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Târgul de toamnă
„Produs în Uucovina”
a avut loc la Suceava
n perioada 30 septembrie 2 octombrie a.c. la
Suceava a avut loc ediţia a
VII-a a Târgului de toamnă
„Produs în Bucovina”.
Evenimentul, desfăşurat pe
espanda Complexului comer
cial lulius Mall din Suceava,
cu genericul „Gustă din
Bucovina!”, a avut ca invitaţi
speciali pe actorii Alexandru
Arşinel şi Vasile Muraru.

I

La acţiune au fost prezenţi
preşedintele Consiliului Regional
Cernăuţi, Ion Muntean, ambasa
dorul T hailandei în România,
Komgrit Varakamin, dar şi repre
zentanţi din diaspora. Preşe
dintele CJ Suceava, Gheorghe

Flutur, a declarat la deschiderea
târgului că poate prezenta salu
tul întregii Bucovine, pentru că la
manifestare participă şi repre
zentanţii regiunii Cernăuţi, dar şi
preşedintele Consiliului Regional
Cernăuţi, Ion Muntean. Flutur a
spus că îm preună cu Muntean
participă la „un eveniment de
suflet”, iar acest lucru s-a întâm 
plat. „Ne-am propus demult să
participăm îm preună la un eveni
ment de suflet şi, aşa cum am
vorbit cu preşedintele Ion Mun
tean, ne vom întoarce şi la Cer
năuţi cu un astfel de eveniment,
pentru că avem o obligaţie m ora
lă faţă de zona Bucovinei, s-o
ştie o ţară întreagă, o lume între
agă. Acum, la Târgul de toamnă,

vorbim despre gastronom ie,
despre bucatele din Bucovina”, a
anunţat Flutur. Programul mani
festărilor a cuprins prezentarea
delicateselor specifice „Cămării
bucovinene”, prezentarea celor

mai renumite şi gustoase mân
căruri bucovinene, prezentarea
gastronomiei etniilor din , „Seară
bucovineană”, spectacole folclo
rice susţinute de interpreţi, an
sambluri şi formaţii artistice din

Alertă medicală: un nou tip de gripă
ar putea face ravagii
Alertă medicală în Europa: o
formă agresivă de gripă asiatică
ar putea face aproxim ativ
11.000 de victime în această
iarnă. Doi noi viruşi, mult mai
agresivi decât cei de până
acum, ar putea lovi continentul
european în decembrie, venind
din Hong Kong şi Phuket.
Cercetătorii estimează că noua
gripă
asiatică
ar
putea
îmbolnăvi între 6 şi 7 milioane
de oameni în Italia, dintre care
circa 11.000 de cazuri ar putea fi
fatale. în Ucraina primul val al
epidemiei de gripă poate apă
rea în luna decembrie. Despre
aceasta a anunţat în eter direct
la postul de radio Vocea capita
lei, Alia Myronenko, oficial din

cadrul
Institutului
de
Epidem iologie
şi
Boli
Infecţioase
“Gromaşevski".
“După caracteristicile sale nu
este un virus nou, însă cetăţe
nii nu au imunitatea necesară
faţă de această tulpină. De
aceea, este foarte important ca
persoanele aflate în grupa de
risc, adică persoanele care au
trecut de 65 de ani, cei cu
afecţiuni cronice, copiii de la 6
luni până la 5 ani, elevii, să se
vaccineze", a menţionat Alia
Myronenko. Medicii susţin că
virusul gripal este capabil să
provoace pneumonie, bronşită
şi astfel de boli cum ar fi astma
sau bolile cardiovasculare.

Meteorologii europeni avertizează: Iarna 20162017 va fi cea mai friguroasă din ultimul secol

I

arna 2 0 1 6 -2 0 1 7 va fi cea mai friguroasă din ultimul
secol, avertizează specialiştii europeni, potrivit mesas-

tuces.net. Meteorologii atrag atenţia că mase de aer
arctic vor ajunge deasupra Europei, iar soarele va fi văzut
rareori în tim pul iernii care urmează. Meteorologul ger
man Dominik Jung este unul dintre cei care susţin că vom
avea o iarnă neobişnuit de rece.

El precizează că simte fiori reci
doar atunci când priveşte hărţile
transmise de Serviciul Naţional de
Meteorologie. Jung precizează că
cele mai scăzute temperaturi vor fi
în re g istra te în lunile ianuarie şi
februarie, iar luna martie nu va fi
deloc una de prim ăvară. A stfel,
susţine meteorologul, europenii vor
trebui să aştepte luna aprilie pentru
a se bucura de soare. Meteorologii
ucraineni estimează, pentru urcă
toarele trei luni calendaristice, o
vreme în general normală pentru
această perioadă, cu multă zăpadă
şi g e r p uternic în m ajoritatea
regiunilor. în regiunea Cernăuţi,
începând din data de 4 octombrie,
vremea s-a răcit apreciabil, astfel că
valorile de tem peratură au devenit în
aceste zile mult mai coborâte decât
cele normale în prima decadă a lunii
octombrie. în Carpaţi a căzut prima
zăpadă. în următoarea săptămână
se estimează o creştere uşoară şi
treptată a valorilor termice, cu precă
dere a celor diurne. Spre sfârşitul
lunii octombrie vreamea se va răci
accentuat, iar mercurul term om etre
lor va indica -10 grade Celsius.

Bucovina, printre care şi Ansam 
blul artistic profesionist „Ciprian
Porumbescu” din Suceava, pre
cum şi dezbateri şi concursuri
interactive.

Autostrada dintre Marea Baltică
şi Marea Neagră va trece prin
Suceava şi Cernăuţi
în 2017 România va începe construcţia unei
autostrăzi care să facă legătura între Marea
Baltică şi Marea
Neagră, ce ar
urma sa treacă
prin Cernăuţi,
Şiret şi Suceava.
De asemenea, în
anul următor
Camera de
Comerţ şi
Industrie din
Suceava îşi va
deschide la
Cernăuţi o
reprezentanţă.
Despre aceasta a declarat preşedintele Consiliului
Judeţean Suceava, G heorghe Flutur. „în 2017
România va începe realizarea unui amplu proiect de
infrastructură - construcţia autostrăzii „Bucureşti Suceava", care va adera la coridorul European de
transport „Marea Baltică - Marea Neagră". în acest
scop au fost deja alocate 2 miliarde de euro. în cazul
dacă şi partea ucraineană va reuşi să se alăture la
acest coridor, cernăuţenii vor reuşi să ajungă cu
maşina la Bucureşti sau Varşovia în doar 3 ore“, a
explicat Gh. Flutur. Noua autostradă ar urma să fie
construită pe actualul traseu al E 85, pe porţiunea
Mărăşeşti-Suceava-Siret-Cernăuţi-Lviv, cu punct final
în Polonia.
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Eveniment

Oraşul Cernăuţi stabileşte noi relaţii de prietenie
i

t

t

t

rimarul oraşului Cernăuţi, Oleksii Kaspruk, a avut o
întâlnire cu o delegaţie din Slovenia, condusă de
primarul oraşului Bled, Janez Fayfar. Părţile au convenit
asupra stabilirii unor relaţii de cooperare şi prietenie
în tre cele două oraşe.

P

De asem enea, s-a d iscutat
despre unele idei de proiecte care
ar revigora turismul, stabilirea unor
legături durabile cu Universitatea
din C ernăuţi, unde în perioada
1916-1918
şi-a
desfăşurat
a ctivitatea şi m atem aticianul cu
renum e m ondial Josip Plem elj,
o rig in a r din oraşul Bled. Janez
Fayfar s-a arătat dispus să
îm părtăşească din experienţa pro
prie privind principalele modalităţi
de completare a bugetului, unde
rolul principal îl are turismul. Oraşul
Bled este relativ mic (7 mii de
locuitori), dar anual este vizitat de
circa 400 mii de turişti. De aceea,
prim arul sloven a recom andat
Consiliului local să depută eforturi
pentru a restabili zborurile regulate
din Cernăuţi spre oraşele europene.
Părţile au confirm at disponibilitatea
de a stabili relaţii de prietenie şi de
cooperare între Cernăuţi şi Bled, iar
pentru următorul an este planificată
vizita la Cernăuţi a hotelierilor din
Slovenia.

