarea Acordului de Aso-

Doar trei șefi de stat l-au
felicitat pe Igor Dodon

pentru faptul că a câștigat
alegerile prezidențiale, deși

Este vorba despre președinții Ucrainei, României și
Rusiei. Cu referire la rezultatele alegerilor prezidențiale din
Moldova și Bulgaria, unde au
câștigat lideri de stânga cu

„Alegeri cu miză geostrategică
în Republica Moldova și Bulgaria,
ambele câștigate de candidații proMoscova. Cu excepția Ucrainei,
toți vecinii imediați ai României
sunt sau sunt pe cale să intre în
sfera de influență a Rusiei. Turcia,
un aliat strategic, este în plină
reașezare în plan intern și extern.
Rămân Polonia și Statele Baltice,
la fel de preocupate ca și noi de
„spargerea frontului“ transatlantic
în regiune. Dacă mai adăugăm și o
Europă divizată pe acest subiect,
ne întoarcem la aliatul de prim și
ultim resort – Statele Unite ale
Americii. Vremuri complicate, unde
certitudinile de până mai ieri fac
locul unui peisaj îngrijorător“, a
scris Mircea Geoană, pe Facebook.

viziuni pro-ruse, Președintele
ucrainean, Petro Poroşenko, a
menționat că Ucraina este gata
pentru colaborare și solicită în
primul rând „unitate europeană”, iar Igor Dodon este un
politician bun și că acțiunile
acestuia vor trebui să fie proeuropene, potrivit zugo.md.

Șefa Poliţiei Naţionale
din Ucraina
a demisionat

Bulgaria, cu un pas
mai aproape de Rusia

F

ciere cu UE. În același timp
noul președinte ales al Republicii Moldova s-a arătat favorabil integrării țării în Uniunea
Euroasiatică.

Doar trei şefi de stat
l-au felicitat până
în prezent pe Igor Dodon:
Poroșenko, Putin și Iohanis
încă nu a fost investit oficial
în funcție.

ostul ministru de Externe
al României, Mircea Geoană, a
precizat, referindu-se la
rezultatul alegerilor
prezidenţiale din Republica
Moldova și Bulgaria, că „toți
vecinii imediați ai României
sunt pe cale să intre sub sfera
de influență a Rusiei, cu
excepţia Ucrainei”.
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Candidatul socialist Rumen Radev a
câștigat al doilea tur de scrutin al alegerilor
prezidențiale din Bulgaria, informează Reuters.
Potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne, fostul
șef al forțelor aeriene a obținut 58,1-58,5% din
voturi, în timp ce contracandidata sa proeuropeană, Țețka Țatceva, a câștigat doar 35,335,7% din sufragii. Victoria lui ar putea duce la
o și mai mare apropiere a Bulgariei de Rusia.
De asemenea, aceasta ar putea aduce instabilitate politică și declanșarea alegerilor anticipate pentru a treia oară în ultimii cinci ani.

Polonia mobilizează
zeci de mii
de militari
de teama Rusiei
Polonia va dispune până în 2019
de 53.000 de membri în noile sale
forţe de apărare teritorială, pentru a
face faţă pericolului unui „război
hibrid” precum cel declanşat de Rusia
în Ucraina, a anunţat luni ministrul
Apărării, Antoni Macierewicz. „În
acest an, 3.000 de persoane se vor
integra în Forţele de apărare
teritorială WOT, cea de-a cincea şi
cea mai nouă componentă a forţelor
armate, după armata terestră, cea a
aerului, marină şi forţele speciale”, a
afirmat ministrul polonez într-o
conferinţă de presă la Varşovia.

Ș

efa Poliţiei Naţionale din
Ucraina, Khatia Dekanoidze, şi-a dat
demisia – transmite „Ukrainska
Pravda”. Dekanoidze a condus
Poliția Națională a Ucrainei din 4
noiembrie 2015 până în prezent.
Anterior ea a deținut funcția de consilier al ministrului de Interne, Arsen
Avakov.
În perioada anilor 2007-2013, Khatia
Dekanoidze a deținut funcția de rector al
Academiei de Poliție din cadrul Ministerului de Interne din Georgia, iar din iulie
până-n octombrie 2012 a fost ministru al
Educației și Științei din Georgia. Vă
reamintim că la 7 noiembrie 2016 și-a dat
demisia Mihail Saakașvili – fostul guvernator al regiunii Odesa.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Prea multe controale strică

T

oți elevii, chiar și cei
eminenți, au emoții în
plus când este vorba de o
lucrare de control.
Ei nici nu bănuiesc că există
„lucrări de control” și pentru exigenții lor profesori. „Examinatorii”
sunt funcționari de la organele de
învățământ. La „lucrările de control” pentru cadrele didactice
retrăiesc cel mai mult directorii,
persoanele din administrația școlilor, căci aceștia răspund și de
procesul de instruire, și de toate
cerințele primite în scris de la
secțiile de învățământ. Dacă profesorul deseori caută posibilitate
să-l încurajeze pe elev, funcționarii, în rolul de controlori, nu sunt

deloc indulgenți cu bieții profesori.
Încă nu s-a născut autorul
care să scrie o piesă „Prea multe
controale strică”, deși aproape
fiecare profesor se simte încadrat
în această „dramă birocratică”. Și
iată că Ministerul Învățământului
și Științei s-a adresat către organele puterii locale cu rugămintea
să supună unui moratoriu controalele până la finele anului de
învățământ. În scrisoarea ministerială se cere reducerea controalelor în școli.
Inițiativa a pornit, totuși, de la
organizațiile publice ale lucrătorilor din învățământ, care s-au arătat a fi nemulțumite de controalele
frecvente în școli, mai ales la în-

ceputul și la sfârșitul anului de
învățământ. Conducătorii instituțiilor de învățământ consideră
numărul exagerat de controale
drept una dintre cele mai mari
probleme ale școlii contemporane. „Comisiile nenumărate și
creșterea numărului rapoartelor,
dărilor de seamă îi sustrag pe
pedagogi de la principalele lor îndatoriri, ceea ce se răsfrânge negativ asupra activității colectivelor
pedagogice”, se menționează în
scrisoarea Ministerului. Departamentul de resort propune un moratoriu la efectuarea controalelor,
cu excepția cazurilor legate de
pericolul pentru viața și sănătatea
elevilor.

Serviciul Fiscal „a luat la țintă”
automobilele cu numere
de înmatriculare străine
O

rganele de stat și, în primul rând,
Serviciul Fiscal de Stat, se vor ocupa în
modul cel mai serios de automobilele cu numerele de înmatriculare străine. Potrivit directorului principal al firmei Wiseman rose llP,
Serghii Kreimer, Serviciul Fiscal de Stat
pregătește deja listele tuturor automobilelor,
aduse în țară în regim de tranzit sau temporar,
începând de la 1 ianuarie 2007.
Mașinile care vor încălca regimul vamal mai mult
de 48 de ore vor fi date în căutare. De la 1 noiembrie acest lucru se face în mod automat. Lucrătorii
Serviciului Fiscal sunt gata să patruleze străzile
împreună cu poliția. Astfel ei planifică să descopere
mai repede automobilele, șoferii cărora au încălcat
regimul. Pentru controale suplimentare vama planifică să se adreseze țărilor, unde automobilele res-

pective sunt înregistrate. În afară de aceasta, se
presupune că există persoane juridice fictive în
Lituania și Bulgaria, care au înregistrate câte 2.0003.000 de automobile. În cazul neachitării amenzii în
decursul a 5 zile, automobilele vor fi arestate.
O atenție deosebită se va acorda automobilelor
cu numere de înmatriculare străine, folosite în scopuri comerciale. În caz că cetățeanul a adus în țară
câteva automobile și nu a achitat taxa vamală, el va
fi tras la răspundere penală.
Vă amintim că rezidenții din Ucraina (cetățenii și
cetățenii străini înregistrați) au dreptul să aducă în
țară automobile în regim de tranzit pe un termen de
până la 10 zile. Nerezidenții au dreptul temporar pe
un termen până la un an, însă în timp de 60 de zile
autovehiculul urmează să fie înregistrat la poliție.

Mai întâi seceta,
apoi ploile abundente
i-au pus pe agricultori
în situație coMplicată
În timpurile nu prea îndepărtate gospodăriile se
străduiau ca în prima decadă a lunii noiembrie să
încheie lucrările agricole de toamnă. Într-o măsură
oarecare, drept motiv servea sărbătoarea
revoluționară, care urma să fie întâmpinată cu realizări în muncă, dar predomina, totuși, spiritul gospodăresc. Iar aceasta însemna organizarea bună a
lucrărilor de recoltare, însămânțarea în termene optime a culturilor cerealiere de toamnă, pregătirea
solului pentru recolta viitoare.
Acum asemenea rapoarte nu se cer, mediile nu prea
oglindesc situația din agricultura țării, doar atunci când ea e
„strigătoare la cer”, orientându-se la alte „teme-top”. Cu
toate că iarna și-a anunțat sosirea prea devreme, situația în
sectorul agrar rămâne destul de „fierbinte”. Despre aceasta
se poate constata și din discuția avută cu dl anatolie
andrițchi, șeful Direcției pentru dezvoltarea
agroindustrială a administrației raionale de Stat noua
Suliță. Vom menționa că raionul Noua Suliță joacă un rol
ponderabil în agricultura regiunii.
– Orice s-ar spune, dar condițiile meteorologice determină în mare parte rezultatele în sectorul agrar. Anul curent
a fost unul secetos și agricultorii nouăsulițeni au obținut o

recoltă de cereale mai mică decât în cel precedent, a
subliniat domnul Anatolie Andrițchi. Nu a salvat situația nici
porumbul. De altfel, la ora actuală încă nu s-a încheiat
recoltarea porumbului (au mai rămas o sută de hectare) și
soia. De data aceasta pe agricultori i-au reținut ploile. În
luna octombrie precipitațiile căzute au depășit de trei ori
norma, la fel și în luna noiembrie. Ploile au reținut și
lucrările de însămânțare. În august și septembrie a fost
prea mare secetă și n-a fost posibilitate ca terenurile să fie
pregătite așa cum se cuvine pentru semănatul culturilor
cerealiere de toamnă. Apoi au început ploile abundente. Nu
s-a reușit ca aceste lucrări agricole să fie efectuate în termene optime. Semănatul de toamnă a fost efectuat pe o
suprafață de 75 la sută din masivul planificat. De acum în
următorul sezon va trebui să semănăm mai mult orz și grâu
de primăvară, lucrări care se cer efectuate odată cu topirea
zăpezii.
Șeful Direcției pentru dezvoltarea agroindustrială a
Administrației Raionale de Stat Noua Suliță, Anatolie
Andrițchi s-a referit și la un alt argument care, într-o
anumită măsură, a reținut desfășurarea campaniei
însămânțărilor de toamnă. Este cel al premergătorilor culturilor cerealiere de toamnă. Când majoritatea fermierilor cultivă mai mult soia e cam greu să fie respectat asolamentul.
De aceea trebuie revăzută structura culturilor agricole.

Pagină realizată de Vasile CarlaȘCIUC

Cronica penală

M

arțea trecută, la
Piața Kalynivska
din Cernăuți un bărbat
amenința că va arunca
în aer o grenadă.
Comportamentul lui i-a
îngrozit pe trecători
care în panică au luat-o
la fugă.
La locul cu pricina au
sosit de urgență polițiștii
care au reușit să-l pună la
pământ pe individul care
aruncase grenada în zăpadă. Oamenii legii i-au
pus cătușe pe mâini, au în-
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Panică la Piața Kalynivska
Un bărbat amenința trecătorii
că va detona o grenadă
grădit teritoriul și au chemat
serviciile de rigoare. Echipa
de pirotehniști a constatat
că era vorba de o grenadă
falsă, însă bărbatul va
trebui să răspundă în fața
legii pentru fapta comisă.
Statiscile atestă o creștere alarmantă a numărul
infracțiunilor comise cu
armele de foc în toate

regiunile țării. Zilnic sunt
anunțate crime și jafuri
unde sunt folosite nu doar
armele de foc, dar și lansatoare de grenade etc.
Printre cauze se numără
conflictul armat din Donbas, care a facilitat răspândirea armelor de foc în
toată țara. Experții în domeniu susțin că numărul de

arme ilegale din Ucraina
depășește cu mult numărul
celor înregistrate. Cel mai
grav e că armele ilegale au
ajuns pe mâna cercurilor
criminale. Până când autoritățile nu iau nici o măsură pentru a stopa acest
fenomen, pe Internet armele pot fi procurate cu
mare ușurință.

Tragedie la Mahala
În localitatea Mahala, raionul Noua Suliță, un
bărbat a murit după ce a alunecat de pe treptele
magazinului local ”Mahala-Market”. Căzătura s-a
dovedit a fi fatală. Bietul om s-a lovit rău de tot la
cap și a decedat până la sosirea medicilor. Poliția
a demarat o anchetă pe marginea acestui caz. Din
cercetările preliminare reiese că vinovat de tragedie este conducerea magazinului, care nu a curățat
treptele de zăpadă și polei. După tragedie gheața a
fost înlăturată, însă neglijența a costat viața unui
om.

 focuri de armă la
Seleatyn

O femeie a murit
strivită de microbuz

La Seleatyn, un bărbat necunoscut, care avea fața
acoperită cu o mască, a tras focuri de armă în cinci
autoturisme. Martorii oculari susțin că în miez de noapte un necunoscut a deschis focul dintr-un pistol asupra
mașinilor parcate în apropiere. Poliția este pe urmele
infractorului.

Tragedia a avut loc la Putila. O femeie de
55 de ani a decedat pe loc după ce a ajuns sub
roțile unui microbuz ”Mercedes-Benz Sprinter”,
la volanul căruia se afla un cernăuțean de 35
de ani. Șoferul nu a observat victima din cauza
viscolului și zăpezii. Poliţia investighează cazul
pentru a stabili toate circumstanțele care au
dus la producerea accidentului fatal.

Hoți prinși după ce au
jefuit o locuință
Doi bărbați au jefuit locuința unui localnic din satul
Cobolcin, raionul Secureni. În urma acțiunilor întreprinse
de poliție, hoții de 21 și 28 de ani au fost reținuți. Ei sunt
acuzați că au pătruns în casa unui localnic de 22 de ani,
de unde au furat o sumă importantă de bani și obiecte din
aur. Împotriva celor două persoane bănuite de comiterea
furtului au fost intentate dosare penale.

De la începutul anului, 22 persoane
și-au pierdut viața în flăcări

 Un nou lot de țigări de
contrabandă reținut de grăniceri
Viscolul și zăpada nu constituie un impediment
pentru contrabandiști. Zilele trecute, în apropiere de
localitatea Crasna, grănicerii au descoperit lângă
frontiera ucraineano-română 12 cutii cu țigări ”Marble”. Cele 5.660 pachete de țigări erau bine camuflate
sub crengi de copaci și zăpadă. Țigările au fost
transmise reprezentanților Direcței Fiscale regionale,
iar oamenii legii întreprind măsuri pentru a identifica
persoanele implicate în efectuarea contrabandei.

În anul curent în regiunea Cernăuți au fost
înregistrate 763 de incendii. Majoritatea au
fost provocate din cauza neglijenței oamenilor.
Pe lângă daunele materiale, incendiile se
soldează și cu pierderea de vieți omenești.
Astfel, de la începutul anului în flăcări și-au
pierdut viața 22 de persoane, alte 14 (printre
care și un copil), au fost traumatizate.
Statisticile atestă că principala cauză a incendiilor este comportamentul iresponsabil cu
focul. De asemenea, foarte multe incendii
sunt provocate de copii, care sunt lăsați fără
supravegherea adulților. Conducerea Direcției
regionale în chestiunile situațiilor de urgență
recomandă părinților să nu-și lase copiii să se
joace cu chibrituri, brichete sau alte surse de
aprindere.
Pagină realizată de Dumitru VERBIȚCHI
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MARŢI, 22.11.2016
TVU I

TVU I
6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40,
21.00, 1.30, 5.00 Noutăţi.
6.10, 6.45, 8.10 Sport.
6.15, 8.15 “Era agrară”.
6.20, 8.20, 14.20, 23.15, 0.15
Pronosticul timpului.
6.25, 7.05, 8.25 “Gustos!”.
6.35 “Era construcţiei”.
7.15 “Dimineaţa”.
8.35 “Serv. de paşapoarte”.
8.45, 0.20 “Telemagazin”.
9.00, 10.35, 14.30 Film doc.
11.30 Almanah documentar.
13.15 “Basmele lui
Lirnik Saşko”.
13.25 Desene animate.
13.50 “Universitate socială”.
15.30 “Eurovision-2016”
Copiii. Malta.
18.00 “Fereastră

spre America”.
18.25, 1.20 Noutăţi.
Universul.
19.00, 1.45 Noutăţi. Cultura.
19.30 “Despre principalul”.
20.00 “Primul şpalt”.
20.30 “Vereseni”.
21.30, 5.25 Noutăţi. Sport.
21.50 T/s “Epoca cinstei”.
23.00 “Sinteza”.
23.20 “La auz”.
23.50 “De la prima
persoană”.
2.00 Serial documentar.
3.00 T/s “E timpul
să aduni pietrele”.
4.05 Clubul bărbaţilor. Sport.
5.40 Clasicii literaturii
universale.

CANALUL“1+1”
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15 TNU.
6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
Dejunul cu “1+1”.
9.30 “Patru nunţi”-4.
10.50, 12.20
“Schimb de soţie”-4.
14.10 “Oarba”.
14.45 “Molfarul”.
15.45 “Melodrame
de familie”- 6.

17.15 F/a “Cioburile
fericirii”-2.
20.30 Materiale secrete.
21.00 T/s “Învăţătoarea
iubită” (2).
22.00 Banii.
23.35, 3.55 T/s “Teoria
minciunii”.
1.25 F/a “Când bărbatul
iubeşte femeia”.

INTER
6.20, 11.10, 12.25, 14.40
“Anchetează experţii...”
cu L. Kanevski.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Noutăţi.
7.15, 8.10 Dimin. cu Inter.
9.20 F/a “Sărmana Liz”.
14.00 “Probe veridice”.
15.20 “Aşteaptă-mă!”.
18.00, 19.00 “Se referă

la toţi!”.
20.00, 5.25 Amănunte.
21.00 T/s “Firele

destinului”.
22.50 T/s “Regina roşie”.
2.10 F/a “Ivan Franko”.
3.45 F/a “Zaporojeanul de
peste Dunăre”.

TRK “BUCOVINA”
6.00 Imnul Ucrainei.
6.02, 14.00 “Locurile sfinte
ale Bucovinei”.
6.30, 9.30, 13.20, 3.10
“Expresul muzical”.
7.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 Noutăţi.
7.20, 10.20, 13.13, 16.13,
19.25, 22.20, 0.00
Pronosticul timpului.
7.25, 12.30, 13.50 Desene
animate.
8.00 “Mini-Mix”.
8.55, 15.25 “Farmacia
verde”.
9.00, 12.00, 23.00 Film doc.

10.24 “Bună dimineaţa,
Bucovina!”.
11.24, 5.30 BUM-ul verde.
14.30, 17.04,4.30 “Paleta”.
15.00, 1.40, 5.00 “Iar
muzica răsună...”.
15.30, 3.40 “Concepţia”.
16.17 “Doresc să fiu...”.
16.38 Program distractiv.
17.30 “Eroul”.
17.45, 20.30 Sport-time.
18.00, 21.00 “Studioul de
seară” (în limba română).
19.30 “Accentele”.
20.00 “Memoria”.
20.45 Basmul de seară.
22.25 “Ora Patriei”.

ICTV
5.50 Teleserv. “Căutarea”.
5.55, 9.15, 19.20 Noutăţi
neobişnuite.
6.45, 8.45 Fapte.
10.15 F/a “Vănători
de gangsteri” (2).
12.35, 13.20 “Vedetele
You Tube”.
12.45, 15.45, 18.45,
21.05 Fapte.

13.50 F/a “Evadarea
din Los-Angeles” (2).
16.15 F/a “Invazie globală.
Lupta pentru Los-Angeles”.
20.20 F/d “Insula celor
neindiferenţi”.
21.25T/s “Bunul poliţist rău”.
22.25 “Libertatea cuvânt.”.
0.30 T/s “Las-Vegas”.
2.10 T/s “Să treci de limită”.

CANALUL NOU
3.00 “Zona nopţii”.
5.00, 18.00 “Alineatul”.
5.50, 7.40 “Kids’ Time”.
5.55, 6.50, 7.45 Desene
animate.
9.20 F/a “Godzila”.
11.55 F/a “Omul-păianjen-

3: duşmanul din umbră”.
14.25 T/s “Nu te naşte
frumoasă”.
19.00, 22.10 “Revizorul”.
1.00 F/a “Fata celui mai
bun prieten al meu” (3).
2.55 “Căutarea”.

TVA
6.00, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30,
3.30 Temele zilei.
6.20, 7.45, 9.45, 17.15, 19.55,
21.55, 23.50, 3.55 Pronosticul
timpului.
6.25, 7.50, 9.50, 17.20, 20.00,
22.00, 23.55, 4.00 Pronosticul
timpului la staţiunile balneare.
6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 20.05,
22.05, 0.00, 4.00 Horoscop.
6.35, 9.15, 14.05, 15.50, 16.55,
17.10, 22.10, 23.20,
4.10 Publicitate.
6.40, 8.30, 13.30, 17.00, 21.15
5.45 Despre basme.
7.10 Dimineaţa speranţelor.

7.40, 15.55, 22.15 Ţările lumii.
8.00 “Ieşire există”.
9.10, 22.20 “Despre legislaţie”.
12.00 “Noua sufragerie”.
12.10, 20.10, 0.05 “Doamna
Dragoste”.
14.10 “Politica”.
14.40 “17 minute de adevăr”.
15.00, 3.00 T/s “Insula
enigmatică”.
16.00, 1.00 “Dispoziţia”.
20.45 “Timpul schimbărilor”.
21.20 “Cafeneaua lingvistică”.
22.30, 5.00 T/s “Gentlemanul”.
(16+).

STB

7.05, 16.00 “Totul va fi bine!”.
9.05 “Totul va fi gustos!”.
10.05, 18.30 “Pe viu”.
11.35 F/a “Călătorie
în dragoste”.
13.40 “Lupta extrasenşilor”.

18.00, 22.00 Ferestrenoutăţi.
20.00, 22.35 “Casa rămasă
în grija tatei”.
0.15 “Unul pentru toţi”.
1.30 “Anchetează extrasenşii”.

CANALUL ”UCRAINA”
6.50,
7.15,
8.15
“Dimineaţa cu Ucraina”. 7.00,
8.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
1.30 Evenimente. 9.15, 3.30
“Calea vedetelor”. 10.50, 4.20
“Mistică reală”. 11.50 F/a
“Omul apropiat”. 13.40, 15.30
T/s “A doua respiraţie”. 18.00

T/s “Cântăreaţa şi destinul”.
19.45, 2.20 “Aici, Ucraina!”.
21.00 F/a “Bunicul adevărat”
(2). 23.00 “Evenimentele
zilei”. 23.30 F/a “Forţarea triplă”(2). 5.10 Agenţii adevărului.

TVR -1

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40,
21.00, 1.30, 5.00 Noutăţi.
6.10, 6.45, 8.10 Sport.
6.15, 8.15 “Era businessului”.
6.20, 8.20 “Era agrară”.
6.25, 8.25, 15.30, 22.50, 23.15,
0.15 Pronosticul timpului.
6.30, 7.05, 8.30 “Gustos!”.
7.15 “Dimineaţa”.
8.35 “Pasport.Ua.”.
8.45, 0.20 “Telemagazin”.
9.00, 5.45 “Eternitate”.
9.10 T/s “Trauma”.
9.50, 4.35 Guvernul în direct
cu obştimea.
10.25, 19.30 “Despre principalul”.
10.55 Clubul bărbaţilor. Sport.
11.25 “Război şi pace”.
12.05 “Fereastră spre America”.
12.30 “Vereseni”.

13.15 “Basmele lui Lirnik Saşko”.
13.25 Desene animate.
13.50 “Universitate socială”.
14.25 “Călătorii”.
15.40 4.00 Film documentar.
16.20 S/d “Clubul peripeţiilor”.
17.20 , 2.00 S/d “Acest jaz
în totalitate”.
18.25, 1.20 Noutăţi. Universul.
19.00, 0.45 Noutăţi. Cultura.
19.20 Cartea de vizită a Poltavei.
20.00 Emisiune cu M. Şciur.
20.30 Banii noştri.
21.30, 5.25 Noutăţi. Sport.
21.50 T/s “Epoca cinstei”.
23.00 Sinteza.
23.20 “Gânsacul de aur”.
23.50 “La auz”.
3.00 T/s “E timpul să aduni
pietrele”.

CANALUL “1+1”
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15 TNU.
6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
Dejunul cu “1+1”.
9.30 “Patru nunţi”-4.
10.50, 12.20 “Schimb
de soţie”-4, 5.
14.10 “Oarba”.
14.45 “Molfarul”.
15.45 “Melodrame de familie”.

17.15 Melodrama
“Cioburile fericirii”-2.
20.30 Materiale secrete.
21.00 T/s “Învăţătoarea
iubită” (2).
22.00 “Noul inspector Freimut”.
23.35, 3.30 T/s “Teoria minciunii”-2.
1.25 F/a “El Vud”.
5.30 Teleserviciul “Căutarea”.

INTER
6.10, 11.15, 12.25 S/d “Anchetează
experţii...” cu L. Kanevski.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Noutăţi.
7.15, 8.10 Dimineaţa cu Inter.
9.20, 21.00 T/s “Firele destinului”.

14.00 “Probe veridice”.
14.40 Dosare penale.

15.45 “Judecată de familie”.

16.40 “Hai să ne căsătorim!”.
18.00, 19.00 “Se referă la toţi!”.
20.00, 5.20 Amănunte.
22.50 T/s “Căsătoria lui Cazanova”.
2.45 F/a “Regina roşie”.
2.10 F/a “Babilon XX”.
3.45 F/a “Ivan Franko”.

TRK “BUCOVINA”
6.00 Imnul Ucrainei.
6.02 “Gânduri despre
cele sacre”.
6.30, 9.30, 13.20, 3.10
“Expresul muzical”.
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Noutăţi.
7.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.25,
22.20, 0.00 Pronosticul timpului.
7.25, 12.30, 13.50 Desene
animate.
8.00 “Basmele lui Lirnik Saşko”.
8.15, 15.00, 20.15, 1.40, 5.00
“Iar muzica răsună...”.
8.55, 15.25 “Farmacia verde”.
9.00, 12.00, 23.00,0.10 Film doc.
10.25 “Comori eterne”
(în limba română).

10.52, 16.17 Noutăţi (în limba
română).
11.08 “Pe unda muzicală” (în
limba româmă).
11.34, 17.04 Program distractiv.
14.00 “Istorii neinventate”.
14.30 “Legătura”.
15.30 “Lecţie pentru părinţi”.
16.38 Patria talentelor.
17.30, 5.30 “Accentele”.
18.00, 21.00 “Studioul A-3”.
19.30 “Podiumul vieţii ei”.
20.30 “In memoriam”.
20.45 “Basmul de seară”.
21.48 “Tainele oraşului meu”.
22.25 “Ora Patriei”.
22.55 Teleserviciul “Căutarea”.
2.10 “Paleta”.
2.40 “Timpul schimbărilor”.

ICTV
4.35, 8.45 Fapte.
4.55 “Provocatorul”.
5.35, 20.20 “Apărarea civilă”.
6.30 Dimineaţa în marele oraş.
9.15, 19.20 Noutăţi neobişnuite.
9.45 T/s “Sub ploaia de gloanţe”.
10.55 T/s “Batalionul
de pedeapsă” (2).
11.50, 13.20 F/a “Vânători

de gangsteri”.
12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Fapte.
14.25 T/s “Secţia 44” (2).
15.25, 16.20, 21.25 T/s “Bunul
poliţist rău”.
16.45 T/s “Criminologul”.
22.25 F/a “Anaconda” (2).
0.15 T/s “Las-Vegas” (2).
1.55 T/s “Să treci de limită”.

CANALUL NOU
3.00, 1.50 “Zona nopţii”.
4.40 “Maturii, ca şi copiii”.
5.55, 18.00 “Alineatul”.
6.45, 8.05 “Kids’ Time”.
6.50 Desene animate.
8.10 T/s “Detaşamentul
special “Cobra” (2).

10.05 T/s “Frumoasa
mea dădacă”.
14.25 T/s “Nu te naşte frumoasă”.
19.00 “Escrocii în reţea”-2.
21.00 “Kevul ziua şi noaptea”.
22.00 “Vedetele sub hipnoză”.

TVA
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30,
3.30 Temele zilei.
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55,
23.50, 3.55 Pronosticul timpului.
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00,
23.55, 4.00 Pronosticul timpului
la staţiunile balneare.
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 22.05,
0.00, 4.00 Horoscop.
6.40, 8.25, 9.15, 14.35, 15.50, 16.55,
17.10, 22.10, 23.20,
4.10 Publicitate.
6.45, 8.30, 14.30, 17.00, 21.15

5.45 Despre basme.
7.10 Dimineaţa speranţelor.
7.40, 15.55, 22.10 Ţările lumii.
9.10, 14.00 “Cafeneaua lingvistică”.
12.00, 20.10, 0.05 “Doamna
Dragoste”.
14.10, 22.15 “Timpul schimbărilor”.
15.00, 3.00 T/s “Insula enigmatică”.
16.00, 1.00 Dispoziţia.
21.00 “Investigaţie jurnalistică”.
21.20 “Despre legislaţie”.
22.30, 5.00 T/s “Gentlemanul”16+).
4.10 “Anatomia culturii”.

STB

7.00,16.00 “Totul va fi bine!”.
9.00 “Totul va fi gustos!”.
10.55, 18.30 “Pe viu”.
12.00 “Meşterul-Şef. Copiii”.

18.00, 22.00 Ferestre-noutăţi.
20.00, 22.45 “Meşterul-Şef”-6.
23.30 “Să vorbim despre sex”-2.
1.25 “Anchetează extrasenşii”.

CANALUL ”UCRAINA”
6.00, 13.20, 15.30, 5.10
“Agenţii adevărului”. 7.00, 8.00,
9.00, 15.00, 19.00, 1.20 Evenimente. 7.15, 8.15 “Dimineaţa cu
Ucraina”. 9.15, 3.50 “Calea vedetelor”. 11.20, 4.20 “Mistică reală”.
16.00 T/s “Nu pleca”. 18.00 T/s

“Cântăreaţa şi destinul”. 19.45
“Aici, Ucraina!”. 21.00 F/a “Foto
pentru
documente”.
23.00
Evenimentele zilei. 23.30 T/s
“CSI: Locul crimei” (2). 2.10 F/a
“Forţarea triplă” (2).

TVR -1

7.00., 8.00. Telejurnal
matinal. 7.50., 8.45, 19.45.,
1.50. Sport. 8.50, 9.55.,
18.30.,
23.55.
Vorbeşte
corect! 9.00., 22.30. Ştirile de
mâine. 9.35. Vreau să fiu
sănătos! 9.40., 10.40., 18.25.
Carpaţii, Plămânul Europei.
9.45. Discover România.
10.00., 12.00. Teleshopping.

12.30. Tu votezi România.
13.00. Ultima ediţie. 13.30.,
24.00. Superconsumatorul.
14.00., 17.00., 20.00., 23.00.,
2.50. Telejurnal. 15.10. Maghiara de pe unu. 17.30., 4.45.
Întrebări
şi
răspunderi.
19.00. Perfect imperfect.
21.00., 21.45., 3.30. România
9. 23.00. Ora de ştiri.

7.00., 8.00. Telejurnal matinal.
7.50., 19.45., 1.50. Sport. 8.45.,
9.55., 18.30., 23.55. Vorbeşte
corect! 9.00., 22.30. Ştirile de mâine.
9.35. Vreau să fiu sănătos! 9.40.
Carpaţii, Plămânul Europei. 9.45.
Discover România. 10.00., 12.00.
Teleshopping. 10.30., 1.35. Cu 80 de

6.05 Rapsodia satului.
6.55, 7.10, 2.00 Bună dimineața! 7.00, 13.00, 21.00 ȘTIRI. 8.30 Domnului să ne rugăm!
Liturghia la “Sf. Arhangheli
Mihail și Gavriil”. 10.00, 22.10
Настоящее время. 10.30,
17.15 Serial. “VĂDUVA NEAGRĂ”. 11.20, 3.10 La noi în sat.
12.00 Bună seara! Talk show.
13.10, 19.40, 3.50 Pur și sim-

plu. 13.25, 18.05, 4.45 Cine
vine la noi? Divertisment. 14.15
Documentar. “Check-in”. 14.40
Festivalul “A ruginit frunza din
vii”. 16.15 Cultura azi. 17.00,
22.00 ȘTIRI (рус). 19.00, 4.10
MESAGER. 19.55 Dincolo de
cifre. 20.25 Vector European.
21.20 Focus Europa. 22.45
Fotbal non-stop. 23.30 Compozitorul Gheorghe Crețu la o ani-

6.10 Cuvintele Credinței. 6.55,
7.10, 1.25 Bună dimineața! 7.00,
13.00, 21.00 ȘTIRI. 9.00, 17.00,
22.00 ȘTIRI (рус). 9.10, 22.10
Настоящее время. 9.40, 17.15
Serial. “VĂDUVA NEAGRĂ”.
10.30
Dincolo de cifre. 11.00 Rapsodia
satului. 11.45 Profil de savant. 12.00
Evantai folcloric. 12.45 Documentar.
“Shift - viața în era digitală”. 13.15,
19.40, 3.55 Pur și simplu (рус).
13.30, 18.05, 4.40 Cine vine la noi?

MOLDOVA

MIERCURI, 23.11.2016

tablouri la capătul lumii. 11.00.
Povestea minorităţilor din România.
12.30. Tu votezi România. 13.00.
Dincolo de viitor. 13.30., 24.00.
Superconsumatorul. 14.00., 17.00.,
20.00., 23.00., 2.50. Telejurnal.
15.10. Maghiara de pe unu. 17.30.
Europa mea. 18.35. Perfect imper-

MOLDOVA
Divertisment. 14.20 Documentar. “O
doză de sănătate”. 14.45 Magazinul
copiilor. 15.15 Ușa. Emisiune pentru
adolescenți și părinții lor.
15.45,
0.35 Fotbal non-stop. 16.30 Gagauz
ogea. 19.00, 4.15 MESAGER. 19.55
Moldova în direct. 21.20 Dialog
social. 22.45 Soundcheck. Emisiune
cu muzică live. 23.25 Dor de
crizanteme. Concert de romanțe.
3.05 Fii tânăr! 5.30 Moldovenii de
pretutindeni.

JOI, 24
4.11.2016
TV
VU I

TVU I
6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40,
21.00, 1.30, 5.00 Noutăţi.
6.10, 6.45, 8.10 Sport.
6.15, 8.15 “Era agrară”.
6.20, 8.20, 22.50, 23.15, 0.15
Pronosticul timpului.
6.25, 7.05, 8.25 “Gustos!”.
6.35 “Era construcţiei”.
7.15 “Dimineaţa”.
8.35 “Pasport.Ua.”.
8.45, 0.20 “Telemagazin”.
9.00, 5.45 “Eternitate”.
9.10 T/s “Trauma”.

9.55 “Banii noştri”.

10.25, 19.30 “Despre principalul”.
11.00 Şedinţa Cabinetului
de Miniştri al Ucrainei.
13.15 “Basmele lui Lirnik Saşko”.

13.25 “Cine-n casă-i gospodar?”.
13.50 “Universitate socială”.
14.25 “Lumina”.
15.25 “Jocul destinului”.
15.55 Istorii din domeniul artei.
16.10 S/d “Clubul peripeţiilor”.
17.20, 2.00 S/d “Acest jaz
în totalitate”.
18.25, 1.20 Noutăţi. Universul.
19.00, 1.45 Noutăţi. Cultura.
19.20 Cartea de vizită a Carpaţilor.
20.00 Film documentar.
20.30 Anchetează. Info.
21.30, 5.25 Noutăţi. Sport.
21.50 T/s “Epoca cinstei”.
22.40 “Megalot”.
23.50 “La auz”.

CANALUL “1+1”
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15 TNU.
6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
Dejunul cu “1+1”.
9.30 “Patru nunţi”-5.
10.50, 12.20 “Schimb de soţie”-5.
14.10 “Oarba”.
14.45 “Molfarul”.
15.45 “Melodrame de familie”- 6.

17.15 F/a “Cioburile fericirii”-2.
20.30 Materiale secrete.
21.00 T/s “Învăţătoarea iubită” (2).
22.00 “Întoarceţi-mi
frumuseţea”- 2.
23.35, 3.30 T/s “Teoria minciunii”.
1.25 F/a “Când bărbatul
iubeşte femeia”.
5.30 Teleserviciul “Căutarea”.