Se scum pesc gazele! In m edie cu 25-60%
în anul urm ător ucrainenii vor
scoate mai mulţi bani pentru factura
la gaze. Tarifele la gaze vor creşte
de la 6.800 până la 8.500-11.000
grivne pentru mia de metri cubi.
Anunţul a fost făcut de către luri
Korolciuk, membru al Consiliului de
supraveghere din cadrul Institutului
de Strategii Energetice. A cest lucru
se datorează faptului că tariful pen
tru gazele naturale este legat de
costul gazelor importate, care vor
creşte sem nificativ. în prezent,
Ucraina cumpără gaze naturale din
Europa, iar piaţa reacţionează re
pede la schimbările de preţ, spune
luri Korolciuk. Se scumpeşte pet
rolul şi peste câteva săptăm âni
creşte şi preţul la gazele naturale în
UE. P otrivit expertului, în anul
urm ător preţul gazelor poate creşte
cu 25-60 la sută.
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Continuă controversele
ruso-olandeze referitoare
la prăbuşirea zborului MH17

^Vmbasadoarea Olandei în Rusia, Renee JonesBos, a fost convocată luni la MAE rus pentru a i se
transmite plângerile Moscovei în legătură cu con
cluziile raportului final privind doborârea avionului
Boeing 777 malaezian pe 17 iulie 2014 în estul
separatist al Ucrainei, transmite agenţia EFE.
Potrivit unui comunicat emis de MAE rus, ambasadoarea
olandeză a fost primită de viceministrul rus de externe
Aleksei Meşkov, care a reafirmat că pentru Rusia concluziile
raportului „nu sunt deloc satisfăcătoare”. Conform raportului
întocm it de o echipă internaţională condusă de Olanda, ţara
de unde provin 193 din cele 298 de victime ale accidentului,
avionul a fost lovit de o rachetă antiaeriană de tipul Buk,
adusă din Rusia în zona de conflict controlată de rebelii proruşi, respectivul sistem antiaerian fiind ulterior transportat
înapoi în Rusia. Rusia a calificat imediat documentul drept
„părtinitor şi motivat politic” şi a negat din nou că separatiştii
pro-ruşi din Estul Ucrainei ar fi doborât avionul sau că
armata rusă le-ar fi furnizat acestora respectivul sistem anti
aerian. Moscova a acuzat, în schimb, armata, ucraineană.
După anunţul convocării ambasadoarei Olandei la MAE rus,
premierul olandez, Mark Rutte, a cerut Rusiei să înceteze
„să spună prostii’ despre această investigaţie.

ATENŢIE! Predarea benevolă
din posesie ilegală a armelor
de foc, obligatorie

Marea Britanic se opune form ării
unei armate a Uniunii Europene
deea formării unei
armate proprii a
Uniunii Europene este
respinsă de Marea
Britanie, cel puţin
atât timp cât ţara mai
face parte din aceas
tă structură.
Ministrul britanic al
Apărării, Michael
Fallon, a declarat în
cadrul unei întâlniri a
miniştrilor apărării
din UE de la
Bratislava, că
apărarea Europei în
faţa Rusiei cade în
sarcina NATO, nu a
UE. El a mai precizat
că ţările din nordul şi
din estul Europei sunt
de acord cu acest
lucru, relatează
Reuters.

I

Marea Britanie consi
deră ca ambiţiile UE ar
putea duce la o scădere a
susţinerii financiare a
NATO, banii daţi de sta-

^ )e ş i se spune că cea mai bună armă este
cuvântul, unii oameni obişnuiesc să deţină în
posesie şi arme de foc pentru practicarea sportului,
vânatului, pentru autoapărare, apărare sau pază a
bunurilor şi valorilor.

tele-m em bre
pentru
A lianţa
N ord-A tlantică
fiind mai puţini deja după
începerea crizei financia
re, din 2008. „Sunt statemembre care vor să orga
nizeze o singură forţă
militară. Aceasta arată ca
o armată europeană şi ne
vom opune acestui lucru“,
a declarat Fallon în faţa
ju rn a liş tilo r prezenţi la

întâlnirea de la Bratislava.
Proiectul, iniţiat de Franţa
şi Germania, pentru un
plan de apărare a UE, va
fi discutat la summitul din
decem brie. A cesta in
clude creşterea cheltuieli
lor pentru misiunile mili
tare, dezvoltarea comună
a tehnologiei militare, în
special a unor elicoptere
şi
drone,
extinderea

m isiunilor externe de păs
trare a păcii şi construirea
unei securităţi cibernetice
mai solide. A stfel, se
doreşte renunţarea trep
tată la sprijinul SUA în
domeniul militar, lucru cu
care state precum Sue
dia, Olanda, Polonia, Le
tonia şi Lituania nu sunt
de acord, potrivit lui
Fallon.

Aceste arm e şi muniţii aferente, fiind bunuri cu risc
sporit de utilizare, trebuie să circule autorizat şi sub
supravegherea organelor abilitate în domeniu şi necesită
control prin recurgerea la garanţii de securitate. în perioada
1-31 octom brie la Cernăuţi, Poliţia întreprinde măsuri de
predare voluntară a arm elor de foc. Cetăţenii care predau
benevol armele sunt
scutiţi de răspundere penală şi
administrativă. în acelaşi timp, organele de drept fac apel
către cetăţeni. Dacă cunoaşteţi despre locul aflării sau aţi
depistat obuze, proiectile, cartuşe, arme, grenade, alte
dispozitive cu destinaţie m ilitară, precum şi m ijloace
explozive, întreprindeţi imediat măsuri pentru a exclude
accesul altor persoane, în special a copiilor, şi anunţaţi
poliţia la numărul de telefon „102”.

Pagină realizată de Mihai URSU

|
LC

M

4

Problem e şi soluţii
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are stranie consta
tarea, însă ea
exprimă purul adevăr.
Şi acest fenomen stra
niu, cum îl numim, are
loc Intr-o ţară cu eco
nomia instabilă, cum
este Ucraina. Chiar de
la bun început, când a
fost pusă piatra
unghiulară în
fundamentul noului
stat independent şi
împărţită „echitabil
întreaga avere
socialistă", s-a
întâmplat aşa că direc
tori de întreprinderi au
devenit proprietari ai
acestora, iar mulţi
muncitori şi deţinători
de acţiuni - şomeri.

P

Unde săracii plătesc mai mari impozite decât
ftogaiiiP în Ucraina, desigur...

Mai fiecare funcţionar de par
tid s-a ales cu o mică proprietate
şi şi-a pus pe roate afacerea
prosperă. Ca în vechea lume
capitalistă societatea s-a divizat
în bogaţi şi săraci. Din păcate,
fără clasa de m ijloc, care
menţine echilibrul social.
Cei
„aleşi de soartă” s-au străduit şi
se străduiesc ca legile să fie în
folosul lor, iar povara statalităţii a
căzut pe umerii celor „bătuţi de
soartă”. Altfel cum se poate expli
ca de ce săracii plătesc impozite
mai mari decât cei bogaţi? Or,
im pozitele şi constituie partea
leului din încasările bugetare.
Să operăm cu cifre concrete
şi destul de convingătoare. Cei
mai bogaţi oameni din Ucraina,
adică 10 la sută din numărul

populaţiei, asigură 20 la sută (a
cincea parte) a încasărilor buge
tare, pe când în Statele Unite ale
A m ericii - 70 la sută. însă
m ilionarilor şi miliardarilor noştri
(1 la sută din numărul populaţiei)
le revin numai 4,4 la sută din
im pozitele plătite statului, pe
când în SUA - 36,7 la sută.
Explicaţia acestui decalaj este
următoarea: bogaţii noştri fug de
impozite ca dracul de tămâie, iar
oamenii de stat ar trebui să se
gândească şi să aplice o scară

Iarna nu uită niciodată
să-l în trebe pe om ce are In pungă

arna se observă mai bine cât de înstă
rit este omul. După hainele pe care le
poartă. De aceea garderoba pentru sezo
nul rece este cea mai importantă, dar şi
mai costisitoare.