40,
6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40
21.00, 1.30, 5.00 Noutăţi.
6.10, 6.45, 8.10 Sport.
6.15, 8.15 “Era businessului”.
6.20, 8.20 “Era agrară”.
6.25, 8.25, 22.50, 23.15, 0.15
.15
Pronosticul timpului.
6.30, 7.05, 8.30 “Gustos!”.
7.15 “Dimineaţa”.
8.35 “Pasport.Ua.”.
8.45, 0.20 “Telemagazin”.
9.00, 5.45 Eternitate.
9.10 T/s “Trauma”.
9.55 “Planul pentru ziua de mâine”
e”.
10.25, 19.30 “Despre principalul”.
”.
11.00 “Clubul bărbaţilor”.
11.35 Istorie desecretizată.
12.30 Anchetează. Info.
13.15 “Basmele lui Lirnik Saşko”..

CANALU
LUL “1+1”
00,
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00
16.45, 19.30, 0.30, 3.20 TNU.
.10
6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
Dejunul cu “1+1”.
9.30 “Patru nunţi”-5.
10.50, 12.20 “Schimb de soţie”-5.
-5.
14.10 “Oarba”.
14.45, 2.35 “Molfarul”.

14.00 “Probe veridice”.
14.40 Dosare penale.
15.45 “Judecată de familie”.

16.40 “Hai să ne căsătorim!”.
18.00, 19.00 “Se referă la toţi!”.
20.00, 5.25 Amănunte.
22.50 T/s “Regina roşie”.
2.10 Film artistic.

6.10, 11.15, 12.25 S/d “Anchetează
ă
experţii...” cu L. Kanevski.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Noutăţi.
7.15, 8.10 Dimineaţa cu Inter.
”.
9.20, 21.00 T/s “Firele destinului”.

14.00 “Probe veridice”.
14.40 Dosare penale.

TRK “BUCOVINA”
14.00 “Podiumul vieţii ei”.
15.20 “În interior”.
15.30 Telemeridiane.
16.17 “Însemnări pe glob”.
16.38 “Patria talentelor”.
17.04 “Canalul-minune”.
17.30 Program distractiv.
18.00, 21.00 “Studioul A-3”.
19.30 “BUM-ul verde”.
20.00 “Cum aşa?”.
20.45 “Basmul de seară”.
21.48 “Luptători
pentru independenţă”.
22.25 “Ora Patriei”.
23.52 Telecălătorii.
0.05 Teleserviciul “Căutarea”.
2.10 “Istoria unui tablou”.
3.40 “Enciclopedia designului”.

ICTV

6.00 Imnul Ucrainei.
e”.
6.02 “Gânduri despre cele sacre”
6.30, 9.30, 13.20, 1.40, 3.10
“Expresul muzical”.
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0,
22.00 Noutăţi.
7.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20
.20,
22.20, 0.00 Pronosticul timp.
7.25, 13.30, 13.50 Desene
animate.
8.00 Podiumul vieţii ei.
8.55, 15.25 “Farmacia verde”.
9.00, 12.00, 23.00, 0.10,
5.00 Film doc.
10.25 “La noi, în Bucovina”
(în limba română).
10.52, 16.17 “Noutăţi” (în limba
a
română).
11.08 “BUM-ul verde”.
11.34, 16.38 “Patria talentelor”.
”.

15.25, 16.20, 21.25

T/s “Bunul

poliţist rău”.
20.20 “Frontul secret”.
22.25 F/a “Anaconda-2. Vânarea
orhideei blestemate”.
0.20 T/s “Las-Vegas” (2).
2.00 T/s “Să treci de limită” (2).

CANALUL NOU
special “Cobra” (2).
10.05 T/s “Frumoasa mea dădacă”.
14.25 T/s “Nu te naşte frumoasă”.
19.00, 21.55 Program distractiv.
21.00 “Kievul ziua şi noaptea”.
1.10 Teleserviciul “Căutarea”.

3.00, 1.15 “Zona nopţii”.
3.55 F/a “Incendierea”.
5.55, 18.00 “Alineatul”.
6.45, 8.05 “Kids’ Time”.
6.50 Desene animate.
8.10 T/s “Detaşamentul

TVA
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30,
3.30 Temele zilei.
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55,
23.50, 3.55 Pronosticul timpului.
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00,
23.55, 4.00 Pronosticul timpului
la staţiunile balneare.
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 22.05,
0.00, 4.00 Horoscop.
6.40, 8.25, 9.15, 14.35, 15.50, 16.55,
17.10, 22.10, 23.20, 4.10 Publicitate.
6.45, 8.30, 14.30, 17.00, 21.15
5.45 Despre basme.

7.10 Dimineaţa speranţelor.
7.40, 15.55, 22.10 Ţările lumii.
9.10, 14.10 “Despre legislaţie”.
12.00, 20.10, 0.05 “Doamna Dragoste”.
15.00, 3.00 T/s “Insula enigmatică”.
16.00, 1.00 Dispoziţia.
20.45 “Timpul schimbărilor”.
22.30, 5.00 T/s “Gentlemanul” (16+).
4.10 “Anatomia culturii”.

STB
7.05, 16.00 “Totul va fi bine!”.
9.00 “Totul va fi gustos!”.
10.05, 18.30 “Pe viu”.
11.20 “Meşterul-Şef. Copiii”.
18.00, 22.00 Ferestre-noutăţi.

20.00, 22.45 “Meşterul-Şef”-6.
23.30 “Să vorbim despre sex”-2.
1.25 “Anchetează extrasenşii”.

CANALUL ”UCRAINA”
6.00, 13.20, 15.30, 5.10
“Agenţii adevărului”. 7.00, 8.00,
9.00, 15.00, 19.00, 2.55 Evenimente. 7.15, 8.15 “Dimineaţa cu
Ucraina”. 9.15, 3.40 “Calea vedetelor”. 11.20, 4.20 “Mistică reală”.
16.00 T/s “Nu pleca” (2). 18.00 T/s

“Cântăreaţa şi destinul”. 19.45
“Aici, Ucraina!”. 21.30 Fotbal. Liga
Campionilor UEFA. “Napoli” “Dinamo”. 23.50 Evenimentele
zilei. 0.10 T/s “CSI: Locul crimei”
(2).

TVR -1
7.00. Telejurnal. 8.50., 9.55.
Vorbeşte corect! 9.00., 22.30. Ştirile
de mâine. 9.35. Vreau să fiu sănătos! 9.40., 18.25. Carpaţii, Plămânul
Europei. 9.45. Discover România.
10.00., 12.00. Teleshopping. 10.30.
Cu 80 de tablouri la capătul lumii.
11.00. O istorie polemică şi sentimentală. 12.30. Tu votezi România.
13.00. Adevăruri despre trecut.
13.30., 24.00. Superconsumatorul.

14.00., 17.00., 20.00., 23.00., 2.50.
Telejurnal. 15.10. Convieţuiri.
17.30., 4.45. Interes general.
18.35., 19.40., 1.35. Perfect imperfect. 21.00. România 9. 23.00. Ora
de ştiri. 23.55. La bani mărunţi.
0.35. TVR 60. Cum s-au făcut 60.
1.35. Cu 80 de tablouri la capătul
lumii. 3.20. Un doctor pentru dumneavoastră. 5.35. Garantat 100%.

MOLDOVA
6.05
Gagauz
ogea.
6.40
Documentar. “Kino”. 6.55, 7.10, 1.05
Bună dimineața! 7.00, 13.00, 21.00
ȘTIRI. 9.00, 17.00, 22.00 ȘTIRI (рус).
9.10, 22.10 Настоящее время. 9.40,
17.15 Serial. “VĂDUVA NEAGRĂ”.
10.30 Natura în obiectiv. 11.00, 19.55,
2.50 Moldova în direct. 12.00 Casa
mea. 12.30 Focus Europa. 13.15,
19.40, 3.55 Pur și simplu (рус). 13.30,

18.05, 4.40 Cine vine la noi?
Divertisment. 14.20 Documentar.
“Check-in”. 15.00, 0.20 Cuvintele
Credinței. 15.45 Fii tânăr! 16.30
Русский мир. 19.00, 4.05 MESAGER.
21.20 Portrete în timp. Nicolae
Esinescu. 22.45 Dor de crizanteme.
Concert de romanțe. 5.30 Dincolo de
cifre.

14.00 “Paleta”.
14.30 “Legătura”.
15.00, 20.30, 1.40, 4.10 “Iar
muzica răsună”.
15.30 “Basmele lui Lirnik Saşko”.
15.45 “In memoriam”.
17.04 Canalul-minune.
17.30 Concepţia.
18.00, 21.00 “Studioul A-3”.
19.30 “Memoria”.
20.00 “Fabricat în Europa”.
20.45 “Basmul de seară”.
21.48 “Oraşul meu”.
22.25 “Ora Patriei”.
22.55 Teleserviciul “Căutarea”.
23.52 Telecălătorii.
2.10 “Istorii neinventate”.
2.40 “Ritmul afacerilor”.
3.40 “Enciclopedia designului”.
4.30“Destine feminine”(l. rom.).

IC
ICTV

14.25 T/s “Secţia 44” (2).

4.10 Teleserviciul “Căutarea”.
4.15 Studioul Washington.
4.20, 8.45 Fapte.
4.45 “Provocatorul”.
5.30 “Apărarea civilă”.
6.30 Dimineaţa în marele oraş.
9.15, 19.20 Noutăţi neobişnuite.
10.05, 16.45 T/s “Criminologul”.
12.00, 13.20 F/a “Anaconda” (2).
12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Fapte.

15.45 “Judecată de familie”.
16.40 “Hai să ne căsătorim!”.
18.00, 19.00 “Se referă la toţi!”.
20.00, 5.20 Amănunte.
22.50 T/s “Regina roşie”.
2.10 F/a “Înăimita”.
3.30 Film artistic.

TRK “BU
BUCOVINA”

3.45 F/a “Babilon XX”.

6.00 Imnul Ucrainei.
6.02 “Locurile sf. ale Bucovinei”.
6.30, 9.30, 13.20, 3.10 “Expresul
muzical”.
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Noutăţi.
7.20, 11.50, 13.00, 16.00, 19.20,
22.20, 0.00 Pronosticul timpului.
7.25, 12.30 Desene animate.
8.00 “Doresc să fiu”.
8.20, 15.00, 1.40, 2.30, 5.00,
5.45 “Iar muzica răsună...”.
8.55, 15.25 “Farmacia verde”.
9.00, 12.00, 23.00, 0.10 Film doc.
10.25 Memoria.
10.55 “Curajoşii”.
11.10, 2025 “Istorii neinventate”.

15.45 “Melodrame de familie”- 6.
17.15 F/a “Cioburile fericirii”-2.
20.30 Materiale secrete.
21.00 T/s “Învăţătoarea iubită” (2).
22.00 “Lume anapoda-8”.
23.00 “Dreptul la putere”-2016.
0.45, 3.35 F/a “Dorinţă
moştenită”.

INT
NTER

INTER
6.10, 11.10, 12.25 S/d “Anchetează
experţii...” cu L. Kanevski.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Noutăţi.
7.15, 8.10 Dimineaţa cu Inter.
9.20, 21.00 T/s “Firele destinului”.

13.25 “Cum aşa?”.
13.50 “Universitate socială”.
14.25 “Amurgul. Destine”.
15.40 “Sezoane teatrale”.
16.10 S/d “Clubul peripeţiilor”.
17.20 Ceremonia înmânării distincţiilor învingătorilor concursului
internaţional “Adami Media priz2016”.
18.25, 1.20 Noutăţi. Universul.
19.00, 1.45 Noutăţi. Cultura.
19.20 “Cartea de
vizită a Carpaţilor”.
20.00 “Prime time”
cu M. Gongadze.
20.30 “Schemele”.
21.30, 5.25 Noutăţi. Sport.
21.50 T/s “Epoca cinstei”.
23.00 Sinteza.

4.20 Studioul Washington.
4.25, 8.45 Fapte.
4.45 “Provocatorul”.
5.30 “Apărarea civilă”.
6.30 Dimineaţa în marele oraş.
9.15, 19.20 Noutăţi neobişnuite.
9.55, 16.45 T/s “Criminologul”.
11.55, 13.20 F/a “Anaconda-2.
-2.

Vânarea orhideei blestemate” (2).
12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Fapte.
14.25 T/s “Secţia 44” (2).
15.25, 16.20, 21.25 T/s “Bunul
poliţist rău”.
20.20 “Insaider”.
22.25 F/a “Anaconda-3. Preţul
experimentului”. 0.20 T/s “Las-

CANAL
LUL NOU
3.00, 1.55 “Zona nopţii”.
3.10 “Maturii ca şi copiii”.
4.00 F/a “Iniţiatul”.
5.55, 18.00 “Alineatul”.
6.45, 8.05 Kids’ Time”.
6.50 Desene animate.
8.10 T/s “Detaşamentul
special “Cobra” (2).

10.05 T/s “Frumoasa
mea dădacă”.
14.25 T/s “Nu te naşte frumoasă”.
19.00 “Vedete sub hipnoză”.
21.00 “Kievul ziua şi noaptea”.
22.00, 0.00 Program distractiv.
1.50 Teleserviciul “Căutarea”.

T
TVA
30,
6.00, 7.45, 9.20, 19.35, 21.30
23.30, 3.30 Temele zilei.
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55
55,
21.55, 23.55, 3.55 Pronosticull
timpului.
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00
00,
22.00, 0.00, 4.00 Pronosticul
timpului la staţiunile balneare
re.
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05
05,
22.05, 0.05, 4.05 Horoscop.
6.40, 8.25, 9.15, 14.05, 15.50
50,
16.55, 17.10, 21.05, 23.20,
4.10 Publicitate.
6.45, 8.40, 14.30, 17.00, 21.10,
0,

5.45 Despre basme.
7.10 Dimineaţa speranţelor.
7.40, 15.55, 22.10 Ţările lumii.
8.30 “Despre legislaţie”.
12.00, 20.10, 0.05 “Doamna Dragoste”.
14.10, 22.15 “Timpul schimbărilor”.
15.00, 3.00 T/s “Insula enigmatică”.
16.00, 1.00 Dispoziţia.
19.30, 21.25, 23.25, 3.25 “Revista
presei”.
22.30, 5.00 T/s “Gentlemanul” (16+).

S
STB

6.55, 16.00 “Totul va fi bine!”..
8.55 “Totul va fi gustos!”.
9.50, 18.30 “Pe viu”.
11.05 “Meşterul-Şef. Copiii”.

18.00, 22.00 Ferestre-noutăţi.
20.00, 22.45 “Cântăriţi şi fericiţi”6.
0.00 “Unul pentru toţi”.
1.10 “Anchetează extrasenşii”.

CANALUL ”UCRAINA”
6.00, 13.20, 15.30, 5.10
10
“Agenţii adevărului”. 7.00, 8.00,
0,
9.00, 15.00, 19.00, 2.50 Evenimen
nte. 7.15, 8.15 “Dimineaţa cu
Ucraina”. 9.15, 3.40 “Calea vedetetelor”. 11.20, 4.20 “Mistică reală”.
ă”.

16.00 F/a “Bunic adevărat” (2).
18.00 T/s “Cântăreaţa şi destinul”.
19.45 Fotbal. Liga Europei UEFA.
“Şahtar” - “Koniaspor”. 22.00, 23.30
T/s “CSI: Locul crimei” (2). 23.00
Evenimentele zilei.

TV
VR -1
7.00., 8.00. Telejurnal matinal.
al.
7.50., 19.45., 1.50. Sport. 8.50.,
0.,
9.55., 18.30., 23.55. Vorbeşte
te
corect! 9.00., 22.30. Ştirile de
mâine. 9.35. Vreau să fiu sănătos!
os!
9.40., 18.30. Carpaţii, Plămânul
ul
Europei. 9.45. Discover România.
ia.
10.00., 12.00. Teleshopping. 10.30.
0.
Cu 80 de tablouri la capătul lumii.
ii.

11.00. Generaţiile TVR. 12.30. Tu
votezi România. 13.00. Oameni ca
noi. 13.30., 24.00. Superconsumatorul. 14.00., 17.00., 20.00., 23.00.,
2.50. Telejurnal. 15.10. Akzente.
17.30. Pirineii. 18.00. Lozul cel
mare. 18.35., 19.40., 1.35., 2.30.
Perfect imperfect. 21.00. România
9. 23.00. Ora de ştiri.

MOL
LDOVA
6.05 Русский мир. 6.35 Abraziv.
iv.
6.55, 7.10, 1.15 Bună dimineața! 7.00,
0,
13.00, 21.00 ȘTIRI. 9.00, 17.00,
0,
22.00 ȘTIRI (рус). 9.10, 22.10
10
Настоящее время. 9.40 Serial.
al.
“VĂDUVA NEAGRĂ”.
10.30, 5.30
30
Vectorul European. 11.00, 19.55, 2.50
50
Moldova în direct. 12.00 Soundcheck.
k.
Emisiune cu muzică live. 12.45
45
Tezaur. 13.15, 19.40, 3.50 Pur și
simplu (рус). 13.30, 4.40 Cine vine la

noi?
Divertisment.
14.20
Documentar. “Global 3000”. 14.50
Videoteca copiilor. 15.10 Erudit-cafe.
15.55 Părinți și copii. 16.30 Petalo
romano. 17.15 Gala Premiilor ADAMI
Media Prize. Transmisiune în direct de
la Kiev. 18.15 Mihail. Recital. 19.00,
4.10 MESAGER. 20.50 Super-loto “5”
din “35”. 21.20 Povestea generațiilor.
22.45 Festivalul “A ruginit frunza din
vii”. 0.00 Abraziv. 0.20 Cultura azi.

VINERI, 25.11.2016

SÂMBĂTĂ, 26.11.2016
TVU I

TVU I
6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40,
21.00, 1.30, 5.00 Noutăţi.
6.10, 6.45, 8.10 Sport.
6.15, 8.15 “Era agrară”.
6.20, 8.20, 10.20, 23.15, 0.15
Pronosticul timpului.
6.25, 7.05, 8.25 “Gustos!”.
6.35 “Era construcţiei”.
7.15 “Dimineaţa”.
8.30 Teritoriul legii.
8.35 “Pasport.Ua.”.
8.45, 0.20 “Telemagazin”.
9.00, 5.45 Eternitate.
9.10 T/s “Trauma”.
9.55, 11.00, 4.10 Film documentar.
10.25, 19.30 “Despre
principalul”.
11.55 “Prime time” cu M. Gongadze.
12.25 “Schemele”.

12.50 “Voxcheck”.
13.15 “Basmele lui Lirnik Saşko”.
13.25 “Doresc să fiu”.
13.50 “Universitate socială”.
14.25, 2.00 “Credinţa. Speranţa.
Dragostea”.
15.40 “Sezoane teatrale”.
16.10 S/d “Acest jaz
în totalitate”.
18.25, 1.20 Noutăţi. Universul.
19.00, 1.45 Noutăţi. Cultura.
20.00 “In memoriam”.
20.30 “Planul pe ziua de mâine”.
21.30, 5.25 Noutăţi. Sport.
21.50 “Război şi pace”.
22.30 Clasicii liter. universale.
23.00 Sinteza.
3.00 S/d “E timpul să aduni
pietrele”.

CANALUL “1+1”

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 3.50 TNU.
6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
Dejunul cu “1+1”.
9.30 “Patru nunţi”-5.
10.50, 12.20 “Schimb de soţie”-5.
14.10 “Oarba”.

14.45 “Molfarul”.
15.45 Melodrame de familie-6.
17.15 F/a “Cioburile fericirii”.
20.15 “Kievul pe timp de seară”.
22.00 “Cartierul de seară”.
0.00, 5.10 F/a “Săgeata neagră”.
1.50 F/a “Când bărbatul
iubeşte femeia”.

INTER
6.10, 11.10, 12.25 S/d “Anchetează
experţii...” cu L. Kanevski.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Noutăţi.
7.15, 8.10 Dimineaţa cu Inter.
9.20 T/s “Firele destinului”.

14.00 “Probe veridice”.
14.40 Dosare penale.
15.45 “Judecată de familie”.

16.40 “Hai să ne căsătorim!”.
18.00 “Se referă la toţi!”.
20.00 Amănunte.
21.00 “Oglinda neagră”.
23.00 Film artistic.
1.00 F/a “Rada Neagră”.
3.30 “Ucraina: Istorie uitată”.
4.15 “Aşteaptă-mă!”.

14.30 “Legătura”.
15.00, 4.15, 5.30 “Iar muzica
răsună”.
15.20 “În interior”.
15.30“Gânduri despre cele sacre”.
16.17 “Doresc să fiu...”.
16.38 Patria talentelor.
17.30 “Nazari Iaremciuk”.
18.00, 21.00 “Studioul A-3”.
19.30 “Concepţia”.
20.30 “Însemnări pe glob”.
20.45 “Basmul de seară”.
21.48 “Luptători
pentru independenţă”.
22.25 “Ora Patriei”.
22.55 Teleserviciul “Căutarea”.
23.00, 4.30 Guvernul în direct
cu obştimea.

ICTV
4.15 Teleserviciul “Căutarea”.
4.20 Studioul Washington.
4.25, 8.45 Fapte.
4.45 “Provocatorul”.
5.30 “Apărarea civilă”.
6.30 Dimineaţa în marele oraş.
9.15, 19.20 Noutăţi neobişnuite.
9.45, 16.45 T/s “Criminologul”.
11.45, 13.20 F/a “Patriotul” (2).
12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Fapte.

15.25, 16.20 T/s “Bunul
poliţist rău”.
20.20 “Antizombi”.
21.25 “Diesel-show”.
23.55 “Ce? Unde? Când?”.
1.00 F/a “Anaconda-4. Urmă
sângeroasă”.
2.25 F/a “Anaconda-3. Preţul experimentului” (2).

CANALUL NOU
9.25, 22.45 Program distractiv.
11.15, 21.45 “Kievul ziua
şi noaptea.
15.20, 19.00 “Supermodel
în stil ucrainean”-3.
0.20 “Escrocii în reţea”-2.
2.20 Teleserviciul “Căutarea”.

3.00, 2.25 “Zona nopţii”.
3.25 F/a “Fata celui mai
bun prieten al meu” (3).
5.20, 18.00 “Alineatul”.
6.10, 7.25 “Kids’ Time”.
6.15, 7.10 Desene animate.
7.30 “Vedete sub hipnoză”.

TVA
6.00, 7.45, 9.15, 19.30, 21.25,
23.25, 3.25 “Revista presei”.
6.05, 7.50, 9.20, 19.35, 21.30,
23.30, 3.30 Temele zilei.
6.30, 8.15, 9.45, 17.15, 19.45,
21.55, 23.55, 3.55
Pronosticul timpului.
6.35, 8.20, 9.50, 17.20, 20.00,
22.00, 0.00, 4.00 Pronosticul
timpului la staţiunile balneare.
6.40, 8.25, 9.55, 17.25, 20.05,
22.05, 0.05, 4.05 Horoscop.
6.45, 8.30, 9.10, 14.05, 15.50,
16.55, 17.10, 23.20 Publicitate.

5.05 “Viaţa vedetelor”.
6.55 F/a “Viaţă dublă” (2).
18.00, 22.00 FerestreNoutăţi.
18.30 T/s “Atunci când

6.50, 8.35, 14.30, 17.00, 19.30,
21.30, 5.45 Despre basme.
7.10 Dimineaţa speranţelor.
7.40, 15.55, 22.10 “Ţările lumii”.
12.00, 20.10 “Doamna
Dragoste”.
14.10, 23.00 “17 min. de adevăr”.
15.00, 1.50 T/s “Insula enigmatică”.
16.00 Dispoziţia.
20.45 “Timpul schimbărilor”.
22.15 “Politica”.
0.05 F/a “Ankara în flăcări” (12+).
5.00 Dispoziţia.

STB

suntem acasă”.
19.55, 22.45 “Dansează toţi!”9.
23.55 “Anchetează extrasenşii”.

CANALUL ”UCRAINA”
6.00, 13.20, 15.30 “Agenţii
adevărului”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 2.50 Evenimente. 7.15, 8.15
“Dimineaţa cu Ucraina”. 9.15, 4.30
“Calea vedetelor”. 11.20, 3.40
“Mistică reală”. 16.00 F/a “Foto
pentru documente”. 18.00 T/s

“Cântăreaţa şi destinul”. 19.45
“Aici, Ucraina!”. 21.00 F/a “Pastilă
împotriva lacrimilor” (2). 23.00
Evenimentele

zilei.

23.30

T/s

“C.S.I.: Locul crimei” (2).

TVR -1
7.00. Telejurnal matinal. 7.50.,
19.45., 1.50. Sport. 8.50., 9.55.,
18.30., 23.55. Vorbeşte corect!
9.00., 22.30. Ştirile de mâine. 9.35.
Vreau să fiu sănătos! 9.40., 18.25.,
21.00., 21.45., 3.55. Carpaţii,
Plămânul Europei. 9.45. Discover
România.
10.00.,
12.00.
Teleshopping. 10.30. Cu 80 de

tablouri la capătul lumii. 11.00.
Portret de secol. 12.30. Tu votezi
România. 13.00. M.A.I. aproape de
tine. 13.30. F.a. “Pirineii”. 14.00.,
17.00.,
20.00.,
23.00.,
3.05.
Telejurnal. 15.10. Fără etichetă.
16.00. Euro polis. 17.30. Mediatorii.
18.35., 19.40., 2.10., 3.05. Perfect
imperfect. 23.00. Ora de ştiri.

MOLDOVA
6.05 Petalo romano. 6.40 Profil
de savant. 6.55, 7.10, 1.15 Bună
dimineața! 7.00, 13.00, 21.00 ȘTIRI.
9.00, 17.00, 22.00 ȘTIRI (рус). 9.10,
22.10 Настоящее время. 9.40
Evantai folcloric. 10.30 Moldovenii de
pretutindeni. 11.00, 2.55 Moldova în
direct. 12.00 Destine de colecție.
12.30, 5.30 Identitate Basarabia.
13.15, 19.40, 3.55 Pur și simplu (рус).
13.30, 18.05, 4.45 Cine vine la noi?
Divertisment. 14.20 Documentar.

tar.
16.25 F/d “Foametea anilor
1932-1933”.
17.30 Film documentar.
21.00, 5.00 Noutăţi.
21.30 Sport.
21.55 “Istorie desecretizată”.
22.45 Megalot.
23.00 Teritoriul Legii.
23.20 “Înainte, spre Olimp”.
1.20 Film documentar.
2.45 Clasicii lit. universale.
3.00 T/s “E timpul să aduni
pietrele”.
4.10 Film documentar.
5.25 “Despre principalul”.

CANALUL “1+1”
7.00 F/a “Vara rece
a anului ‘53”.
9.00, 19.30 TNU.
10.00 “Întoarceţi-mi
frumuseţea”-2.
11.10 T/s “Învăţătoarea

iubită”.
20.15 Melodrama “Katerina”
(2).
0.15, 4.20 F/a “Salvatorul”.
2.50 F/a “Trei zile”.

INTER
6.25, 2.10 Amănunte.
7.15, 12.05 T/s “Doi
căpitani”.
12.00 Un minut
de reculegere.
16.10 F/a “Zborul fanteziei”
(2).

18.10, 20.30 F/a “Eu te voi
aştepta mereu”.
20.00 Amănunte.
22.20 F/a “Griji de toamnă”.
0.10 F/a “Totul ce am
mai bun”.
2.40 F/a “Rada Neagră”.

TRK “BUCOVINA”

TRK “BUCOVINA”
6.00 Imnul Ucrainei.
6.02, 10.25 “Locurile sfinte
ale Bucovinei”.
6.30, 9.30, 13.20, 1.40, 3.10
“Expresul muzical”.
7.00, 10.00, 13.00, 19.00, 22.00
Noutăţi.
7.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20,
22.20, 0.00 Pronosticul timpului.
7.25, 12.30, 13.50 Des. animate.
8.00 “Teleletopiseţul ţinutului”.
8.30 “Comori eterne”(l. română).
8.56, 15.25, 0.05 “Farm. verde”.
9.00, 12.00, 23.30, 0.10 Film doc.
11.00, 17.04 Program distractiv.
11.30 Pe unda muzicală (l. rom.).
14.00, 20.00 “Ist. neinventate”.

6.00 “Sinteza”.
6.15 “În largul vieţii”.
6.45, 7.15, 8.10, 23.15, 0.15
Pronost. timpului.
6.50, 0.20 Telemagazin.
7.05 “Era agrară”. Totaluri.
7.20 “La auz”.
7.50, 23.40 “Din primele
surse”.
8.15 Gustos!
8.40 “Universul on-line”.
9.00, 10.30, 18.30 Film documentar.
12.00 Un minut de reculegere
în memoria jertfelor foametei.
12.10, 17.10 “Primul studiou”.
12.30, 14.00 Film documen-

“Euromaxx”. 15.00, 0.15 În ritm de
dans. 15.30 Stil nou. 16.00 Ring Star.
Concurs muzical. 17.15 Serial.
“VĂDUVA NEAGRĂ”.
19.00, 4.05
MESAGER. 19.55 Aniversări. Iurie
Negoiță. 21.20 Educație pentru carieră. 21.45 “Tot cu dansul mă mângâi”.
Program muzical. 22.45 Fii tânăr!
23.30 Alternosfera. Recital. 0.45
Documentar. “Global 3000”.

6.00 Imnul Ucrainei.
6.02 “Gânduri despre
cele sacre”.
6.30, 13.00, 1.00, 3.00
“Expresul muzical”.
7.00, 10.56, 14.00, 19.26,
21.56, 0.00 Pronosticul
timpului.
7.05, 9.00, 14.40, 1.10, 4.00
“Iar muzica răsună”.
7.30, 15.25, 14.05 Desene
animate.
8.00 “Între trecut şi viitor”
(în limba română).
8.30 “La noi, în Bucovina”
(în limba română).
9.30, 17.00 “Memoria”.
10.00 “Paleta”.

10.30 Patria talentelor.
11.00 “Podiumul vieţii ei”.
12.00, 15.00, 15.35, 16.01,
19.30, 23.00, 2.00 Film doc.
12.30 “File de istorie”.
13.30, 3.30 “Apăr. Patriei”.
17.30, 22.00 “Rezonanţa”.
18.30, 21.00 “Realităţi”.
20.25 “Mai tari ca destinul”.
20.45 “Basmul de seară”.
23.52 “Tainele oraşului”.
0.05 “Farmacia verde”.
0.40 “Istorii neinventate”.
4.30 “Energomania”.
5.00 “Legătura”.
5.30 “Fabrica de idei”.
5.45 “Eroul”.

ICTV
5.10, 12.45, 18.45, 21.05
Fapte.
5.30, 5.05 F/a “Diplomaţia”.
6,55 Film artistic.
8.50 F/d “Insula celor
neindiferenţi”.
9.45 Frontul secret.
10.45 “Antizombi”.
11.40 “Apărarea civilă”.
12.40, 13.00 Insaider.

13.55 F/a “Patriotul”.
17.00 F/a “Moment crucial”
(2).
19.20 Noutăţi neobişnuite.
20.05 F/a “Războiul lumilor”.
22.15 F/a “Războiul mondial
Z” (2).
0.25 F/a “Să fie salvat
soldatul Raian” (2).
3.30 T/s “Să treci de limită”.

CANALUL NOU
3.00, 2.00 “Zona nopţii”.
4.00 “Alineatul”.
4.50, 6.20 “Kids’ Time”.
4.55 Desene animate.
6.25 F/a “Viitorul pierdut”.
8.20 “Revizorul”.
11.30 “Pasiuni după Revizor”.

14.20 F/a “Peripeţie cosmică”.
16.20 F/a “Djumandji”.
18.20 F/a “Noul Ompăianjen”.
21.00 F/a “Noul Om-păianjen:
presiune înaltă” (2).
0.00 F/a “Incendierea” (2).

TVA
6.00, 7.45, 9.15, 21.25, 23.25,
3.25 “Revista presei”.
6.05, 7.50, 9.20, 19.35, 21.30,
23.30, 3.30 Temele zilei.
6.30, 8.15, 9.45, 17.15, 22.05,
4.05 Pronosticul timpului.
6.35, 8.20, 9.50, 17.20, 22.10,
4.10 Pronosticul timpului la
staţiunile balneare.
6.40, 8.25, 9.55, 17.25, 19.55,
22.00, 23.55, 4.15 Horoscop.
6.45, 8.30, 9.05, 13.55, 16.15,
17.10, 21.20, 22.25
Publicitate.
6.50, 8.35, 16.15, 17.00, 19.30,
21.30, 5.50 Despre basme.

7.10 Dimineaţa speranţelor.
7.40, 16.55, 22.20 “Ţările
lumii”.
12.00 F/a “Ankara în flăcări”
13.40, 22.15 “Timpul schimb.”.
14.00 “Aşa scrie Biblia”.
14.30, 1.40 F/a “Misteria”
(12+).
16.30 Politica.
16.50 “Despre legislaţie”.
19.30 F/a “Conducerea prin
Brail” (12+).
22.30, 4.10 F/a “Trântorul”.
(16+).
0.10 “Doamna Dragoste”.

STB
5.45 F/a “Ispita”.
7.35 F/a “Copil găsit”.
9.40 F/a “Mamă în afara
dorinţei”.
12.05 F/a “Vara sfinţilor
arhangheli”.
15.50 “Cântăriţi şi fericiţi”-6.

16.00 “Casa rămasă
în grija tatei”.
19.00, 22.50 “Factorul-X”-7.
21.50 “Adevărul meu.
Andrii Danilko”.
0.00 “Dansează toţi!”-9.

CANALUL ”UCRAINA”
7.00, 15.00, 19.00, 1.30
Evenimente. 7.10, 5.00 “Calea
vedetelor”. 10.00 “Academia
culinară a lui O. Suhanov”.
11.00 F/a “Pastilă împotriva
lacrimilor” (2). 13.00, 15.20

T/s “Încă o şansă”. 17.00,
19.40 T/s “Casă cu lacăt la
uşă”. 21.40 F/a “Te caut” (2).
23.30 Mistică reală. 2.10 T/s
“CSI: locul crimei” (2).

TVR -1

7.00. Întrebări şi răspunsuri. 8.00. Europa mea. 9.00.
La bani mărunţi. 9.30., 3.15.
Superconsumatorul.
10.30.
Zona @. 11.00. Dincolo de viitor. 11.30. Vreau să fiu sănătos! 12.30. Ochiul magic.
13.30., 24.00. Geopolitice.
14.00., 20.00., 2.25. Telejurnal.
14.30., 3.30. Adevăruri despre
trecut. 15.00. Ora regelui.

16.00. Vorbeşte corect! 16.20.
Documentar “Un suedez absolut”. 17.30. Discover România.
17.40. ShaKespearia, Ţara lui
Will.
18.00.
Exclusiv
în
România. 18.50. Teleenciclopedia. 19.50., 4.10. Vorbeşte
corect! 21.00., 22.00., 0.35.,
1.35. O dată-n viaţă. 21.55.,
1.30. Auzul e un dar. Nu-l ignora! 23.00. Profesioniştii.

6.05 Documentar. “Made
in Germany”. 6.30, 23.40
Настоящее время. 7.00 “FătFrumos din lacrimă”. Spectacol.
8.00, 2.00 Bună dimineața de
week-end! 10.00 Magazinul
copiilor. 10.30 Povestea generațiilor. 11.00 Casa mea. 11.30
Stil nou. 12.00 Portrete în timp.
12.30 Documentar. “O doză de

sănătate”. 13.00, 21.00 ȘTIRI.
13.15 Abraziv. 13.55 Gala Premiilor “Report-Est”. 14.55 Chișinăul de ieri și de azi. 15.10
Prin muzică în Europa. 16.15
Cultura azi. 17.00, 22.00 ȘTIRI
(рус). 17.15 Art-club (рус).
17.45 Portrete în timp. Ecaterina Balan. 18.10 Erudit-cafe.
19.00, 3.55 MESAGER. 19.40,

MOLDOVA

DUMINICĂ, 27.11.2016
TVU I
6.00 “Universul ortodox.”.
6.30, 7.10, 8.10, 22.55,
23.15 Pronosticul timpului.
6.35 “La auz”.
6.55, 0.20 Telemagazin.
7.15, 7.50, 23.20
“Gânsacul de aur”.
8.15 “Gustos!”.
8.40 “Universul on-line”.
9.00 Sport.
9.30 F/a “Locuri tăinuite”.
11.05 Desene animate.
12.00 “Sezoane teatrale”.
12.25 Istorii
din domeniul artei.
12.45 Amintiri.

13.15 “Jocul destinului”.
14.15 “Muzică folc”.
15.20 “Casa ta”-2.
15.50 “Borsek”.
16.25 “Imaginea
războiului”.
16.40 T/s “Epoca cinstei”.
20.10 “Călătorii”.
21.00, 5.00 Noutăţi.
21.30 “Primul şpalt”.
22.00 Emisiune cu
Michael Şciur.
22.30 Clasicii lit. universale.
23.00 Serv. de paşapoarte.
1.20 Turnee muzicale.
3.00 T/s “E timpul să aduni

CANALUL “1+1”
7.00 O duminică cu Cartierul.
8.00 “Dejunul. Week-end”.
9.00 “Loto distractiv”.
9.40 Desene animate.
10.00, 19.30, 5.15 TNU.
11.00 “Lume anapoda”-8.
12.00 “Noul inspector
Freimut”.