I

Meteorologii s-au grăbit să
anunţe că iama care vine va fi
una grea: geroasă şi cu zăpa
dă. Pe lângă cheltuielile mari,
pe care le vor suporta cetăţenii
noştri pentru a-şi încălzi casele,
mai trebuie şi sume rotunde
pentru completarea gardero
bei de iarnă - aproximativ 6,510 mii de grivne, după unele
calcule modeste. Iar după alte

calcule - 4-7 salarii minime.
De unde s-a luat suma de
6,5 mii de grivne? Să calculăm
împreună: pantalonii, pulove
rul, fularul, ciorapii şi încăl
ţămintea ne va costa 3,5-4 mii
de grivne. în cazul dat totul
depinde de preţul încălţămintei
de iarnă. în afară de aceasta,
mai trebuie şi un palton, care
costă minimum 2,6 mii grivne,

o şapcă - 200 grivne, şi mănuşi
- 130 grivne, în total s-a ajuns
la 6,5 mii grivne.
Asemenea
cheltuieli
„modeste” le suportă un bărbat.
Cheltuielile pentru o femeie
sunt mai mari şi „strictul nece
sar” echivalează cu 10 mii de
grivne.
lată de ce în prag de iarnă
magazinele cu mărfuri aduse
din Europa prosperă sunt aglo
merate. Hainele demodate din
Europa îi fericesc pe mulţi
concetăţeni de-ai noştri. Fără
să vrea, Guvernul ne face
„europeni”.

progresivă a impozitării. Cu cât e
mai mare venitul, cu atât e mai
mare şi impozitul. Simplu de tot
şi echitabil.
D ar calea spre această
simplitate şi echitate este anevo
ioasă, fiindcă de un sfert de veac
în
Ucraina
se
desfăşoară
procesul de perfecţionare a legii
fiscale care, în pofida m odifi
cărilor peste modificări, aşa şi na ajuns să fie perfectă sau, multpuţin, să satisfacă toate păturile
sociale. în schimb, cei bogaţi
devin şi mai bogaţi, iar cei săraci
- şi mai săraci. Să luăm, bunăoa
ră, proiectul Bugetului de stat pe
anul 2017, examinarea căruia a
început în Parlament chiar săptă
mâna curentă. El prevede sala
riul minim la nivelul de 1.600 grivne care echivalează cu 61,5
dolari (potrivit cursului de schimb
de 26 grivne dolarul), pe când la
începutul anului 2014 salariul
minim era de 1.218 grivne sau
152,3 dolari (potrivit cursului de
schimb 8,2 grivne dolarul). Deci,
standardele sociale în decursul
ultim ilor doi ani s-au redus de 2,5
ori. Dacă analizăm
de pe
poziţiile cursului dolarului, atunci
reiese că cheltuielile pentru
învăţăm ânt sunt reduse de 2,6
ori, iar cele pentru dom eniul
ocrotirii sănătăţii - de 2,75 de ori.
Atunci
cum
răm âne
cu
declaraţiile fu n cţio n a rilo r din
învăţăm ânt că salariile învăţă
torilor urmează să fie majorate
de 3 ori?!

Cum pot fi apărate interesele
comunităţilor teritoriale?
Autoadministrarea locală
şi activitatea organelor ei în
condiţiile reformei adm inistra
tive în Ucraina, apărarea
intereselor com unităţilor terito
riale sunt chestiuni foarte
actuale, iar actualii şi viitorii
funcţionari ar trebui să
cunoască părerile
specialiştilor în domeniul dat.
De aceea, tradiţionalele „lec
turi municipale „Anton
Kohanovski”, organizate de
Consiliul Orăşenesc Cernăuţi,
în colaborare cu Centrul
regional de reciclare şi
perfecţionare a cadrelor orga
nelor puterii de stat, Catedra
de politologie şi administrare
de stat a Universităţii
Naţionale „Iu. Fedkovyci” din
Cernăuţi, au fost consacrate tematicii
respective. Această conferinţă
internaţională s-a desfăşurat în sala
de şedinţe a Consiliului Orăşenesc,
cu participarea reprezentanţilor din
Belarus, Moldova, Polonia şi
România. Participanţii la conferinţă
urmau să propună instrumente noi
pentru realizarea intereselor
comunităţii teritoriale. De altfel, faţă
de ele au manifestat interes şi
oameni de ştiinţă din alte ţări, invitaţi
la conferinţă.

Camelia Ignatescu, decanul
Facultăţii de drept şi ştiinţe ale
administrării din cadrul
Universităţii „Ştefan cel Mare”
Suceava (România): - Mi se pare
foarte interesant ca toate autorităţile
publice să asculte şi să înţeleagă

ceea ce se întâmplă atât în Ucraina,
cât şi în celelalte ţări participante. A
fost şi o inspiraţie pentru noi. Ne-am
propus ca la anul viitor să încercăm
să facem şi noi la Primăria din
Suceava o astfel de conferinţă, la
care, desigur, îi vom invita pe colegii
noştri de aici, pentru ca să ajungem
la scopul pe care îl are administraţia
publică - de a-i asigura un grad de
confort cetăţeanului.

Liliana Pascariu, conferenţiar
la aceeaşi facultate: - Ideea centra
lă a temei pe care am adus-o astăzi
la Cernăuţi se bazează practic pe un
paralelism între modelul românesc,
modelul european şi un posibil
model pentru Ucraina de „bună
guvernare”.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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C ronica penală
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Cinci ani de puşcărie
pentru rănirea unei femei
urtea de apel Cernăuţi a respins cererea
Cunui
locuitor al centrului regional, care a
fost condamnat de judecătoria de primă
instanţă la cinci ani de privare a libertăţii
pentru păstrarea armei de foc şi aplicarea de
leziuni corporale grave.

Accident tragic la Cernăuţi
Teribila întâm plare s-a produs pe
strada S agaidacinyi din centrul
regional, unde o rutieră a accidentat
mortal un pieton. Surse poliţieneşti
informează că şoferului i s-a făcut
rău la volan. Acesta nu consumase
alcool. Femeia, care a murit în acest
accident tra g ic avea 65 de ani.
Câţiva pasageri din rutieră s-au ales
cu traume uşoare. Potrivit m artorilor
oculari, şoferul rutierei a pierdut
brusc controlul volanului şi maşina sa izbit în plină viteză în peretele unei
clădiri. Conducerea întreprinderii pri
vate "Baghira”, care asigură ruta
numărul 10, a dat încredinţări că în
fiecare dim ineaţă toţi şoferii sunt
consultaţi de medic şi că în acea zi
şoferul im plicat în accident avea
tensiunea normală şi nu prezenta
nici un pericol ce l-ar îm piedica să se
aşeze la volan. De asemenea, se
comunică că anterior şoferul nu s-a
plâns de problem e de sănătate.
Faptul că şoferului i s-a făcut rău la
volan a fost confirm at şi de pasagerii
care se aflau în salonul autobuzului.

în luna iunie a anului curent, după ce a consumat
băuturi alcoolice cu o doamnă puţin cunoscută, pe
făgaşul unui conflict izbucnit din senin, i-a aplicat
acesteia o rană de cuţit în zona gâtului, care a
constituit un pericol pentru viaţa femeii. în timpul
percheziţiilor efectuate la locul de domiciliu al infrac
torului, oamenii legii au descoperit un revolver de
fabricaţie străină fără oarecare permis. Curtea de
apel C ernăuţi a lăsat fără schim bări sentinţa
judecătoriei de primă instanţă. Aşadar, bărbatul va
ispăşi o pedeapsă de cinci ani de închisoare.

Frate pe frate.
Cum i s-a ridicat mâna?