13.35 “Banii”.
14.40F/a “Iarbă sub zăpadă”.
18.30 Film-comedie.
21.00 “Vocea. Copiii”-3.
23.30 Comedia “Bărbaţi
în marele oraş”-2 (2).
1.45 “Argumentul. Filmul”.
2.20 F/a “Trei zile”.

INTER
5.00, 21.30 Marele box.
V. Lomacenko - N. Uolters.
8.10 “Proiect reuşit”.
9.00 “Gătim împreună”.
10.00, 11.00 “Pajura şi
reversul. Călătorie
în jurul lumii”.
12.00 “În jur suntem noi”.

13.00 F/a “Eu te voi aştepta
mereu”.
16.15 T/s “Frodea”.
20.00 Amănunte.
23.30 F/a “Vânarea
lui Hant”.
1.30 F/a “La naiba!”.

TRK “BUCOVINA”
6.00 Imnul Ucrainei.
6.02 “Locurile
sfinte ale Bucovinei”.
6.30, 13.00, 3.00
“Expresul muzical”.
7.00, 11.55, 14.00, 19.25,
21.56, 0.00 Meteo.
7.05, 15.00, 0.10, 1.10,
3.00, 4.00, 5.30 “Iar muzica
răsună...”.
7.30, 15.25 Des. animate.
8.00 “Doresc să fiu...”.
8.20 “Farmacia verde”.
8.30 “BUM-ul verde”.
9.00, 22.00 “Rezonanţa”.
10.00 “Bună dimineaţa,
Bucovina!”.
11.20 “Feis-control”.
12.00, 0.40 “Istorii

neinventate”.
12.30 “Legătura”.
13.30 “Guvernul în direct
cu obştimea”.
14.05, 17.45 “Podiumul
vieţii ei”.
16.00 “Mini-Mix”.
17.00, 23.00 Film doc.
17.30 “Curajoşii”.
18.40, 20.30,
23.30 “Paleta”.
19.30 “Realităţi”.
20.45 “Basmul de seară”.
21.00, 2.00, 5.00 Film doc.
23.45 “Oraşul meu”.
1.30 “Ritmul afacerilor”.
3.30 Timpul schimbărilor.
4.30 “Între trecut şi viitor”
(în limba română).

6.30, 12.45, 18.45 Fapte.
7.00 “Ce? Unde? Când?”.
8.00 F/a “Să fie salvat
soldatul Raian”.
11.35 “Mai bine nu repeta!”.
12.35, 13.00 F/a “Moment
crucial”.
14.20 F/a “Războiul mondial

Z” (2).
16.35 F/a “Războiul lumilor”
20.25, 3.55 Film artistic.
22.25 F/a “Semne negre”.
0.20 F/a “Anaconda-4. Urmă
sângeroasă”.
2.00 T/s “Să treci de limită”.
5.05 “Provocatorul”.

3.00 “Zona nopţii”.
4.45 “Alineatul”.
5.35, 6.55 “Kids’ Time”.
5.40 Desene animate.
7.00 T/s “Peripeţiile
lui Merlin”.
10.45 F/a “Djumandji”.

12.45 F/a “Noul
Om-păianjen”.
15.25 F/a “Noul Ompăianjen: presiune înaltă”.
18.10, 21.00 Film artistic.
23.55 F/a “Iniţiatul”.
1.50 F/a “Viitorul pierdut”.

ICTV

CANALUL NOU

TVA
6.00, 7.45, 16.45, 21.25,
22.15, 3.25 “Revista
presei”.
6.05, 7.50, 16.00, 19.35,
21.30, 3.30 Temele zilei.
6.40, 8.25, 9.45, 17.15,
19.45, 21.50, 23.45, 3.50
Pronosticul timpului.
6.45, 8.30, 9.50, 17.20,
19.50, 21.55, 23.50, 3.55
Pronosticul timpului
la staţiunile balneare.
6.50, 8.35, 9.55, 17.25,
19.55, 22.00, 23.55, 4.00
Horoscop.
6.55, 8.40, 13.55, 16.55,
17.10, 21.15, 22.05, 3.30
Publicitate.

7.00, 8.45, 17.00, 21.30,
5.45 Despre basme.
7.10 Dimineaţa speranţelor.
7.40, 16.40, 21.20 Ţările
lumii.
9.10 “Ieşire există”.
12.00, 19.40, 0.15 “Doamna
Dragoste”.
14.00 “Aşa scrie Biblia”.
14.30, 1.45 F/a “Oameniumbre” (12+).
16.45 “Despre legislaţie”.
19.30,0.10 Noua sufragerie.
20.30 “Politica”.
21.00 “17 min. de adevăr”.
22.30, 4.10 F/a “Noul cavaler
al mamei mele” (12+).

STB

6.55 “Totul va fi bine”.
9.00 “Totul va fi gustos”.
10.50“Karaoke pe Maidan”.
11.50 T/s “Atunci
când suntem acasă”.
13.05 “Meşterul-Şef”-6.

19.00 “Lupta
extrasenşilor”-16.
21.15 “Unul pentru toţi”.
22.30, 1.35 “Factorul-X”-7.
2.25 “Anchetează
extrasenşii”.

CANALUL ”UCRAINA”
6.50 Evenimente. 7.30
Calea vedetelor. 9.20 F/a
“Te caut” (2). 11.10 T/s
“Casă cu lacăt la uşă”.
15.00 F/a “Crede-mă, totul
va fi bine...”(2). 17.10 T/s

“A doua şansă”. 19.00,
5.50 Evenimentele săptămânii. 20.00 T/s “A doua
şansă” (2). 22.00 T/s “Încă
o
şansă”.
1.40
T/s
“Cântăreaţa şi destinul”.

TVR -1
7.00. Teleenciclopedia.
8.10., 4.15. Universul credinţei. 9.30., 3.40. Pro Patria.
10.00., 3.40. În grădina
Danei. 10.35., 12.00. Viaţa
satului. 11.50. Minutul de
agricultură. 12.00. Viaţa
satului. 13.00., 23.50. Tezaur
folcloric. 14.00., 20.00., 2.25.
Telejurnal. 14.30. Ultima ediţie. 15.00., 3.25. Politică şi
delicateţuri. 16.00., 17.00. O

dată-n viaţă. 16.55. Auzul e
un dar. Nu-l ignora! 18.00.
Lozul cel mare. 18.30., 24.00.
Puterea binelui. 19.00., 5.35.
Ochiul
magic.
21.10.
Documentar “Viaţa în ritmul
mării”. 23.00. Garantat
100%. 24.00. Puterea binelui. 0.35. Tezaur folcloric.
1.30. Dincolo de viitor. 2.00.
Ultima ediţie. 3.40. Pro
Patria.

MOLDOVA
6.05
Documentar.
“Euromaxx”. 6.35, 1.20 Настоящее время. 7.15 Cuvintele Credinței. 8.00, 2.15
Bună dimineața de week-end!
10.00 Ring Star. Concurs
muzical. 11.00 Părinți și copii.
11.35 La datorie. 12.00,
13.15,
17.15
Teledon
“Hospice Angelus”. Transmisune în direct. 13.00, 21.00
ȘTIRI. 17.00, 22.00 ȘTIRI
(рус). 19.00, 4.10 MESAGER.
19.40 Soundcheck. Emisiune

cu muzică live. 20.25 Chișinăul de ieri și de azi. 20.40
Tezaur. 21.20 Ușa. Emisiune
pentru adolescenți și părinții
lor. 22.20 Festivalul-concurs
“Două inimi gemene”. Gala
laureaților. 1.45 Documentar.
“Made in Germany”. 4.45
Erudit-cafe.
(рус).

5.30

Art-club

7

Spiritualitate

Joi, 17 noiembrie 2016

Moment de înălțare duhovnicească

R

ecent, locuitorii satului Hreaţca, raionul Herţa, au trăit momente de
înălţare duhovnicească, care vor rămâne de neuitat. La Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil a sosit un sobor de preoţi din satele
vecine în frunte cu ÎPS Meletie, Mitropolitul Cernăuţiului şi al Bucovinei, care
au participat la sfânta liturghie de resfinţire a acestui locaş de închinare
după o reparaţie reuşită.
Atmosfera de mare sărbătoare au înfrumuseţat-o enoriaşii
satului şi cei sosiţi din satele
vecine. La acest eveniment important pentru biserică şi sat au
fost prezenţi primarul comunei,
doamna Emilia Matei, şi directoarea şcolii, L. Miron, împreună
cu elevii îmbrăcaţi în haine de
sărbătoare.
Serviciul divin a fost ţinut de

ÎPS Meletie, Mitropolitul Cernăuţilor şi al Bucovinei, împreună cu un sobor de preoţi condus
de protoiereul mitrofor Pavel
Dumitru, protopopul raionului
Herţa. Cei prezenţi la sfânta
liturghie au avut posibilitatea să
se închine şi să se roage la
Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Crasna
– ocrotitoarea şi mângâietoarea

creştinilor.
La sfânta liturghie cuvântul
de predică l-a rostit preotul Petru
Apachiţă, slujitor la Biserica cu
hramul Naşterea Maicii Domnului din Mogoşeşti şi la Biserica
cu hramul Tuturor Sfinţilor din
Buda Mică, unde le-a vorbit
celor prezenţi că sfânta biserică
este maica tuturor credincioşilor.
În cuvântările lor, doamnele

E. Matei şi L. Miron i-au mulţumit
Mitropolitului Meletie pentru dragostea pe care o are faţă de
poporul creştin, înmânându-i
buchete frumoase de flori în
semn de recunoştinţă din partea
colectivelor pe care le conduc şi
a sătenilor din localitate. Elevii
şcolii au pus accentul pe cuvântul de zidire cu poezii şi cântece
duhovniceşti. Toţi enoriaşii au
fost miruiţi de către preoţi, pri-

mind în dar câte o iconiţă din
partea Mitropolitului, felicitându-i
cu ocazia acestui eveniment.
Locuitorii satului Hreaţca au
avut fericirea să petreacă, în
ziua de 8 noiembrie, hramul
Bisericii în cinstea Sfinţilor
Arhangheli Mihail şi Gavriil, cu
lăcaşul sfânt sfinţit cu 2 zile în
urmă.
Text şi foto de Vasile
LUNCAŞU

 Personalităţi bucovinene

M

ulte discuţii se duc în
jurul originii lui Vasile
Mandicevschi. Cine a fost și
unde s-a născut? Unii sunt de
părere că el a fost un preot
uniat din Galiția, însă această
afirmație este greșită. În primul rând, Vasile Mandicevschi
timp de mulți ani a slujit în
calitate de preot în satul
Băhrinești, care aproape 600
de ani a fost o localitate ortodoxă. În al doilea rând, în
vechiul cimitir din sat se află
mormântul preotului ortodox,
care se numea Ioan (Ivan)
Mandicevschi. Pe cruce este
scris că părintele paroh Ioan
Mandicevschi a trecut la cele
veșnice la vârsta de 75 de
ani. Este posibil ca Ioan
Mandicevschi să fi fost tatăl
lui Vasile.
Vasile Mandicevchi s-a născut în anul 1824 în Băhrineşti –
Rădăuți, a murit în Cernăuți în
1896, preot, compozitor. A fost
căsătorit cu Veronica Popovici,
descendentă a unei vechi familii
de moldoveni (Bălășescu).
Veronica Popovici a fost o
mare amatoare de muzică și o
bună pianistă, fiica profesorului
Institutului Teologic, Constantin
Popovici, ea a fost sora marelui
savant cu renume european, Eusebie Popovici, profesor universitar de istorie bisericească și a
venerabilului arhimandrit Clemantie Constantin Popovici, de
asemenea profesor universitar.

Vasile MandiceVschi – predecesor
al familiei Mandicevschi în istoria satului Băhrineşti

În imagine: vechea biserică din Băhrineşti unde a slujit parohul Bisericii Sf. Treime –
Vasile Mandicevschi.
Ei au avut opt copii: Aurora, Cernăuţi (1847-1950), este hiro- hore, valsuri, scrise sub influenţa
Virginia,
Maria,
Ecaterina, tonit în preot în 1850, apoi în anul soţiei lui, Veronica Popovici. A
Eusebie, Constantin, Erast și 1880 în exarh. A fost paroh în fost pasionat de muzică, cânta la
Băhrineşti, districtul Siret, apoi în flaut și a prelucrat mai multe
Gheorge.
Vasile Mandicevschi a urmat Molodia și în Voloca pe Derelui, piese folclorice.
Membru-fondator al Reuniunii
studii teologice la Cernăuți unde districtul Cernăuți. A lăsat în
a învățat să cânte la flaut. După manuscris un volum de piese Române pentru Leptură în Cerstudiile teologice făcute în muzicale pentru pian, doine, năuți 1862, apoi membru al

Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina.
În revista bilingvă eparhială
“Candela”, 1896, p. 512-513, în
secțiunea (Cronică), aflăm că
Vasile Mandicevschi a dat slujirii
lui
Dumnezeu
în
satele
Băhrinești, Molodia și Voloca pe
Derelui 46 de ani. Pentru aceasta
Arhiepiscopul Teofil Bendella în
1873 l-a onorat cu cinstea de a
purta brâul roșu, iar Arhiepiscopul
Silvestru Morariu în anul 1880 i-a
acordat titlul de exarh. Peste
puțin timp, Vasile Mandicevschi a
fost ales egumen al Mănăstirii
Putna, dar din cauza decesului
nu a reușit să intre în această
slujbă.
De asemenea, pe baza statisticilor bisericești “Schematismus der Bucovinaer” din anii
1847-1897, putem afla că Vasile
Mandicevschi a slujit în satele
Băhrinești (1856-1867) și Molodia (1868-1891).
Mihai ACATrINI,
directorul Şcolii de Cultură
Generală din satul Băhrineşti,
raionul Hliboca
Vladimir ACATrINI,
colaborator la Biblioteca
științifică a Universității Naționale
„Iuri Fedkovyci” din Cernăuți
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pornește în turneul
„Zăpezile de altădată”
romantic și vesel, în care, cu
nostalgie, primim Crăciunul,
cea mai frumoasă și deplină
sărbătoare. Împodobim și
brazi, cântăm colindele arhicunoscute, ne aducem
aminte de cândva, iar eu vă
ofer surprize care să vă facă
să uitați, pentru câteva ore,
de tot și de toate!”, ne
asigură Paul Surugiu care va
poposi în 20 de orașe cu
numeroase premiere din
cadrul turneului
internaţional „Zăpezile de
altădată”.

„

Cu siguranță vă e dor
de zăpezile de altădată,
de iernile în care nu vremea
era importantă, ci fericirea
noastră, aroma de cozonaci,

de portocale și gutui, de măr
și scorțișoară. Dragii mei,
anul acesta, tradiția de
sărbători continuă cu un
turneu de suflet, cald,

Fuego va realiza o atmosferă
intimă, un remember al anilor
copilăriei, în care iernile aveau
farmec și toate cele din jur miroseau
a cetină de brad și scorțișoară. O
iarnă de cândva, cu toată starea ei și
cu melodii pe care cu siguranță le
iubiți oferă Paul Surugiu anul acesta
în care sărbătorește 10 ani de când
realizează turnee de colinde în
fiecare decembrie! Alături de bandul său, Paul va da naștere unei lumi
de poveste, minimaliste, din care vor
face parte elemente inedite, pasiuni
speciale, dar și emoții pe care nu
credeai că le vei mai trăi vreodată.
Cu nostalgie, Crăciunul din anul
acesta va fi muzical, magic,
împreună cu muzica artistului ce știe,

cu sensibilitate, mesaje puternice și
căldură, să impresioneze publicul
său. „Zăpezile de altădată” este
cumva o reîntoarcere la frumos, la
acasă, la copilărie și la toate bucuriile acelea simple care ne fac zilele
mai frumoase și sărbătorile de iarnă

Ansamblul folcloric „HORA”
din Botoșani vă invită la spectacolul
de Ziua Națională a României

in anul 1999 de când minorităţile etnice din
Ucraina pot sărbători Ziua Naţională a ţării de
D
origine, Consulatul General al României la Cernăuţi a

organizat anual în frumoasa noastră urbe, în preajma
zilei de 1 decembrie, manifestări dedicate Zilei
Naţionale a României. Și anul acesta românii din
Ucraina, cu asistenţa misiunilor diplomatice ale
României în ţara noastră, vor organiza, în zilele din
preajma datei de 1 decembrie, diverse acţiuni, dedicate
acestei sărbători. Cu acest prilej, Consulatul General al
României la Cernăuți susținut de Departamentul Politici
pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni vor contribui
la evenimentele culturale ce vor avea loc la Cernăuți,
mai cu seamă la un program artistic susținut de către
Ansamblul folcloric „HORA” din comuna Vlăsineşti,
judeţul Botoşani.
Ansamblul a fost fondat în anul
2008, la inițiativa primarului comunei

Vlăsineşti, Lucian Trufin, şi a
Consiliului local, în subordinea căruia

funcţionează până în prezent.
Ansamblul este compus din interpreţi,
instrumentişti şi dansatori, care
valorifică tradiţiile din zona Văii
Başeului, Botoşani. Palmaresul acestora este bogat în premii, distincţii
naţionale şi internaţionale. Tinerii din
Ansamblul ,,Hora” au reprezentat
România la Festivalul „Ziua României
pe Broadway – Romania Day on
Broadway”, organizat de ICR New
York, în luna mai 2015, precum și în
septembrie 2016 la ,,Romanian
Festival” din Sacramento, California.
Deci, vă așteptăm joi, 1 decembrie a.c.,
în sala Teatrului muzical dramatic
,,Olga Kobyleanska” din Cernăuți, cu
începutul la orele 14.00, sperând ca
acest eveniment să se transforme într-o
sărbătoare de suflet a tuturor românilor
din ţinutul nostru.

mai depline. ,,Restrângem spațiul, iar
concertul nostru va fi bazat pe
căldură, emoție și sensibilitate.
Decorul va fi primitor, iar momentele
de pe scenă te vor purta în mai multe
stări!”, afirmă Paul Surugiu – Fuego,
pe care-l așteptăm și noi cu drag!