Un bărbat cu raţie a fost retinut de grănicerii cursanţi
5

Apărătorii frontierei l-au reţinut
pe un bărbat, care supraveghea
acţiunile grănicerilor şi era legat,

5

probabil, de grupările de contraban
dă, care se ocupă de transmiterea
producţiei din tutun pe cealaltă parte

Fetiţă răpită de propriul tată
Istoria cu răpirea unei fetiţe
de cinci ani pe strada Komarov
din Cernăuţi are continuare.
Avocatul mamei copilului, Andrii
Pudici, a relatat că fetiţa şi-a
sărbătorit recent ziua de naştere.
Aflându-se în stradă, de mamă şi
fetiţă s-au apropiat în fugă trei
bărbaţi. Doi au înşfăcat-o pe
mamă de mâini, iar tatăl fetiţei i-a
acoperit gura şi a băgat-o cu forţa
în maşină. Ultima dată fetiţa l-a
văzut pe tatăl său cu trei ani în

0

urmă. Deci, copilul avea doar doi
anişori şi puţin probabil că-l ţine
minte. în momentul răpirii nici
mama
copilului
nu
l-a
recunoscut. Fetiţa se află cu tatăl
său. El le-a demonstrat colabo
ratorilor organelor de drept că
fetiţa se află în condiţii normale,
însă nu-i permite mamei s-o
vadă şi nici nu o duce la grădiniţă.
Potrivit celor spuse de avocat,
cuplul a divorţat acum trei ani şi în
ultimii ani bărbatul s-a aflat în

5

a Frontierei
de stat ucraineanoromâne. A cest caz a avut loc în
apropiere de Pichetul de grăniceri
"Cerepcăuţi”. Bărbatul a fost reţinut
la o distanţă de doar 20 metri de
Frontiera de stat. Pentru a-l reţinea
pe infractor au fost nevoiţi să tragă o
fugă sănătoasă şi să tragă focuri de
a vertism ent în aer din arm e
automate. înţelegând că nimeni nu
are de gând să glumească cu el,
bărbatul
s-a
oprit.
în
tim pul
percheziţiei, apărătorii au descoperit
lângă el o staţie radio de tip „KENW O O D “, cu ajutorul căreia infracto
rul transmitea, pesemne, informaţia
selectată. Ulterior bărbatul a com uni
cat că este lo cu ito r al satului
Pătrăuţii de Sus, raionul Storojineţ.
Bărbatul va trebui să răspundă în
faţa
legii
pentru
nesupunere
cerinţelor apărătorilor frontierei şi
încălcarea regimului de frontieră.

Spania. însă, în hotărârea
judecăţii despre desfacerea
căsătoriei nu este indicat locul de
domiciliu al copilului, ceea ce le
garantează părinţilor drepturi
egale asupra lui. Reprezentanţii
Poliţiei naţionale au rămas uimiţi
că acest conflict a căpătat o
rezonanţă atât de mare, deoa
rece în timpul convorbirilor cu cei
doi atât mama, cât şi tatăl copilu
lui au afirmat că nu au nici un fel
de pretenţii unul faţă de celălalt.
Mai mult decât atât, mărturiile au
fost fixate cu ajutorul unei came
re de luat vederi

Poliţia l-a reţinut în centrul regional pe un bărbat
suspectat de aplicarea unor răni de cuţit. Sosind la
un apel pe strada Rusă, poliţiştii de la patrulare au
descoperit la faţa locului un bărbat însângerat. Din
spusele lui, rănile i-au fost aplicate de propriul lui
frate. Suspectul a fost depistat în momentul când
intenţiona să părăsească domiciliul. Poliţiştii de la
patrulare au fost nevoiţi să aplice forţa pentru a-l
reţinea şi a-i pune cătuşele.

Accident grav la Secureni.
Şoferul
a suferit un atac de cord
7
Automobilul de marca ”VAZ-2107”
s-a izbit în plină viteză de un copac la
intrare în satul Lomacinţi. Şoferul în
vârstă de 55 de ani, locuitor al satului
amintit, a pierdut controlul volanului şi
s-a lovit de un copac. Impactul a fost
într-atât de puternic încât automobilul
a fost, practic, rupt în bucăţi. Expertiza
medico-legală a demonstrat că şoferul
a suferit înainte de accident un atac de
cord, iar pasagera aflată în salon - o

vecină a şoferului maşinii, a primit
traume incompatibile cu viaţa. Oa
menii în halate albe s-au dovedit a fi
neputincioşi pentru a o salva. Femeia
a murit pe masa de operaţie la spital.
Poliţia se adresează către şoferi cu
apelul să evite aflarea la volan în stare
de oboseală şi să circule cu prudenţă
maximă pentru a evita asemenea
situaţii.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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>Frumuseţe
_________________________j

REMEDIERI LA MINUT
PENTRU PĂR ŞI CORP
Vara şi concediul
sunt deja amintiri.
Aspectul părului şi al
tenului păstrează şi
ele amintiri ale sezo
nului cald, însă nu
dintre cele mai plăcu
te. Bronzul începe să
pălească, pielea este
aspră şi se cojeşte,
tenul şi-a pierdut din
tonus, iar părul e des
tul de rebel, uscat şi
tern. Există foarte
multe produse care
ajută să remediezi
aceste consecinţe ale
căldurii toride de
vară, însă e nevoie de
timp pentru a vedea
rezultatele. Dacă
doriţi să arătaţi sen
zaţional într-un inter
val foarte scurt, aveţi
nevoie de soluţii rapi
de, naturale.

>• Gătiţi gustos
împreună cu noi!

SUPE
Idei inedite
Toamna este o perioadă specială, iar bu
catele preparate trebuie să fie pe măsură.
Sunt m ai multe reţete destul de simple de
bucate gustoase şi foarte sănătoase.

■ S U PĂD E CARTOFI

tabili şi a echilibra funcţiile
organismului, folosiţi untul,
fiindcă este un aliment care
vă ajută din interior, dar şi
din exterior, fiind utilizat ca
un produs cosmetic.

Exfolierea,
un
pas
important. Pentru păstrarea

Este util părului uscat
şi fragil. Cu o cantitate mică

bronzului, e bine să faceţi
acest tratament cât mai rar,
însă, dacă doriţi să scăpaţi
de pielea uscată şi solzoasă,
exfolierea reprezintă cea
mai bună soluţie, dar şi un
pas important pentru a pre
găti pielea pentru hidratare.
Când celulele m oarte nu
sunt îndepărtate, orice trata
ment de regenerare şi refa
cere are o acţiune extrem de
scăzută. O dată pe săptă
mână, îndepărtaţi celulele
moarte folosind un scrub, o
perie sau un săpun exfoliant
şi pielea va deveni imediat
mult mai fină.
Masaj cu unt. E foarte
gras, dar şi plin de proteine,
vitamine, seleniu, magneziu,
zinc, cupru, crom şi acizi
graşi esenţiali. Pentru a res

de unt, daţi podoabei capila

m ultă forţă. Masaţi părul
uscat, apoi acoperiţi-l cu o
folie de aluminiu sau cu un
prosop pentru o jum ătate de
oră, după care se spală ca
de obicei.
Dacă masaţi corpul cu
unt, pielea devine moale,
catifelată şi mătăsoasă, fiin

dcă îşi ia vitaminele şi mine
ralele necesare, iar acizii
graşi contribuie la hidratarea
ei rapidă. Sigur, veţi simţi
senzaţia de gras, dar vă
recomandăm să rezistaţi câ
teva m inute (vreo zece),
până când pielea îşi ia tot de
ce are nevoie şi apoi să
îndepărtaţi grăsimea cu şer
veţele sau sub duş, cum vă
este mai comod.
Şi cuticulele vor avea de
câştigat după un astfel de
masaj. Pieliţele foarte uscate
vor deveni moi şi lesne de
îndepărtat.
Tot cu unt masaţi
buzele exfoliate,
a îndepărta
uşor pielea
uscată.

re luciu, pre
cum şi

LUCRUL IN GRAUINA

FIORI CARE SE CULTIVA TOAM NA
untem obişnuiţi să plan
tăm primăvara cu gândul
că grădina se va transforma
într-un spectacol de culoare şi
miresme în timpul verii.
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Putem, însă, prelungi această priveliş
te cultivând plante toamna, care să înflo
rească înainte să cadă prima brumă şi
chiar să se menţină, în unele cazuri, şi în
prima lună de iarnă. Veţi avea astfel o gră
dină înflorită de primăvară până toamna
târziu, într-o diversitate de culori, forme şi
miresme care vor face din grădină un mic
paradis.
Aster sau, în denumirea populară,
ochiul boului pitic, este planta care înflo
reşte într-o varietate de culori şi, în funcţie
de specie, este rezistentă la temperaturi
negative, ceea ce înseamnă că vă poate
încânta ochiul şi în prima lună de iarnă.
Florile au conformaţia similară celor de cri
zantemă şi este indicat să le plantaţi într-o
zonă cu soare pentru a le prelungi viaţa.

Această supă este pe cât de simplă, pe atât
de gustoasă. Este rafinată, cremoasă şi are un
gust care aminteşte de copilărie.
Ingrediente. 500 grame de cartofi, o ceapă
mare, un fir de
praz cu tot cu
frunze, 50 grame
de unt, o linguriţă
seminţe de chimen, sare şi
piper proaspăt
măcinat, o cană
de lapte, o lingură de smântână, 2-3 căţei de
usturoi.
Preparare. Se curăţă prazul, ceapa, usturo
iul şi se taie mărunt, iar cartofii curăţaţi - în bucăţi
mari. Cartofii se pun la fiert într-un litru şi jumăta
te de apă. Se topeşte untul şi se pune prazul şi
ceapa să se călească uşor. Se adaugă chimenul, sarea, piperul şi apoi usturoiul, iar după câte
va minute se stinge cu puţină apă. Vasul se aco
peră şi se lasă să fiarbă circa 10 minute, toate
împreună, după care se răstoarnă toate acestea
în oala în care fierb cartofii. Se lasă să fiarbă
acoperit încă 10-15 minute.
Cu ajutorul unui blender vertical se transfor
mă supa în cremă, se potriveşte de sare şi piper.
Se lasă supa din nou la fiert împreună cu lapte
le şi lingura de smântână. Puneţi într-o tigaie
neaderentă pesmetul, parmezanul şi verdeaţa şi
se lasă să se formeze cocoloaşe. Se adaugă în
supă şi se serveşte fierbinte.

■SUPĂDETEUNĂCUPERE
O combinaţie care are aroma şi gustul
zilelor minunate de toamnă.
Ingrediente. 2 linguri de ulei, o ceapă mare,
o rădăcină de ţelină (circa 700 grame), 2 cartofi
(300 grame), 3 pere mari, sare, piper, o lingură
smântână, câteva frunze verzi de ţelină.
Preparare. Se pune ceapa tocată mărunt în
ulei încins, la călit.
Se lasă ceapa pe
foc pentru câteva
minute,
până
devine transpa
rentă, apoi se
adaugă ţelină şi
cartofii curăţaţi şi
tăiate în bucăţi.
Puneţi sare şi
lăsaţi legumele împreună să se înăbuşe în vasul
acoperit cu capac, la foc potrivit. Se pun la fiert
doi litri de apă. Când fierbe, se adaugă ameste
cul de legume şi se lasă să fiarbă totul împreună
20 de minute, până ce legumele sunt bine
pătrunse, apoi adăugaţi perele tăiate în bucăţi
(cu tot cu coajă). Se lasă supa pe foc pentru încă
cinci minute, apoi se ia de pe foc şi se dă cu un
blender vertical transformând totul în cremă. Se
potriveşte de sare şi piper şi se adaugă o lingu
ră de smântână (sau o căniţă de lapte, dacă
supa este prea densă). La sfârşit se adaugă
frunze de ţelină tocate mărunt. Supa se serveş
te caldă, nu fierbinte, pentru a putea savura
toată aroma.

■ SUPĂ-CREMĂ DE DUULEAC
Ingrediente: 800 g de dovleac, 200 ml de
smântână, 600
ml bulion, 7-8
frunze oregano,
100 g parme
zan ras, ceapă
verde, ulei, sare
şi piper alb
după gust.

Mod de preparare. Dovleacul se taie cuburi
şi se prăjeşte în ulei până se înmoaie, apoi se
adaugă ceapa verde tăiată mărunt, oregano şi
bulionul şi se lasă să fiarbă încet 30-40 minute,
acoperit. Când este gata se dă prin blenderul
vertical, se potriveşte de sare şi piper alb, se
adaugă parmezanul ras şi smântână şi se mai
bate încă puţin. Se serveşte cu pâine prăjită.
Poftă bună!
Pagină realizată de Tatiana CARLAŞCIUC _
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la mulţi ani, Alma Materl la mulţi ani,
Universitatea „luri Fedkovyci”!
ernăuţiul este cel
mai misterios oraş
din lume, un oraş
cu aer de contesă
îmbătrânită, cu mătăsurile
ponosite, dar în faţa căreia
încă mai simţi nevoia să faci
o plecăciune. Multe clădiri
elegante, având faţade
ornate cu statui, cu piloni
decoraţi, peste tot îngeraşi
de marmură sau din gips,
zeiţe antice, totul în
echilibru între forţă şi
delicateţe, şi răspândind un
aer serios, aşezat, de lucru
făcut ca să dăinuie.

C

întreg centrul vechi al Cemăuţiului, care adună peste 50 de
străzi, a fost renovat şi dat iute cu
var cu ocazia aniversării celor 608
ani de la întemeierea oraşului. Poţi
vedea limpede că arhitecţii români,
care ridicaseră „Micul Paris”, au
îndulcit iui pic aerul auster ce l-au
găsit în „Mica Vienă” prin
capodopera arhitecturală care te
pironeşte locului, imediat cum dai
cu ochii de ea, şi este vorba de
Universitatea Naţională
„luri
Fedkovyci”, care recent a marcat
141 de ani de existenţă. O clădire cu
trei corpuri aşezate în formă de U,
din cărămidă roşie, cu alei de
prundiş
şi
verdeaţă
tunsă
regulamentar, te transportă imediat,
imaginar, în vremi vechi campus
englezesc.
Complexul arhitectonic a fost
înfiinţat în data de 4 octombrie
1875, prin decret împărătesc, de
către Franz Josef, împăratul AustroUngariei. Universitatea a fost zidită
pe locul vechiului Seminar Teologic
Liceal Ortodox. Iniţial, această
instituţie de învăţământ superior,
renumit în tot Imperiul AustroUngar, se numea după numele înte
meietorului ei, anume „Univer-
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Kim
Kardashian
a rămas
fara
bijuterii
în valoare
d e ll
milioane
de dolari
a

V

w

sitatea Franz Josef1.
Renumitul om de ştiinţă K.
Tomashchuk a devenit primul rector
al Universităţii. La început, limba de
bază a predării cursurilor a fost ger
mana, având departamente separate
pentru limba şi literatura română şi
ucraineană, hi perioada dominaţiei
austriece, Universitatea din Cernăuţi
avea în subordine trei facultăţi:
Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Facultatea de Drept şi Facultatea de
Filosofie. hi această perioadă, abia
un sfert din studenţii celor trei
facultăţi erau români şi ucraineni, în
timp ce restul erau germani sau
evrei. După mult aşteptata Unire a
Bucovinei de Nord cu România,
numele Universităţii din Cernăuţi a
fost schimbat în „Universitatea
Regele Carol I11. Intre anii 19201940, aceasta a devenit mia dintre
cele mai înalte instituţii educaţionale
româneşti. Clădirea actuală a
Universităţii datează din perioada
anilor 1920-1922, fiind construită de
Guvernul României, istoricul român
Ion Nistor fiind mult timp rectorul
acesteia, hi anul 1940, regiunea a
fost preluată iarăşi de Uniunea
Sovietică. în anul 1989, numele
Universităţii a fost din nou

schimbat, astăzi aceasta niunindu-se
Universitatea Naţională
„luri
Fedkovyci”. Iu. Fedkovyci a fost iui
renumit scriitor din Bucovina,
herald al renaşterii naţionale
ucrainene.
Astăzi,
în
grija
Universităţii din Cernăuţi se afla 16
facultăţi:
Fizica,
Politehnica,
Matematica, Chimia, Biologia,
Filologia, Limbi Străine, Istoria,
Geografia, Economia, Pedagogia,
Dreptul, Filosofia şi Teologia.
Catedrele acestora simt susţinute de
peste 900 de profesori. Cei mai buni
profesori, la zi aniversară, au fost
menţionaţi pentru activitate rodnică
în domeniul educaţional cu diplome,
flori, dar şi cu cuvinte frumoase din
partea
prorectorului
Tamara
Marusyk, care a menţionat că cel
mai mare cadou al Universităţii îl
constituie realizările profesorilor şi
studenţilor universitari, remarcând
faptul că: ,Astăzi trebuie să ţinem
piept numeroaselor provocări
referitoare la noua reformă a
învăţământului în Ucraina”. în
prezent, în sediul Universităţii îşi
fac studiile circa 15 mii de studenţi
creativi, curajoşi şi însetaţi de
cunoştinţe, care îi vor duce faima în
toată lumea...