“MAŞiNA Cu PoEŢi”
AJuNGE
DiN Nou LA CERNĂuŢi
Cea de a treia şedinţă a Cenaclului literar transfrontalier “Maşina
cu poeţi” va avea loc sâmbătă, 19 noiembrie, în incinta cafenelei
”Bucureşti” (strada Kobyleanska, 9) din oraşul Cernăuţi.
De această dată oaspeţi de onoare ai cenacliştilor vor fi poeţii
Doru Mihai Mateiciuc, poet din Suceava, şi Gheorghe Ungureanu din
orăşelul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi, care vor citi din propriile lor
creaţii.
Menţionăm că la şedinţa precedentă a Cenaclului care s-a
desfăşurat în sala Observatorului astronomic din Suceava în prezenţa
unui public numeros, membrii Cenaclului „Maşina cu poeţi” au decis
să-şi extindă formatul devenind un Cenaclu Literar-Artistic, în cadrul
căruia să-şi poată prezenta lucrările lor şi artiştii plastici, şi
compozitorii, şi cântăreţii, şi interpreţii la diverse instrumente
muzicale.
Aşadar, la şedinţa de sâmbătă sunt aşteptaţi nu doar poeţii şi
prozatorii, ci şi admiratorii şi practicanţii altor genuri ale artei plastice, muzicale, interpretative, profesori de limba şi literatura română,
ziarişti. Fiecare va avea posibilitatea să-şi demonstreze calităţile sale
artistice, să-i bucure pe cei prezenţi cu roadele talentului lor.
Începutul la orele 12.00.
Intrarea liberă

Pagină realizată de Cristina GostiuC
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În fiecare an, la 16 noiembrie, în Ucraina este marcată Ziua lucrătorilor radioului, televiziunii și telecomunicațiilor. Este o sărbătoare care
a fost inclusă în calendarul ucrainean în 1994. Data de 16 noiembrie a fost aleasă nu întâmplător – anume la 16 noiembrie 1924, la Harkiv a
fost emisă în eter prima emisiune radiofonică în Ucraina.
Audiovizualul joacă un rol însemnat în viața societății. La fel ca și serviciul de telecomunicații. De aceea merită toată stima și vedetele de
la televiziune și radio, și factorii poștali din localitățile rurale ale țării. În acest context se cere menționat faptul că redacția ziarului
„Libertatea Cuvântului” le este recunoscătoare lucrătorilor poștelor din raioanele Herța, Noua Suliță, Storojineț și Hliboca pentru străduința
și bunăvoința lor de a propaga ziarul în rândurile populației românești din regiune. .

„Omul televiziunii nu trebuie
să poarte mască, el trebuie să fie firesc și sincer ”
După acest principiu se conduce vestita prezentatoare de la Postul de televiziune STB, Lilia REBRIK

Născută într-o familie de români
din Cernăuți, Lilia Rebrik (Todoriuc)
după absolvirea Școlii medii nr. 26 (în
prezent Gimnaziul nr.3), cu medalie de
aur și având titlul de maestru în sport la
gimnastica artistică, susține examenele
de admitere la Institutul de teatru și cinema „I. Karpenko-Karyi” din capitală,
fiind selectată de însăși artista poporului
din Ucraina, Valentina Zimnia. Aceasta
în tinerețe a fost actriță la Teatrul din
Cernăuți și s-a bucurat foarte mult că a
avut una dintre cele mai străduitoare și
talentate discipole anume din „mica
Vienă”. Încheind studiile teatrale, Lilia
Rebrik este angajată ca actriță la Teatrul
tânărului spectator din capitală, jucând
roluri principale în spectacole și având
oferte pe platourile de filmare. În scurt
timp este atrasă de miracolul
televiziunii și, iată, mai bine de un
deceniu viața ei este legată de Postul de
televiziune STB. Ea afirmă că televiziunea i-a oferit un destin fericit și nu
ascunde că munca prezentatoarei este
destul de complicată.

– Profesia noastră cere să nu fii
indiferentă față de ceea ce te înconjoară,
față de oameni, față de ceea ce are loc în
țară și peste hotare. Profesorii de la
Institutul teatral ne-au învățat că actorul,
vorbind la figurat, trebuie să simtă
mereu setea de a se afirma pe tărâmul pe
care și l-a ales. Și anume în acest mod
m-am regăsit și m-am convins că actoria este menirea mea, locul meu sub
soare. Apoi a apărut televiziunea. Sincer
vorbind, întotdeauna am visat să lucrez
la televiziune, indiferent la ce proiect.
Pentru mine, născută la Cernăuți,
televiziunea îmi părea ceva fantastic.
După ce nimerești la televiziune, te
obișnuiești repede cu viața de aici și
acum ea mi se pare foarte apropiată și
scumpă sufletului.
Admiratorii talentului ei cunosc
faptul că până a ajunge prezentatoare a
Proiectului „Dansează toți!” (al nouălea
sezon la rând), Lilia Rebrik și-a început
calea la TV cu emisiunea „Timpul
probabil”, emisiune prielnică pentru o
carieră strălucită.

– Atunci când
prezentam „Timpul
probabil”,
mă
conduceam
după
următorul principiu:
nu există timp nefavorabil. Deci, oricând
se poate găsi ceva
pentru a însenina
viața omului. Chiar și
pe timp rău, adică în
condiții complicate,
se poate întâmpla o
minune pentru om.
De aceea căutam permanent ceva nou. Se
cerea o singură frază,
care să-l îmbărbăteze
pe om, să-i schimbe
dispoziția, să-i aducă
în suflet o rază de
soare, chiar dacă cerul
e noros și plouă. Și
această frază de
încheiere a textului o
căutam sincer și poate
de aceea emisiunea se
bucura de succes.
Actrița și prezentatoarea
de
la
televiziune Lilia Rebrik consideră că,
trecând la realizarea altui proiect, la
ceva nou, trebuie să uiți de realizările
anterioare mici și mari și să te consacri
iarăși cu trup și suflet lucrului ce ți se
propune, fiind conștient de faptul că
trebuie să începi de la zero.
– Într-un nou proiect nu poți intra pe
cal alb, care ți-a asigurat succesul în cele
precedente. Pentru mine este principial:
să arăți firește în cadru. Chiar fiind
prezentatoare, nu trebuie să porți mască
și să arăți că ești mai ceva decât în
realitate. Trebuie să fii sinceră, setoasă
de tot ce e nou și interesantă. Dacă îți

este interesant ție însuți ceea ce faci,
aceasta va trezi și interesul spectatorilor.
Iată principiul după care trăiesc și
activez.
Televiziunea este o oglindă a
realităților din viața noastră. Acum timpurile sunt foarte complicate, oamenii
sunt dornici de vești bune.
– Doresc foarte mult să cred că
viața se va schimba spre bine și la
televiziune vor fi mai multe noutăți
bune. Și oamenii vor deveni alții, mai
senini, mai optimiști. E ceva ideal. Însă
chiar și în pofida greutăților de astăzi,
oamenii trebuie să trăiască, să
prețuiască fiecare clipă a vieții și să

spere la un viitor mai bun. Spun aceasta,
gândindu-mă că anume un astfel de
viitor doresc și pentru fiica mea. La fel
îşi doreşte fiecare om…
Acest interviu a fost acordat, în
preajma Zilei lucrătorilor radioului
şi televiziunii, de către Lilia Rebrik la
teatrul din Cernăuţi, înainte de
începerea
spectacolului-comedie
„Nr.13 sau olinclusiv”, prezentat de
un grup de actori din capitală.
Primind felicitări cu prilejul
sărbătorii profesionale, actriţa a
menţionat că joacă pentru a doua
oară pe scena teatrului din Cernăuţi
şi simte aici o aură deosebită.

„Libertatea Cuvântului” cucereşte inimile tot mai multor cititori
A

nume așa afirmă poștașii,
iar ei sunt mereu în
contact cu oamenii și le cunosc
bine părerile și preferințele. Șefa
Oficiului poștal de la Crasna,
doamna Oxana Nichiforescu, a
primit primul mesaj de felicitare
cu prilejul sărbătorii profesionale
anume din partea redacției
săptămânalului „Libertatea
Cuvântului”.
– Vă mulțumesc din suflet, a spus
doamna Oxana, dar cred că urările de bine
și sănătate le merită toți factorii noștri
poștali. Crasna este mare și locuitorii ei
sunt deserviți de 7 poștași – Elena Bruja,
Elena Ursulean, Domnica Grozavu, Ana
Gherman, Elena Savciuc, Olga Percic și
Valentina Juravlea. Oamenilor noștri le
place ziarul „Libertatea Cuvântului” și
abonarea decurge normal. Un ajutor mare
în această privință ne-a acordat Gimnaziul
din localitate.
Satul Cerlena din raionul Noua Suliță este
situat mai într-o parte de „drumurile frecvente
ale jurnaliștilor”, dar interesul față de

săptămânalul „Libertatea Cuvântului” nu
scade.
– Au avut loc reduceri de cadre și a rămas
în sat un singur poștaș – Ruslan Paladi, spune

șefa Oficiului poștal din Cerlena, doamna Olga
Iluța. Îi vine cam greu, dar ziarele și

corespondența sunt difuzate la timp. Pe
Ruslan Paladi îl ajută în această privință
soția.
Bine decurge procesul de abonare la
Costiceni, una dintre cele mai mari
localități din raionul Noua Suliță.
– Avem trei poștași – Maria Cușnir,
Maria Budean și Galina Calancea, care
merită toată lauda, afirmă șefa Oficiului
poștal, doamna Ana Gheorgheman. Ele
difuzează la timp și ziarele, și pensia, și cu
abonarea se isprăvesc. Vreau să vă spun
că cititorii „Libertății Cuvântului” din
Costiceni sunt mulțumiți că au abonat
acest ziar și așteaptă ca el să fie și mai
interesant.
Cu prilejul sărbătorii profesionale a
lucrătorilor poștei aducem sincere
mulțumiri tuturor factorilor poștali din
localitățile românești din regiune. Le
dorim sănătate, bunăstare, pace în
suflet și în țară, căci de la acestea încep
veștile bune pe care noi, jurnaliștii, le
plasăm cu mare plăcere în coloanele
ziarului.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCiuC
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MeCi AMânAt din CAuzA viSCoLuLui și zăPezii
M
eciul dintre
FC
Bucovina și FC
Ternopil din
cadrul turului 19
al Ligii 1 a fost
amânat din cauza
zăpezii
abundente și
vântului puternic,
care s-a abătut
pe 13 noiembrie
peste ținutul nostru.

Arbitrul meciului, Oleksii Derevinskii din Kiev, a anunțat despre imposibilitatea desfășurării

acestei întâlniri. Între timp, conducerea FC Bucovina s-a adresat
către cernăuțeni să se implice în
curățarea stadionului de zăpadă.

”Prieteni! Avem nevoie stringentă
de ajutorul Dvs. în curățarea stadionului de zăpadă. Vă rugăm să
nu ne refuzați și veniți împreună

naționala condusă de Șevcenko încheie
cu victorie anul fotbalistic 2016
Naționala de fotbal a
Ucrainei a încheiat actua-

lul an fotbalistic cu victoria împotriva Serbiei.

cernăuțiul a găzduit
campionatul național
de taekwondo

Amicalul s-a disputat la
Harkiv și s-a încheiat cu
scorul de 2:0 în
favoarea galbenalbaștrilor. Evhen
Șahov deschide
scorul la finalul
primei reprize
pentru ca la finalul
reprizei secunde
Iarmolenko să
marcheze al doilea gol din penalty.
În 2017 echipa
națională a
Ucrainei va întâlni
pe 24 martie în
deplasare naționala Croației în
cadrul preselecțiilor Campionatului mondial.

cu prietenii”, se menționează în
apelul clubului postat pe pagina
lor de Facebook. Reamintim că
FC Bucovina ocupă locul 12 în

clasamentul general, în timp ce
Ternopil se află pe ultimul loc (18)
cu 10 puncte la activ.

Cristiano roNALdo a devenit cel
mai bine plătit sportiv din lume

80 milioane de euro, anunţă televiziunea Digisport. Ronaldo i-a depăşit
pe Floyd Mayweather şi Tiger Woods. Cel mai important concurent al lui
Ronaldo pe această piaţă, dintre
fotbalişti, este Lionel Messi, cu venituri de 74 milioane de euro pe an.

Cristiano Ronaldo a devenit cel
mai bine plătit sportiv din lume. El şia prelungit contractul cu Real Madrid
până în 2021, dar a şi semnat un
acord foarte avantajos financiar cu o
firmă de echipament sportiv. Astfel,
portughezul are venituri anuale de

 Judo

 Volei

Medalii de bronz la Turneul
național de la Lviv
Recent la Lviv s-a desfășurat Turneul național de
judo ”Universul copilului” LVIV JUDO OPEN-2016, la
care au participat 700 de sportivi din întreaga țară,
precum și din Polonia și Belarus. Astfel, sportivii
bucovineni Luka Romanavski și Bogdana Beregova
din orășelul Vijnița au reușit să cucerească medalii de
bronz.

Circa 200 de sportivi din 9 regiuni ale țării
au sosit la Cernăuți pentru a participa la
Campionatul național de Taekwondo. Regiunea noastră a fost reprezentată de 43 de
sportivi, care au cucerit 40 de medalii și au
ocupat locul 1 în clasamentul general. Pe lo-

două victorii în liga superioară
Echipa de volei din Noua Suliță ”Kolos-Djerelțe” a înregistrat
două victorii în cadrul turului doi al Ligii Superioare la volei. În partidele disputate în Complexul sportiv ”Olimpia” din Cernăuți echipa
bucovineană s-a impus în fața echipei Spartak (Svaleava, regiunea
Transcarpatia) cu 3:0 și Barak-Kajanz (Lviv), scor 3:1. Antrenorului
principal al echipei „Kolos-Djerelțe”, Viaceslav Griniov, a declarat că
este foarte mulțumit de aceste rezultate. Actualmente echipa lui are
10 puncte și ocupă locul 6 în clasamentul general al celor 16 echipe
participante la competiție. Pe 26-27 noiembrie vor dispune la Lviv de
echipa locală Bulava și Oliur-trans din Luțk.

Frații KlyciKo, 20 de ani în boxul proFesionist
S-au împlinit 16 ani de la
debutul fraților Vitali și Volodymyr
Klyciko în boxul profesionist.
cul doi s-au situat sportivii din Ivano Frankivsk, iar pe locul trei – echipa din Cerkasy.

Pe 16 noiembrie 1996, celebrii
pugiliști debutau în ringul profesionist la
Hamburg, Germania. Primul a ieșit în
ring Vitali, care l-a învins prin KO în
runda a doua pe britanicul Tony

Bredhema. Apoi Volodymyr în prima
rundă se impune în fața mexicanului
Fabian Mezo.
În timp ce Vitali a fost campion
mondial la kickboxing, Volodymyr a
câștigat Olimpiada din 1996, în Atlanta.
În 1999 Vitali a devenit campion
mondial în WBC, cu puține întreruperi a

deținut acest titlu până în 2012, când a
terminat cariera de box. Volodymyr a
fost campion mondial în versiunile
WBO, IBF, IBO, WBA, şi după versiunea revistei The Ring. El a pierdut
acele titluri după înfrângerea suferită în
fața britanicului Tyson Fury în 2015.

Pagină realizată de romeo CrĂCIUN
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AlegereA corectă A cărnii

Beneficiile conSumului
cărnii de curcan
Carnea de curcan este adesea inclusă în dietele sărace în grăsimi. Aceasta are puţine grăsimi – doar 1 gram
de grăsime la 30 grame de carne. Beneficiile consumului
de carne de curcan sunt multiple. Printre acestea se
numără scăderea nivelului de colesterol rău din sânge şi
îmbunătăţirea sistemului imunitar.

Pentru pregătirea unor
bucate delicioase alegerea
ingredientelor este esenţială. Asiguraţi-vă că alegeţi întotdeauna bucăţile
de carne cele mai bune şi
mai proaspete.

Cum cunoaştem,
dacă am ales o bucată
de carne proaspătă

 Carnea proaspătă pe secţiune are o culoare roz-roşie,
lucioasă. Este uşor umedă, nelipicioasă. Are o consistenţă elastică, compactă şi la presiune nu
păstrează urme. Mirosul şi gustul sunt plăcute. Măduva umple
în întregime canalul medular al
oaselor, este elastică, lucioasă
pe secţiune, de coloraţie şi consistenţă normale.
 Carnea relativ proaspătă
este acoperită de o peliculă uscată, alteori, poate avea o mâzgă lipicioasă, în cantitate redusă.
La suprafaţă şi pe secţiune, culoarea este mată şi mai închisă,
comparativ cu cea a cărnii

proaspete. Pe secţiune este
umedă, dar nu lipicioasă. Consistenţa este moale, păstrează
amprenta la presiune, dar pentru
scurt timp. Sucul muscular este
tulbure şi în cantitate mai mare.
Mirosul poate fi uşor acru la
suprafaţă, dar nu şi în profunzime. Măduva se desprinde uşor
de marginea osului, este moale
şi mai închisă la culoare, pe secţiune este mată, uneori cenuşie.
 Carnea alterată are suprafaţa de culoare cenuşie sau verzuie, uscată sau umedă şi lipicioasă. La presiune rămâne o
urmă care persistă multă vreme.
Grăsimea are un aspect mat, culoarea cenuşie-murdară şi consistenţa scăzută. Mirosul este
neplăcut.
Sfaturi pentru pregătirea
cărnii
 Carnea care a fost congelată nu se mai poate recongela,
trebuie consumată imediat.
 Carnea pentru fripturi se
bate pe un fund de lemn umed,

dacă este uscat absoarbe tot
sucul.
 Carnea pe care doriţi să o
pregătiţi la cuptor devine mai fragedă, dacă turnaţi peste ea puţin
coniac.
 Dacă doriți să obțineți un
gust deosebit pentru friptura de
porc, folosiți muștarul. Luați 2-3
linguri de muștar și ungeți carnea chiar înainte de a o da la
cuptor, adăugați și alte condimente, precum piper, cimbru sau
foi de dafin, combinația este
savuroasă.
 Dacă apreciați friptura
crocantă de pui, iată cum o puteți obține: luați o lămâie, o spălați
bine, o tăiați pe jumătate și cu
bucățile astfel obținute frecați
bucățile de carne de pui. Carnea
se va frăgezi la interior, dar va
căpăta o crustă apetisantă, aurie
la exterior.
 Paprika (boia de ardei) nu
se pune pe carnea umedă, pentru că se va arde şi va da un
aspect urât fripturii. Se va adăuga după ce friptura este gata.