valoare se ridică la 4,5 milioane de
dolari. Incidentul a ieşit la iveală în
scurt timp după ce rapperul Kanye
West a întrerupt concertul pe care îl
susţinea la Meadows Festival în New
York. El a spus spectatorilor săi că
trebuie să plece din cauza unei
„urgenţe familiale”. Kim Kardashian

se afla în Franţa pentru a participa la
Săptămâna Modei de la Paris, alături
de mama sa, Kris Jenner, şi de sora
Kendall Jenner. Ea a părăsit capitala
Franţei, luni dimineaţa, însoţită de
asistentul ei personal şi de bodyguardul Pascal Duvier.

edeta TV Kim
V
Kardashian a
fost ameninţată cu
arma, în camera sa de
hotel din Paris, de doi
bărbaţi îmbrăcaţi în
poliţişti, însă nu a fost
rănită, fiind doar în
stare de şoc.
”Kim Kardashian West a
fost ameninţată cu arma în
camera sa de hotel din Paris,
de doi bărbaţi mascaţi îmb
răcaţi în poliţişti. Este în
stare de şoc, dar nu a suferit
răni fizice”, a transmis un
purtător de cuvânt al lui Kim
Kardashian. Cei doi hoţi ar fi
intrat în clădire în timpul
nopţii şi l-au încătuşat pe
agentul de pază. Au ajuns
apoi în camera de hotel a lui
Kim
Kardashian,
au
ameninţat-o pe aceasta cu o
armă, iar apoi au legat-o şi
au închis-o în baie. Vedeta ar
fi avut în camera de hotel
bijuterii în valoare de 11
milioane de dolari, care au
fost furate de cei doi hoţi.
Mai exact, cei doi infractori
ar fi luat o cutie cu bijuterii
în valoare de 6,7 milioane de
dolari şi un inel a cărui

Pagină realizată de Cristina GOSTIUC
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Anul Nou evreiesc, sărbătorit la Cernăuţi
'
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EVREII AU INTRAT
ÎN ANUL 5777
Evreii din
Cernăuţi au celebrat
miercuri Anul Nou.
Roş Ha Şana, aşa cum
este cunoscut în limba
ebraică, reprezintă un
prilej de sărbătoare
pentru întreaga comu
nitate. bi această zi
fiind organizată, la
sinagoga din oraş, o
întâkiire la care au
fost invitaţi şi membri
ai altor culte
religioase,
reprezentanţi ai
autorităţilor, lideri de
opinie din ţinut pentru
a marca intrarea intrun nou an, după
calendarul evreiesc.
Sărbătoarea de An
Nou 5777 este un
moment în care fieca
re trebuie să se lepede
de ceea ce a fost rău

în anul precedent, a precizat rabinul
principal al Comunităţii evreieşti din
Cernăuţi Menaliem Mendel
Gliţenştein.
Roş Ha Şana începe seria celor
mai importante sărbători evreieşti,
fiind urmată, la numai zece zile, de
cea mai mare sărbătoare evreiască,
Yom Kippur - „Ziua pocăinţei”.

Zilele dintre Roş Ha Şana şi Yom
Kippur (zece la număr) simt consi
derate ca făcând parte din procesul
sărbătorii şi simt numite în ansam
blu ”Cele zece zile ale căinţei”.
Aceste zile au o încărcătură religioa
să aparte, culminând cu Ziua
Răscumpărării (Yom Kippur). în
aceste zile se mănâncă, în primul

xistă o forţă
de atracţie, pe
care nici
savanţi de talia lui
Einstein n-o pot
explica. Este vorba de
forţa de atracţie a
băşti nei şi ea este
simţită doar cu inima,
mai bine zis, cu
sufletul, dar şi acela
trebuie să fie deose
bit.

rând, mere înmuiate în miere (ca să
prefigureze un an dulce), capuri de
peşte (pentru ca fiecare să fie „cap”
şi nu „coadă”), şi multe alte fructe.
De obicei, sărbătorile de Anul Nou
Evreiesc simt în lunile septembrie
sau octombrie, dar nu mai târziu de
5 octombrie.
M ih a i URSU
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„Cum am fost primit
în pionieri
la Horecea”

„Tata ne-a găsit cu
ajutorul Crucii Roşii”
Cazul lui Gheorglie Tomiuc şi al
surorii sale Eugenia este intr-un fel
unic, dar ce nu se întâmplă, Doamne,
pe timp de război... S-a născut în Horecea, suburbie românească a Cemăuţiului, în preajma marilor tulburări
şi catastrofe umane şi a părăsit loca
litatea în 1944, când de ea se apropia
valul de foc al războiului. „Aveam
cinci anişori, iar sora - doi, şi,
ţinându-ne de mama, ne-am furişat
pe sub trenuri şi l-am găsit pe acela
care ne-a dus în România, îşi deapă
nă amintirile Gheorglie Tomiuc. Şi
aceasta ne-a fost salvarea, căci cine
ştie ce se putea întâmpla cu noi,
nimerind în mâinile autorităţilor
sovietice. Tata, Toader îl chema, pe
atunci lupta împotriva ruşilor în
Crimeea. far mama, Veronica, s-a
angajat ca slugă la fraţii Ghica, care
făceau parte din familia regală. Şi
aceasta a fost cea de a doua salvare a
noastră. Autorităţile sovietice, după
ce armata lor a „eliberat” Europa, leau cerut autorităţilor româneşti să-i
predea pe toţi acei, care au fugit din
Uniunea Sovietică. Fraţii Ghica n-au
trădat-o pe mama şi astfel am evitat
deportarea în Siberia.
De ceea ce se putea întâmpla cu
noi în Siberia ne-am dat seama după
ce ne-a găsit la Bucureşti, peste zece
ani, fratele mamei - fon al lui
Costache Găină. El a fost printre cei
deportaţi şi s-a întors în pâslari,
simbolul Siberiei geroase, şi era foar
te zgârcit la vorbă. Tăcerea lui, însă,
spunea mai multe. Se vede că prin
grele chinuri şi grozăvii a trecut acest
om”.
Profesorul de română de la

Şcoala medie incompletă din Horecea, Nicolae Costaş, cel care s-a pre
ocupat cu înveşnicirea numelor
horecenilor deportaţi în lagărele staliniste, a precizat pentru domnul
Gheorglie Tomiuc că fon Găină a
încercat să frigă de sovietici în iama
anului 1941 la Lunca, unde grănicerii
i-au măcelărit mai pe toţi
„nemulţumiţii”, iar cei, care au
rămas în viaţă, au fost duşi la închi
soare, apoi - în lagărele de concen
trare din fundurile Siberiei.
„Fost-au vremuri grele” - con
stată domnul Gheorglie Tomiuc.
Acele vremuri i-au furat „copilăria
de aur”. „Până şi tata ne-a găsit cu
greu, cu ajutorul Crucii Roşii...”.