Carnea de curcan are un conţinut ridicat de proteine. Acest tip de
carne este o sursă bună de niacină, vitamina B6 şi seleniu.
Carnea de curcan conţine mai
multe substanţe nutritive, comparativ cu carnea de pui. Prin urmare,
consumul de carne de curcan
îmbunătăţeşte sănătatea în diverse moduri. Iată câteva calităţi nutriţionale ale cărnii de curcan:
 100 grame carne de curcan
conţine aproximativ 160 grame de
calorii, dintre care 72 din calorii
provin din grăsime.
 O porţie de carne de curcan
conţine, de asemenea, vitaminele
B6, B12, niacină, riboflavină şi acid
pantotenic.
 Carnea de curcan mai are
în compoziţie minerale, cum ar fi

fier, zinc, potasiu, fosfor şi seleniu.
 Aport crescut de proteine.
100 g carne de curcan oferă aproximativ 32 grame de proteine, fapt
ce o transformă într-o o sursă bună
de aminoacizi esenţiali. Doar o singură porţie de carne de curcan furnizează organismului 65% din
aportul zilnic recomandat de proteine.
Datorită conţinutului său ridicat
de proteine, curcanul este recomandat pentru dietele care promovează pierderea în greutate.
Proteinele încetinesc digestia, oferind o senzaţie prelungită de saţietate. Acest lucru înseamnă că veţi
mânca mai puţin la următoarea
masă şi astfel puteţi slăbi. Pieptul
de curcan fără piele este cea mai
bună opţiune.

 Bucate gustoase din carne de curcan

Pulpe de curcan la cuptor
Ingrediente: 2 pulpe de curcan, pătrunjel, mărar proaspăt, cimbru proaspăt, 50 ml
ulei de măsline, sare, piper, 4 cartofi.
Preparare. Se spală pulpele de curcan

Sunt foarte gustoase, crocante şi totodată se topesc în gură de fragede.

Pulpă de curcan împănat cu
usturoi şi legume la cuptor

Chifteluţe din piept
de curcan

Ingrediente: 1 pulpă de curcan (800 g),
1 căciulie de usturoi, 1 ardei gras galben, 1
ardei gras roşu, 4-5 cepe mai mici, 50 ml
ulei, 150 ml vin alb, sare, piper negru, boia
de ardei dulce sau iute.
Preparare. Pulpa de curcan se spală şi
mat din vas, iar dacă este nevoie se completează cu puţină apă sau chiar vin. Înainte de a fi gata, se ia hârtia şi se mai lasă
vreo 15 minute. Se serveşte pe un platou,
cu legume şi sos.

şi apoi se şterg cu un şerveţel de bucătărie.
Se toacă pătrunjelul, mărarul şi cimbrul
proaspăt şi se amestecă cu 2 linguri de ulei,
apoi se adaugă sare şi piper (după gust).
Se ung bine pulpele cu acest amestec de
verdeţuri şi apoi se pun într-o tavă în restul
de ulei. Se adaugă o cană de apă, se acoperă cu folie de aluminiu şi se introduc în
cuptorul încins în prealabil. Se curăţă cartofii, se spală, se taie în sferturi şi se presară
cu sare. După aproximativ 40 de minute se
scoate folia de pe tavă, se adaugă cartofii şi
încă o cană de apă şi se introduce tava
iarăşi la cuptor pentru aproximativ 30 de
minute.
Pulpele de curcan şi cartofii se servesc
cu roşii sau castraveţi muraţi.

Şniţel vienez de curcan

se şterge. Legumele se curăţă, se spală,
ceapa se taie în patru, ardeii bucăţi mai
mari sau felii, iar usturoiul – în felii. Pulpa de
curcan se împunge cu un cuţit ascuţit şi se
introduc feliile de usturoi. Se împănează
carnea cu tot usturoiul. Se aşează într-un
vas termorezistent şi se condimentează cu
sare, piper şi boia de ardei. Se poate condimenta cu diferite ierburi aromatice. Se
aşează ceapa şi ardeii în jurul cărnii, turnăm uleiul şi vinul. Se acoperă cu hârtie de
copt şi se coace în cuptorul încălzit cca 2
ore. În acest timp se stropeşte cu sosul for-

Ingrediente: 8 bucăţi file de piept de
curcan, 1 cană de faină, 2 căni de pesmet,
3 ouă, sare, un praf de turmeric, ulei pentru
prăjit.
Preparare. Se spală bucăţile de piept
de curcan, se usucă într-un şervet, apoi le
batem cu bătătorul de şniţele şi le sărăm pe
ambele părţi.
Se bat ouăle cu sarea şi praful de turmeric. Trecem fiecare bucată de file prin
făină, apoi prin amestecul de ou şi la final
prin pesmet. Le prăjim pe ambele părţi şi le
scoatem pe un platou pe care am pus hârtie absorbantă (să scăpam de excesul de
ulei).

Ingrediente: 500 g piept de curcan, 3
cartofi, o căciulie de usturoi, 3 ouă, 5 linguri de făină, mărar verde, piper, sare.
Preparare. Carnea tocată se pune întrun vas. Separat într-un vas batem ouăle cu
un praf de sare, cu făina şi le adăugăm
peste carne. Amestecăm carnea cu ouăle
bătute, adăugăm mărarul şi usturoiul tocate
mărunt. Se curăţă cartofii, se spală şi se
dau pe răzătoarea cu orificii mici, apoi îi
stoarcem şi-i adăugăm peste amestecul de
carne. Potrivim de sare şi piper. Cu palmele umezite formăm biluţe din compoziţia

rezultată. Se prăjesc chifteluţele în ulei
încins!
Poftă bună!

Rubrică susținută de Tatiana CARLAȘCIUC
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Arbustul miraculos Călinul este un
arbust cu o înălţime
cuprinsă între 2-5 m.
lujerii sunt de culoare cenuşie, mugurii
sunt ovoizi, bombaţi
pe partea exterioară,
au o culoare roşietică
sunt opuşi şi alipiţi de
lujer.
Fructele sunt de culoare
roşie, sferice, de 8-10 mm diametru, sunt acrişoare, suculente, cu un singur sâmbure de
culoare roşie, care este cunoscut sub denumirea de călin. Se
recoltează în luna septembrieoctombrie.
Fructele conţin vitaminele
B,C,K,P, zaharuri, acizi organici, caroten. Din căline se
poate face marmeladă, jeleuri
şi diferite băuturi răcoritoare.
Fructele de călin sunt recomandate în următoarele afecţiuni:
 ulcer gastric şi duodenal.
 răceli, bronşite, pneumonii, insomnii, stare de oboseală.
 arterioscleroză, reumatism, afecţiuni hepatice, hipertensiune, boli de inimă.
* boli ale aparatului circulator, colici abdominale.
Scoarţa de călin se recol-

călinul
Cum pot fi tratate
cariile cu ajutorul
cojilor de ou

tează în lunile mai-iunie şi conţine: tanin, acizi organici, rezine, fitosterine, flavonoide, glicizatul vibunină. Din scoarţă se
obţine tinctura de călin in felul
următor: într-un vas ce se
poate închide ermetic, se pun
5 linguriţe de coajă mărunţită,
peste care se toarnă 500 ml
alcool rafinat de 70 de grade şi

Ingredient fără de care
multe mâncăruri ar părea fără
gust, usturoiul este şi un excelent aliat în menţinerea sănătăţii, folosit cu rezultate bune
încă din cele mai vechi timpuri.
Usturoiul este un puternic
antibiotic natural, iar consumat
zilnic ajută la întărirea sistemului imunitar. Medicina populară
îl recomandă şi în hipertensiune, scăderea colesterolului,
pentru probleme cu bila și cu
ficatul.

se lasă la macerat 2 săptămâni. Zilnic vasul se agită, iar
după cele două săptămâni se
strecoară şi se pune la rece.
Se iau 3 linguriţe pe zi înainte
de mâncare.
Sucul de călin se obţine
foarte uşor cu ajutorul storcătorului de fructe. Sucul pentru a
se putea păstra o perioadă mai

îndelungată este bine să fie
ţinut la rece, după ce în prealabil s-au pus două aspirine la
fiecare litru de suc.
Ceaiul din cozile de căline
şi din sâmburi este foarte indicat în colici, dureri menstruale,
dureri reumatismale şi colici
renale.

În cazul în
care vă confruntaţi cu carii
dentare, totul
de ce e nevoie
este o pastă
de dinţi preparată din coji de
ou.
Pentru
aceasta avem
nevoie de un sfert de cană de praf de coji de ou
pe care o putem obţine prin pisarea cojilor foarte, foarte mărunt, pe care apoi o amestecăm cu
câteva picături de ulei de mentă şi 2 linguri de
ulei de cocos.
Se amestecă bine aceste ingrediente, după
care adăugăm o lingură de bicarbonat de sodiu.
Se amestecă din nou până obţinem o pastă pe
care trebuie s-o păstrăm într-un recipient închis
ermetic.
Trebuie menţionat faptul că uleiul de mentă
este foarte util pentru a obţine o respiraţie mirositoare plăcută, iar bicarbonatul de sodiu ajută la
albirea dinţilor. Folosiţi această pastă de dinţi de
3 ori pe zi şi veţi scăpa de problema cariilor pentru totdeauna.

Reţete tămăduitoaRe cu ustuRoi
se masează articulaţiile dureroase. Se poate
folosi şi în caz de entorse.

Opreşte căderea părului

Se pun la macerat 3 căţei de usturoi în 8
linguri de ulei de măsline cald. După 2 zile, se
masează pielea capului cu acest preparat, se
lasă 10 minute şi apoi se spală părul, ca de
obicei.

Beneficii pentru ficat

Leacuri împotriva răcelii
Usturoiul este eficient în combaterea
simptomelor răcelii și bronşitei, cum este
tusea.
* Fiertură de usturoi. Se fierbe lapte (500
ml) cu feliuţe de usturoi (un căţel) timp de
câteva minute. Remediul se bea cald.
* Sirop de usturoi. Se curăţă 50 g de
usturoi şi se fierb 2 minute într-o cantitate de
apă echivalentă unui pahar. La această fiertură se adaugă 50 g de miere şi se amestecă bine. Se ia câte o linguriţă de 2-3 ori pe zi
pentru a calma tusea.
* Ceai de cimbru cu usturoi. Se face o
infuzie de cimbru cu un căţel de usturoi tăiat
bucăţele. Se îndulceşte cu miere (când ceaiul s-a răcit).

Pentru curățarea vaselor de sânge, este
indicată tinctura de usturoi. Se amestecă 40
g de usturoi cu 250 ml de alcool dublu rafinat.
Se pune amestecul într-o sticlă de culoare
închisă şi se ţine 10 zile la macerat, într-un
loc întunecos.
Apoi se filtrează şi se păstrează într-o sticlă. Se beau câte 5-10 picături de tinctură,

diluate cu o lingură de apă rece, de 2-3 ori pe
zi, cu 30 de minute înainte de masă.

Alină durerile
reumatismale

Se pisează o căciulie de usturoi şi apoi
se pune la macerat în 200 ml de ulei de
măsline şi se lasă 2-3 zile. Cu acest preparat

Usturoiul, în amestec cu ghimbir și cu
lămâie, ajută la eliminarea grăsimilor înainte
ca acestea să ajungă în sânge, precum și la
detoxificarea pe cale hepatică. Se prepară în
felul următor: 2 căței de usturoi, 2 lămâi cu
coajă, ½ rădăcină de ghimbir sau 1 lingură
de ghimbir pudră, un litru de apă.
Lămâile se spală și se taie felii. Le punem
în blender, împreună cu usturoiul și ghimbirul.
Se amestecă până obținem o pastă omogenă. Apoi, pasta se toarnă într-un vas, adăugăm apă şi o punem la fiert. După ce începe
să fiarbă, se ia de pe foc și se lasă să se
răcească.
Lichidul obținut se pune într-o recipient
de sticlă. Se bea câte un pahar cu cel puțin 2
ore înainte de mese sau pe stomacul gol.
Înainte de consum, trebuie să se agite sticla.

Dezinfectant natural

Pentru a dezinfecta plăgile, se prepară
un oţet de usturoi. Se curăţă 30 g de usturoi
şi se lasă la macerat 10 zile în jumătate de
litru de oţet. Se filtrează şi se păstrează bine
închis. Poate fi folosit la pentru a dezinfecta
rănile mici, tăieturile şi zgârieturile.

Contra hipertensiunii

Se pune seara, la macerat, un căţel de
usturoi zdrobit într-un pahar cu apă.
Dimineaţa, pe nemâncate, se bea apa (după
ce a fost îndepărtat usturoiul din pahar).
rubrică susținută de Valeria ȘTeFUreaC
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Ştiaţi că?..

* Rezervaţia naturală Slătioara din
Câmpulung Moldovenesc cuprinde
exemplare de brad şi molid cu
diametrul de peste 1 metru şi înălţimea
de peste 40 metri.
* Piţigoiul este cea mai vrednică
pasăre. Ea începe să-şi caute mâncare de la ora două de noapte.
* Sticla pentru geamuri a fost
folosită pentru prima oară în Anglia,
prin anul 1300.
* Inhalarea unui bob de mazăre
este foarte periculoasă. Acesta poate
încolţi în plămân.

* De-a lungul timpului, în lume s-a
extras o cantitate echivalentă cu aproximativ 160 mii tone de aur, adică echivalentul unui cub cu latura de 20 metri.
* Peştii de apă sărată beau apă, iar
cei de apă dulce – nu.
* Majoritatea stelelor, sateliţilor,
cometelor şi uraganelor din natură au
nume feminine.
* La nivel mondial, 10 milioane de
ţigări sunt vândute în fiecare minut.
* Cele mai întunecate locuri de pe
pământ sunt cei doi poli: Polul Sud nu
are lumină solară 182 de zile în fiecare

an, iar Polul Nord – 176 de zile pe an.
* Mai puţin de 1 % din apa de pe
glob este bună pentru consum.
* Iarba-de-mare californiană creşte
cu 50 cm pe zi şi poate ajunge la o
lungime de 60 metri.
Selectate de Octavian
VORONCA
Or. Cernăuţi

Dragi cititori credincioşi
Iată ce spun cei care au apelat
la sprijinul Maicii Stareţe Paraschiva:
Iulian din Herţa, stabilit în Italia de
10 ani: „Am aflat de Maica Stareţă
Paraschiva de la mama mea şi vreau
să-i mulţumesc pe această cale că
dintr-o rugăciune telefonică mi-a
dezlegat cununia ce o aveam legată
prin vrăji de duşmani şi totodată m-a
lecuit de depresie”.

Acum, în Sfântul Post al Crăciunului, se lucrează cel mai bine şi
are cele mai mari puteri. S-a descoperit o mare minune Dumnezeiască,
Maica Stareţă Paraschiva. Ea a fost
binecuvântată de Dumnezeu cu un har
puternic rar întâlnit. Maica Stareţă
Paraschiva vine tocmai din Ţara
Sfântă Israel pentru a rezolva cazurile
şi problemele foarte grave pe care le
poate rezolva prin binecuvântarea
Domnului. Ea este cunoscută atât în
ţară, cât şi în străinătate. Maica
Stareţă Paraschiva este slujitoarea
Domnului, atestată de cei mai mari
episcopi din România şi declarată cea
mai puternică Maică Stareţă a tuturor
timpurilor. Pentru cele mai multe
cazuri rezolvate ea este deţinătoarea
celor mai puternice slujbe şi rugăciuni,
plante, miruri aduse de la Mormântul
Sfânt. Ea este adevărata dezlegătoare
de farmece şi vrăji, blesteme şi
vindecă boli fără leac, vindecă dureri
de mâini şi de picioare, scoate argintul
viu, dezleagă cununiile legate, vindecă
boala Parkinson, psoriazisul, lecuieşte
beţia, impotenţa, împreunează familii
dezbinate, aduce spor în casă şi în
afaceri şi multe altele. Vă deschide
Pravila Bisericească gratuit în numele
Domnului pentru a vă prezice trecutul,

Mă numesc Elena şi sunt din orăşelul
Hliboca, dar mă aflu în Italia, sunt de profesie medic şi vreau să-i mulţumesc din inimă
adevăratei făcătoare de minuni Paraschiva
că mi-a scăpat soţul de alcoolism, ne-a
adus pace şi înţelegere în familie şi mi-a
îndepărtat farmecele şi blestemele din
casă, de aceea v-o recomand cu mare
drag şi cu mare încredere şi nu veţi regreta. Rezultat 100% garantat!

prezentul şi viitorul şi vă poate rezolva
orice problemă, chiar şi prin telefon de

Maria din raionul Noua Suliţă:
„Mii de mulţumiri că prin slujbele ei
sfinte mi-a scos argintul viu din corp,
aveam dureri de cap, de mâini şi de
picioare îngrozitoare”.

Emilia din Crasna, raionul
Storojineţ, dar mă aflu în Canada şi
am aflat de la un bun prieten de Sfânta
Paraschiva şi am ales să-i mulţumesc
pe această cale Stareţei Paraschiva că
m-a ajutat chiar prin telefon pe numele
de botez şi a datelor de naştere, m-a
împreunat cu soţul meu ce mă
părăsise pentru altă femeie şi m-a vindecat de depresie.

la distanţă pe numele de botez şi
datele de naştere.
Doamne ajută.

Telefon: 0040 746 811663

BERBECUl. Liniştea familială este binevenită, dar
aveţi tendinţa să faceţi excese ce pot deveni periculoase. Vă faceţi griji din orice şi consideraţi că nu
ar trebui să vi se mai comunice veşti neplăcute.
Aveţi nevoie de relaxare şi cei din jur sunt gata să vo ofere. La sfârşitul săptămânii, sunteţi nevoit să faceţi o vizită
care debutează neplăcut şi devine de neuitat. Nativele consideră că nu are nimeni pe pământ noroc financiar ca ele. Se
„premiază“ şi îşi reînnoiesc garderoba. Zile norocoase – luni,
zile fatidice – sâmbătă.
TAURUl. Luaţi decizii ce vor fi îndelung discutate de
către anturaj şi de familie. Toţi susţin că vă doresc
numai bine, însă vă dau sfaturi care se bat cap în
cap. Veţi riposta categoric şi vă veţi impune punctele de vedere în urma unor discuţii obositoare. Este
necesar să nu luaţi joi în seamă insultele, deoarece acestea
sunt armele celor care nu dispun de argumente puternice. Vă
aflaţi permanent pe muchie de cuţit. Nativele sunt tentate de a
da sfaturi tuturor, mai ales referitoare la probleme ce ţin de justiţie. Zile norocoase – marţi, zile fatidice – sâmbătă.
GEMENII. Sunteţi în pericol să pierdeţi stima şi prietenia unor persoane dragi. Aţi devenit din ce în ce
mai pretenţios şi consideraţi că prin atitudinea dvs.
puteţi să-i schimbaţi pe cei din jur. Cei maturi trebuie să cedeze, să renunţe la o parte din autoritatea lor,
pentru a se încadra armonios în anturaj (fără conflicte). Nativele
sunt foarte altruiste, însă le şi place să deţină controlul asupra
vieţii de zi cu zi. Zile norocoase – duminică, zile fatidice – luni.
RACUl. Vă ia gura pe dinainte şi faceţi declaraţii lipsite de fond şi formă. La mijlocul intervalului, preferaţi să nu mai acţionaţi deloc, în parte din cauza
rezultatelor anterioare, în parte din pricina reacţiilor
partenerului de cuplu. La sfârşitul intervalului, vă găsiţi
o motivare oarecare pentru a reveni la comportamentul dvs.
firesc. Nativele îşi reproşează că nu au acţionat la momentul
potrivit pentru a-şi exploata ideile financiare. Zile norocoase –
sâmbătă, zile fatidice – joi.
lEUl. Prea puţin sentimental şi lipsit de complexe,
nu luaţi în seamă slăbiciunile de care dau dovadă
partenerii dvs. Aşteptaţi întregul interval veşti din
străinătate şi sunteţi permanent nemulţumit de amânarea unor finalizări. Toţi prietenii dvs. sunt supuşi
unor riscuri care le depăşesc rezistenţa psihică. La sfârşitul
săptămânii vi se cere imperativ să vă împăcaţi cu duşmanii.
Nativele care iau în seamă contractele cu străinii vor avea succes nelimitat. Zile norocoase – luni, zile fatidice – marţi.
FECIOARA. Nu mai aveţi timp să observaţi ce se
întâmplă în jurul dvs. Aveţi posibilitatea să schimbaţi
lumea din jur şi o faceţi din plin. Le dăruiţi celor din
jur calm şi armonie. Dacă săptămâna începe printrun marcaj deosebit la nivel profesional, se va încheia
cu restructurări majore în situaţia familială, prin evenimente plăcute miercuri şi neplăcute în continuare. Nativele nu au stare.
Doresc să facă o deplasare, o schimbare de noroc. Zile norocoase – duminică, zile fatidice – luni.
BAlANŢA. Este o săptămână bună pentru oamenii politici, dar şi pentru toţi cei care lucrează în
mass media. Provocările primite sunt benefice şi au
darul să vă scoată la lumină, să deveniţi mai cunoscuţi. Onestitatea şi moralitatea vă asigură un loc întrun cerc de persoane la care visaţi demult. Starea de sănătate ridică probleme doar pentru cei care au depăşit 65 de ani.
În general, aceşti nativi se implică în prea multe activităţi şi
nu au cum să facă faţă. Pentru native, călătoriile sunt contraindicate. Zile norocoase – marţi, zile fatidice – sâmbătă.
SCORPIONUl. Capacitatea de adaptare vă avantajează mai ales dacă trebuie să depăşiţi probleme sentimentale. Este necesar să fiţi atenţi la
toate „lecţiile“ de viaţă pe care le primiţi prin intermediul unor parteneri. Veţi modifica multe din opţiunile dvs. şi veţi fi mereu înaintea celor care ar trebui să decidă. Miercuri, apar soluţii profesionale neaşteptate. Situaţia
sentimentală şi familială este schimbătoare, în funcţie de
reacţiile partenerului. Persoana iubită de native pleacă la
drum lung, poate şi peste hotare. Zile norocoase – joi, zile
fatidice – luni.
SăGETăTORUl. Nu vă vine să credeţi că aproape toate evenimentele vă avantajează, mai ales
că până acum aţi fost destul de stresat. Începând
de marţi, vi se face dreptate în toate situaţiile în
care aţi pierdut bani. Se rezolvă şi problemele care
ţin de situaţia dvs. locativă. Întregul interval este armonios.
Abilitatea, creativitatea şi diplomaţia vă scot din impas.
Nativele, mai zgârcite decât au fost vreodată, fac eforturi săşi achite datoriile acumulate. Zile norocoase – sâmbătă, zile
fatidice – luni.
CAPRICORNUl. Aveţi nevoie de mai multă odihnă şi apelaţi la ajutor din partea familiei. Nimeni
nu vă ia în serios pentru că sunt obişnuiţi să faceţi
totul singur şi să-i supliniţi cu succes. Puţină linişte şi un strop de relaxare vor apărea la mijlocul
intervalului, când va apărea un contract promiţător care vă
trezeşte interesul şi vă dă energie. Pe native familia le susţine continuu şi încearcă să le implice în activităţi şi mai lucrative. Zile norocoase – marţi, zile fatidice – miercuri.
VăRSăTORUl. Compensaţi criticile pe care le
faceţi fără reţinere prin compasiunea arătată faţă
de cei mai puţin norocoşi. Aveţi unele interese pe
care nu vreţi să le faceţi publice, dar care ies la
iveală pe neaşteptate în circumstanţe incontrolabile. Beneficiaţi de şanse profesionale deosebite, mai ales
dacă lucraţi în domenii artistice. Ascensiunea profesională,
ce părea sub semnul întrebării acum două luni, devine clară
şi stabilă. Nativele trec printr-o perioadă susţinută de creativitate şi schimbări de tot felul. Zile norocoase – joi, zile fatidice – luni.
PEŞTII. Intraţi cu foarte mare uşurinţă în conflict
cu partenerul de viaţă. Cauzele sunt diverse,
însă se pare că excesele pe care le faceţi îi irită
pe toţi cei din anturaj. De marţi, aflaţi informaţii
esenţiale pentru obţinerea unor contracte salvatoare
pentru bugetul dvs. Ajungeţi la concluzia ca aveţi doleanţe
care sunt rupte de realitate şi deveniţi din ce în ce mai
modest. Nativele energice nu ţin cont de lipsa de fnanţe. Zile
norocoase – marţi, zile fatidice – sâmbătă.

Telefon: 0040 746 811663

Felicitări!

Mihai GOSTIUC

din satul Mahala, raionul Noua Suliță, îşi sărbătoreşte ziua
de naştere. Aidoma anotimpului în care s-a născut sărbătoritul – un anotimp dumnezeiesc bogat în roade – este şi sufletul dumnealui, bogat în frumoase calităţi umane, ce sunt
apreciate mult de toţi cei care îl cunosc. E mereu vesel,
dăruindu-le tuturor celor din jur zâmbet, glume şi voie
bună, formând în sufletele lor dispoziţie agreabilă, interpretând melodii fermecătoare la preferatul său instrument –
naiul. Mihai are doar un frate şi între ei întotdeauna а
fost prezentă dragostea şi buna înţelegere, iar faţă
de părinţi Mihai are o stimă deosebită şi le
poartă un adânc respect.
Odată cu buchetul
călduroaselor urări de fericire toţi cei care îl iubesc –
părinţii Vasile şi Ana, fratele Gheorghe împreună cu
soția, bunica, rudele și prietenii, i-au pregătit multe
surprize și urări alese de armonie în viaţa plină de bucurii, dragoste fidelă şi multă fericire, adresându-i şi
următoarele rânduri:
Fie ca talentul tău să culeagă mereu aplauze şi flori,
Iar pe cerul vieţii tale nicicând să nu apară nori.
Dumnezeu să te păzească şi mulţi ani să-ţi dăruiască.

Cristina GOSTIUC

din s. Mahala, raionul Noua Suliță, prezentatoare la TV Bucovina şi colaboratoare a săptămânalului „Libertatea Cuvântului”, îşi va sărbători ziua de naştere, împlinind o frumoasă
vârstă. Cu această minunată ocazie un sincer
mesaj de felicitare îi adresează colegii de
serviciu, părinţii Vasile și Maria, sora Anișoara,
fratele Alexandru împreună cu familia, rudele
şi prietenii care îi urează: în această zi în
sufletul tău să se trezească o dorința arzătoare de a trăi frumos, de a
crea lucruri deosebite și de a realiza cele mai tăinuite visuri. Fie ca
soarele să-ți ofere căldura și lumina, zâmbetul oamenilor – încredere în sine, zilele anului – prieteni, visele de azi să devină
realitate, speranțele de mâine – împliniri, orice cădere – un pas
înainte, iar fericirea sa te însoțească mereu. La mulţi ani!

Buna credinţă, dragostea şi respectul
sunt cele trei puncte de care ţine omenia.
De aceste legi nescrise ale omeniei
se conduce şi domnul

În aceeaşi limbă /Toată lumea plânge,
În aceeaşi limbă /Râde un pământ,
Ci doar în limba ta/ Durerea poţi s-o mângâi
Şi bucuria s-o preschimbi în cânt.
Anume aceste versuri caracterizează
sufletul şi inima doamnei

Dragoș CRĂCIUN

De la codru – măreție, /De la stâncă – trăinicie,
De la cer – seninătate, /De la Domnul – bunătate,
De la lume – omenie,/ Ani să ne trăieşti o mie!
La mulți ani!

Viorica BÂNDIU

din localitatea Mogoșești, raionul Herța, care la 19 noiembrie
va sărbători ziua de naștere. Doamna Viorica, la fel ca şi anotimpul care ne bucură cu frumuseţea şi bogăţia sa, transmite celor
din jur emoţii şi energie specifică, care nu poate fi descrisă, ci
doar simţită. Dumneaei păstrează cu sfinţenie limba şi datinile
strămoşeşti. Anume prin cântece, poezii, vestimentaţie şi port
dumneaei transmite generaţiilor tinere tradiţiile noastre
strămoșești, care merită să fie păstrate cu sfinţenie. Hărnicia şi
bunul simţ o însoţesc mereu, chiar şi atunci când stă de vorbă cu cineva, mâinile îi sunt ocupate, deoarece
aceste trăsături i-au fost altoite în suflet de mic copil de către scumpii părinţi.
Cu prilejul împlinirii frumoasei vârste, gingaşa mamă este felicitată cu drag de fiul Ghiocel împreună cu
familia care locuiesc în România și fiica Tudorița, de asemenea împreună cu familia ei, care vin la scumpa
lor mamă pentru à-i săruta mâinile şi tâmplele ninse de trecerea toamnelor, aducâdu-i în dar cele mai frumoase flori şi cuvinte de mulţumire. Dumnezeu întotdeauna are grijă de oamenii buni la suflet, cum e doamna Viorica, pe care o felicită şi prietenele Georgeta Robu împreună cu cei doi feciori Mihai și Vladimir, Maria
Șodrânga, urându-i multă, multă sănătate, deoarece anume ea, sănătatea, e cea mai scumpă comoară à
omului, fericire, multe bucurii în viaţă, care, deşi e complicată, totuşi, frumoasă rămâne. La mulți ani!

Mi-a bătut la geam, legănat un ram
Mi-a bătut o stea şi o rândunea...
Şi ecoul felicitărilor din partea celor dragi va bate
la geamul doamnei

În zi aniversară, venim cu un mesaj de felicitare,
izvorât din adâncul inimilor celor dragi, în casa
familiei Ștefanco, din satul Dranița, raionul Noua
Suliță, unde buna gospodină, vrednica şi gingaşa
doamnă

Domnica ȘTEFANCO,

la 16 noiembrie, îşi adună în cununa vieţii încă o
floare aleasă. Cu acest prilej, sărbătorita deschide
larg uşa casei primind oaspeţi, care sosesc să
ridice o cupă de vin în cinstea doamnei Domnica,
care а cules din poiana codrilor seculari flori de toamnă, împletindu-le într-o frumoasă cunună multicoloră
întru bucuria tuturor celor care o cunosc şi o iubesc.
Doamna Domnica este bibliotecară, o femeie care iubeşte munca, plină de
viaţă şi bunătate sufletească, cu inima cuprinsă de sentimentul compasiunii. În
această neuitată zi, doamna Domnica primeşte sincere felicitări de la toţi acei care o iubesc și-i urează din toată inima
ca Bunul Dumnezeu s-o aibă în paza Sa, să rămână întotdeauna tânără, având parte de multă sănătate,
belşug şi linişte-n suflet, împliniri şi bucurii.
Să ai noroc şi multă bucurie,
Pe drumul vieţii mândră să păşeşti,
Să fii mereu model de omenie
Şi numai oameni buni să întâlneşti.

Joi, 17 noiembrie 2016
În aceste zile de Brumar, tânărul

Un îngeraș să te păzească,
O îmbrățișare să te încălzească,
Un zâmbet să te facă fericită,
O inimă să te facă iubită…
În aceste zile de Brumar, când
pământul este acoperit cu fulgi
de nea, domnişoara

din orășelul Hliboca.
Cu ocazia aniversării zilei de naștere,
domnul Dragoș este felicitat cu drag de
către soţia Maria, fiul Andrei,
nora Bogdana, mama Olga,
fratele Romeo împreună cu
familia, de cuscri, rude și
prieteni, adresându-i
urări de voie bună şi
multă sănătate, fericire şi bucurii, armonie
şi belşug în casă, şi
aceste cuvinte izvorâte din adâncul inimii:
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Livia DAMASCHIN

din satul Sinăuții de Jos, raionul Hliboca, care va rotunji o
frumoasă vârstă a împlinirilor.
Doamna Livia se mândreşte că are soţ bun, doi copii frumoşi, are casă, cum se zice, de piatră, temelia căreia se ţine
pe dragostea soţilor, buna lor înţelegere, stima reciprocă. Nu
putem spune că viaţa omului, inclusiv a sărbătoritei, se compune numai din urcuşuri, din bucurii. Însă credinţa în Bunul
Dumnezeu, dragostea celor scumpi, grija şi atenţia lor i-au ajutat în toate momentele complicate.
Cu ocazia zilei de naştere cele mai sincere cuvinte de felicitare îi
adresează soţul Ion, fiul Eduard împreună cu familia, fiul Maxim,
nepoțeii Eduard și Emili, mama Maria, rudele și prietenii. Toţi îi doresc
sănătate, că pentru om sănătatea e cea mai scumpă comoară, aducându-i în dar cele mai frumoase flori, culese din sânul acestui
anotimp, marea lor dragoste și aceste versuri:
Ochii tăi rourători – / Două dulci privighetori,
Gura ta şi-al tău cuvânt – / Floarea teiului cel sfânt,
Iar toată făptura ta / Ca izvorul şi iarba.
La mulţi ani!

În acest mijloc de Brumar, soţii

Ștefania şi Deonisie
COVALCIUC
din pitoreasca localitate Hrușăuți, raionul Hliboca, marchează

40 de ani de când au hotărât să-şi unească destinele.

Cu 4 decenii în urmă, când natura adormea sub covoarele
frunzişului galben, ei au depus jurământ de dragoste şi fidelitate în
faţa altarului, păstrându-l cu sfinţenie de-à lungul vieţii lor frumoase. Pe tot parcursul celor 40 de toamne parfumate de mireasma
crizantemelor, în familia soţilor Ștefania şi Deonisie à domnit numai
stima reciprocă şi buna înţelegere, iar acolo unde se întronează
dragostea, stima şi armonia, Dumnezeu trimite cu mila Sa şi

norocul, şi bunăstarea, şi fericirea.
Anii s-au călătorit, toamnă după toamnă, şi iată că soţii Covalciuc sunt părinți și bunei. Se bucură foarte mult, uneori cu lacrimi în ochi, când toţi copiii împreună cu familiile lor se adună în casa părintească. Sunt
fericiţi că acum copiii sunt la cuiburile lor, au de acum şi ei copii, cărora le seamănă-n suflet tot ce-i bine şi
frumos pe lume. Şi astăzi, cu prilejul celor 40 de ani de căsnicie, familia Covalciuc primește cele mai sincere felicitări din partea copiilor Irina și Serghei împreună cu familiile lor, a nepoţilor, prietenilor, precum şi din
partea membrilor corului ,,Dragoș Vodă”. Toți ei le închină cele mai frumoase felicitări şi urări de bine, cele
mai dulci şi mai calde cuvinte, mulţumindu-le pentru ajutor, susţinere, pentru zâmbetul şi căldura inimii.

Iată că prin mila lui Dumnezeu am ajuns la sfârşitul
acestei frumoase toamne, când pentru locuitorii de la sate lucrul în
câmp s-a sfârşit, hambarele sunt pline... şi numai crizantemele, ca nişte
autografe ale acestui anotimp de basm, ne mai vrăjesc cu mireasma lor fin
parfumată. Aceste flori, vin parcă să vestească lumii întregi despre sosirea
unei sfinte duminici în casa mare а vieţii mult stimatei doamne

Maria CECAN

din satul Draniţa, raionul Noua Suliţă, care va primi în dar frumoasele flori
cu prilejul zilei de naştere. Chipul doamnei Serafima este luminat de
dragostea nemărginită а soţului și copiilor, pentru care sărbătorita este cea
mai dragă şi cea mai iubită mamă – un etalon al comportării frumoase şi omeniei, aidoma unei icoane a vieţii.
În această zi plină de farmec şi semnificative împliniri, când
casa doamnei Maria este plină cu flori, toţi cei care o
iubesc îi adresează cele mai frumoase cuvinte, izvorâte din adâncul sufletului, o îmbrăţişează cu dragoste şi-i transmit sincere urări de sănătate, prosperitate, belşug şi armonie în viaţă şi în suflet. Să dea
Bunul Dumnezeu ca anii ce vor urma să fie şi mai norocoşi, şi mai fericiţi.
La mulţi ani, scumpa noastră!
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Eurointegrare cu pielea goală
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POZELE DEOCHEATE cu doamna MINISTRU
S

ocietatea ucraineană a fost şocată după
ce a văzut mai multe fotografii nud cu
Anastasia Deeva, ministru-adjunct, de 24 de
ani, însărcinată cu Integrarea Europeană a
Afacerilor Interne ale Ucrainei. Cu toate că
punerea în funcţie a Anastasiei Deeva a fost
contestată de mulţi din cauza vârstei mult
prea fragede, tânăra
a reuşit să ocupe
postul mult dorit.
Pentru a lucra ca ministru-adjunct sunt necesari
zece ani de experienţă, ceea
ce demonstrează că
Anastasia a minţit
în ceea ce priveşte experienţa profesională
trecută în CV,
ea având doar
vârsta de 24

me, a confirmat faptul că Anastasia a fost numită pe baza unui
CV plin de informaţii false,
aceasta neavând vreo competenţă în domeniu. Totuşi, ministrul de Interne, Arsen Avakov, şia apărat colega de guvern: ”Are
o extraordinară capacitate de
muncă și abilități fantastice de
comunicare. Vorbește excelent engleza și franceza, având și două masterate în domeniu”. În legătură cu fotografiile
nud cu care tânăra a creat vâlvă
pe Internet, au fost făcute în
perioada studenţiei, iar potrivit
lui Arsen Avakov, acestea nu
conţin nimic imoral. Pozele au
fost postate în urmă cu mai
multă vreme pe conturile tinerei
de Facebook şi Instagram, iar
aceasta a uitat să le şteargă în
momentul în care a fost pusă în
funcţia atât de importantă.

de ani. De asemenea, Irina Gheraşcenko, vicepreşedintele
Radei
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