Participant
la patru Olimpiade
„Am urmat Liceul „Sfântul
Sava” din Bucureşti, considerat mia
dintre cele mai prestigioase instituţii
de învăţământ din România, continuă
să-mi povestească istoria vieţii sale

domnul Gheorglie Tomiuc. far
absolvenţii lui erau apreciaţi oriunde.
Aceasta îţi oferea şansa, însă ea
trebuia îndreptăţită prin capacităţile
de care dispiuieai”.
Gheorglie Tomiuc a iubit sportul,
mai ales pentatlonul, care întruneşte
cinci genuri de sport. Şi ca sportiv a
înregistrat o anumită performanţă pe
stadioanele hunii, apărând culorile
României. Viaţa sa sportivă a fost
îndelungată, fiindcă a părăsit sportul
la vârstă înaintată, fiind decenii la
rând imul dintre cei mai buni antre
nori din România la acest gen de
sport. La drept vorbind, succesele
antrenorului Tomiuc le depăşesc pe
cele ale sportivului Tomiuc. A pregă
tit vreo 40 de sportivi, dintre care trei
au fost întotdeauna printre primii
zece la Campionatele europene şi
mondiale, la Jocurile Olimpice. „Ca
antrenor am participat la patru
Olimpiade - de la Munchen,
Moscova, Atlanta şi Barcelona. Este
ceva fantastic chiar şi pentru iui
antrenor. Am participat la vreo sută

de competiţii din Rusia, mi s-a
conferit titlul de „Cetăţean de onoare
al Erevanului”. far în Patrie antreno
rul Clubului sportiv „Steaua”,
Gheorglie Tomiuc, era numit „marele
Gigi”.
Modestul Gheorglie Tomiuc nu
iubeşte cazul superlativ, însă meritele
simt merite şi ele simt apreciate de
întregul popor. Dar şi de specialişti
de peste hotare. Altfel nu ar fi fost
invitat să activeze ca antrenor în
America, la Los Angeles, în Italia,
unde şi-a petrecut 3,5 ani din viaţă o perioadă scurtă, dar de neuitat.
A părăsit sportul atunci când tre
buia să-l părăsească. în suflet a
rămas sportiv pentru toată viaţa, iar
în memoria suporterilor - iui sportiv
şi antrenor eminent. Văzându-1 pe
tribunele stadioanelor, unii amatori
de sport „cu vechime” arată spre el „lată mamele Gigi al nostru”.

Când s-a ameliorat situaţia în
relaţiile între Uniunea Sovietică şi
România, familia lui Gheorglie
Tomiuc s-a străduit să viziteze
baştina. „Prima dată am sosit la
Horecea în 1958. Nu numai rudele, ci
şi mulţi locuitori din suburbie ne-au
recunoscut şi au fost bucuroşi de
întâlnire. Am trecut atunci şi pe la
Şcoala din Horecea, m-au primit
chiar în rândurile pionierilor”, îmi
spune domnul Gheorglie Tomiuc.
„Pionierul de onoare al Horecei” a
promis că nu-şi va uita baştina. Şi se
ţine de cuvânt.
„De două ori pe an vin la
Horecea. Pentru mine cea mai mare
fericire e să-mi port paşii pe ulicioa
rele suburbiei”, constată domnul
Gheorglie Tomiuc după aproape şase
decenii care s-au scurs din momentul
când şi-a revăzut pentru prima dată
locurile natale. Asemenea vizite îi
înmulţesc puterile şi-i întăresc sănă
tatea. Zilele acestea, trecând din nou
pe ulicioarele Horecei, a intrat şi pe
la şcoală. La întâlnirea cu elevii le-a
povestit nu atât despre istoria vieţii
sale şi dorul de patrie, ci despre
iscusinţa omului de a duce iui mod
sănătos de viaţă şi de a se îngriji per
manent de suflet. „La Horecea
sufletu-mi întinereşte, deşi sunt
demult în toamna vieţii. Şi neapărat,
venind încoace, vizitez Mănăstirea
înălţarea Domnului din Bănceni.
Acolo primesc lumină şi energie pen
tru spirit...”, mi se destăinuieşte
„marele Gigi”.
hi viaţa sa sportivă Gheorglie
Tomiuc a avut performanţe încân
tătoare. Fără să bănuiască acest
lucru, el încă poate înregistra şi un
„record mondial” - de vizitare a
baştinei sale. Or, energia de atracţie a
baştinei îl ţine mereu pe orbita
binelui, omeniei şi onestităţii.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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UN ROMÂN DIN MOLNITA,
VICECAMPION MONDIAL
LA PANKRATION

CAMPIONATUL
REGIONAL LA FOTBAL
Rezultate
Turul
al
treilea
al
Campionatului regional la fotbal
vine cu noi surprize. Vijniţa Ceremuş a cedat în faţa echipei
Sparta Bucovina cu scorul de
2:5.

Alte rezultate:
Karpaty - Veres - 2 : 1 ;
Mria Zastavna - Dragos Vodă 1:3.

în această grupă lider rămâne
Sparta Bucovina cu 15 puncte,
Karpaty - 14 şi Veres - 10.
Rezultatele din cealaltă grupă
sunt următoarele:
Universitatea - Sloboda - 1:2;
Ivankivţi - Voloca - 3:2;
Kolos Pidghiria - Kolos - 3:0.
Aici lider rămâne Voloca cu
18 puncte, Universitatea - 12 şi
Ivankivţi -1 0 puncte.

FC Bucovina a cedat în faţa liderului Ligii I
Echipa cernăuţeană de
fotbal Bucovina a cedat în
deplasare în faţa echipei
lliciveţ din Mariupol cu
scorul de 0:1.
Un român originar din Molniţa a ajuns să fie foarte cunos
cut în lumea sportului, el având la activ numeroase trofee şi
titluri obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale.
Luptătorul Andrei Crigan a făcut parte din lotul naţional, care a
reprezentat Ucraina la Campionatul Mondial de lupte pankration,
care a avut loc la Tbilisi în perioada 29 septembrie-2 octombrie
curent. La competiţie au participat sportivi din 25 de ţări, printre
care Italia, India, Olanda, Lituania, Ungaria, Bulgaria, Nigeria, SUA
ş.a. Andrei Crigan, categoria 100 kg., la secţiunea Tradiţional a
cucerit medalia de argint, anunţă Herţa info. Menţionăm şi faptul că
Andrei este dublu campion naţional la acest sport.

în prim a repriză ju că to rii
bucovineni au ratat două ocazii
clare de gol. în repriza secundă
lliciveţ devine mai dinam ic în
atac şi în minutul 54 Denis
Kojanov trim ite balonul în plasa
bucovinenilor. în consecinţă
Bucovina rămâne cu 12 puncte
la activ, în timp ce liderul cla
samentului Ligii I, lliciveţ Mariu
pol, acumulează 34 de puncte.

Teren
multifuncţional de
sport, inaugurat
la Cernăuţi
9

Marţi, la Cernăuţi, în orăşelul stu
denţesc al Universităţii Naţionale „Iu.
Fedkovyci” a fost inaugurat un nou teren
de sport multifuncţional cu gazon sin
tetic. Panglica simbolică a fost tăiată de
către rectorul Universităţii cernăuţene,
Stepan Melnyciuk şi decanul Facultăţii
de Educaţie Fizică, laroslav Zorii. In
cadrul ceremoniei oficiale de inaugurare
a noului teren de sport au evoluat
echipele de studenţi la volei, fotbal,
baschet şi handbal.

RECORD MONDIAL LA ÎNOT
LA VÂRSTA DE 100 DE ANI
Mieko Nagaoka (foto - 100 de
ani) a fost singura persoană care a
concurat la categoria de vârstă
100-104 ani, într-o competiţie des
făşurată în vestul Japoniei. Ea a
reuşit să înoate 1.500 de metri întro oră, 15 minute şi 54 de secunde.
Bătrânica speră ca recordul ei să fie
omologat de Cartea Recordurilor şi
nu vrea să se oprească aici. 'Vreau
să înot până la vârsta de 105 ani,

UEFA Europ

dacă mai trăiesc
atunci”, a mărturisit ea,
tru presa japoneză.
Nagaoka a început să
la vârsta de 82 de ani
cadrul unui program de
perare a unui genunchi bol
nav. De atunci, bătrânica a
stabilit 24 de recorduri mon
diale la categoriile ei de vâr
stă.

S a h ta r
Ge

Ronaldinho şi Maradona, coechipieri intr-un meci stelar!
Pe 12 octombrie, microbiştii vor avea parte de un
spectacol de gală pe Stadio Olimpico din Roma, sub

egida Papei Francisc. Un cunoscut împătimit al
fotbalului şi fan al echipei San Lorenzo, suveranul
pontif aduce împreună o colecţie impre
sionantă de vedete din fotbal, într-un
super meci ce se va disputa sub motto-ul
“Uniţi per la Pace”. Partida ce va avea loc
peste o săptămână are ca scop principal
strângerea de fonduri pentru susţinerea
programelor social-educative a Fundaţiei
“Scholas Ocurrentes”, fondată de Papa
Francisc în 2013. Printre superstarurile ce
vor fi prezente pe Olimpico se numără:
Francesco Totti, Diego Maradona, Ronal
dinho, Roberto Carlos, Fabio Capello sau
Heman Crespo. Având ca oră de începe
re la 21.15, partida a fost deja oficializată
de anunţul suveranului de la Vatican: “E
timpul să demonstrăm că suntem capabili
să promovăm pacea prin fotbal aşa cum o
facem prin artă”.

în cadrul partidelor din grupele Europa League 20162017 Şahtar Doneţk va dispune pe 20 octombrie de
formaţia belgiană Gent. Meciul va fi disputat pe Arena Lviv
cu începutul la orele 20.00. Biletele sunt puse deja în
vânzare liberă, anunţă serviciul de presă al echipei Şahtar.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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NU B ATE CU B A TU L
„O să convieţuieşti cu mai mulţi bărbaţi, dar cu niciunul
n-o să fii fericită până la capăt’’
llinca stătea în aceeaşi bancă
cu Alexandra, o elevă pilduitoare,
care de prin clasa a 7-a a început
să-şi uimească colegii cu două
lucruri: desena frumos şi ghicea i
palmă. Pasiunea pentru desen o
moştenise de la bunicul, iar darul
ghicitului a venit spontan. Era de
ajuns să se uite câteva minute în
palmele colegelor şi le spunea ce
o să li se întâmple într-un viitor
apropiat sau mai îndepărtat.

Când i-a întins palma llinca, fata ghici
toare s-a uitat parcă un pic speriată la linia
vieţii, a dragostei şi a norocului. Apoi s-a
aplecat la ureche şi i-a şoptit, ca să nu
audă celelalte colege:
- O să convieţuieşti cu mai mulţi băr
baţi, dar cu niciunul n-o să fii fericită până
la capăt. O să ai un singur copil.

0 Sărbătoare
ca o noapte rece
„Prostii”, a zis llinca, nici nu bănuia că
peste ani anume aşa avea să se întâmple.
Primul bărbat a fost îngrozitor de gelos.
Era un medic tânăr, muncea de câţiva ani
la spital când s-au căsătorit. Ea lucra con
tabilă la un trust de construcţii. Nu s-au
putut înţelege şi, după un an, s-au despăr
ţit. Al doilea a fost un actor. După ce llinca,
femeie orgolioasă, a aflat de nişte aventuri,
i-a zis:
- Gata, pleacă!
Şi au divorţat. Mariajul a durat doi ani şi
câteva luni. Al treilea a fost aviator, din
acea dragoste a venit pe lume Sorina. Dar
nici această căsnicie n-a ţinut prea mult. A
durat aproape opt ani. Prima aniversare a
Sorinei avea să fie şi ultima pentru tatăl
aviator. Sărbătoarea_ venise ca o noapte
rece peste casa lor. în timp ce-şi strângea
fericit fetiţa în braţe, o durere de inimă l-a
prins ca într-un cleşte, l-a dat drumul micu
ţei pe podea, s-a aşezat în fotoliu şi nu s-a
mai ridicat. A închis ochii pentru totdeauna
omul drag al llincăi, care avea o înţelepciu
ne solomonică, un calm de invidiat şi o fru
museţe sufletească deosebită.
După moartea lui, pe llinca, o blondă
subţire şi extraordinar de timidă, la 38 de
ani, nu au mai interesat-o alţi bărbaţi. îşi
vedea de serviciu şi de fetiţă cu gândul la
cele sfinte. Dimineaţa se ruga Domnului
să-i dea ei şi fetiţei toate binecuvântările,
să le apere de cele rele şi să-i aducă în
casă multă pace şi bucurie. După serviciu
evada într-un univers al copilăriei, jucânduse cu Sorina, citindu-i poveşti. Ştia de la
părinţi că jocul dezvoltă înţelepciunea copi
lului. Capacitatea ei de fantezie o ajuta să
păstreze sâmburele de copilărie nealterat,
înainte de culcare, mulţumea Celui de Sus
pentru ziua care a trecut şi se culca împă
cată că fiica e sănătoasă, drăgălaşă, ageră
la minte ca taică-său. Trăia fericirea depli
nă a unei mame şi nu-şi dorea nimic mai
mult.

% Violul
llinca se avea de bine cu toţi vecinii.
Casa ei cu o curte destul de mare plină de
flori se învecina cu cea a soţilor
Munteanu, care aveau trei fetiţe. Sorina
mergea deseori în casa fetelor ca să se

joace cu ele. Tatăl lor o trata de fiecare
dată cu tandreţe. O lua pe genunchi, îi
mângâia părul, o săruta părinteşte pe
frunte, îi spunea poveşti. Anii treceau şi
copiii creşteau.
La 14 ani, Sorina devenise deja dom
nişoară. Continua să se întreţină cu fetele
vecinilor. Iar domnul Munteanu continua
să-i ofere afecţiune. într-o zi, parcă din
întâmplare, i-a atins sânii, în alta, i-a pus
mâna mai jos de buric. Fetei a început săi placă. Ştia că nu e bine şi, cu toate
astea, îi permitea bărbatului s-o atingă în
locurile intime. Aceste mângâieri au conti
nuat mai bine de un an, până când, într-o
zi, nenea Munteanu, considerat de toată
lumea om foarte cumsecade, a luat-o în
maşină şi a dus-o în inima pădurii.
Formele absolut perfecte ale minorei
au dat în călduri bărbatul şi acesta, în
goana ispitelor fierbinţi, a violat-o. Fata na spus niciun cuvânt nimănui. Şi nu de
aceea că „bunul” lor vecin îi promisese
marea cu sarea numai ca să tacă, ci pen
tru că îşi dădea seama ce scandal avea
să urmeze şi câtă durere avea să-i prici
nuiască mamei sale. A înghiţit pastila
amară şi s-a închis în sine, considerânduse vinovată.
Era absolut convinsă că, dacă nu urca
în maşină, nu avea să i se întâmple nimic.
Din ziua aceea n-a mai călcat în casa
vecinilor şi s-a ferit întotdeauna să dea
ochii cu stăpânul casei. Cu fetele vorbea
în stradă, la şcoală, ca şi când nu s-ar fi
întâmplat nimic. Iar atunci când mama o
întreba de ce nu se mai duce la surorile
Munteanu, îi răspundea că nu are timp,
are mult de învăţat.

0 Dumnezeu nu bate
cu băţul
Avea Sorina al şaptelea simţ înnăs
cut, care îi şoptea să nu-l blesteme pe vio
lator chiar dacă erau zile în care îl ura de
moarte. Atunci când îi era greu pe suflet
ieşea în mijlocul naturii. Cântecul păsări
lor, şoaptele frunzelor îi aduceau gândirea
la tăcere şi o apropiau de Dumnezeu.
„Fiecare îşi ia din valoarea pe care o meri
tă, iar Dumnezeu nu bate cu băţul”, îşi
zicea după lungi meditaţii. Din lecturi învă
ţa cum să-şi cultive voinţa, o sfătuia pe
mamă-sa cum să-şi învingă timiditatea. îi
zicea:
- Pune-ţi în gând un lucru şi urmăreşte-l până la capăt. în fiecare dimineaţă,
când mintea îţi este clară, spune cu voce
sau în gând: ‘Toate le pot întru Hristos cel
ce mă îmbracă în putere”. Şi sfaturile fiicei
au prins. Aşa s-a maturizat Sorina, învă

ţând multe lucruri folositoare, inclusiv cum
să se ferească de situaţiile neplăcute. Şi
pentru că purta vina violului în suflet, după
absolvirea liceului, a hotărât să-şi aplice
singură pedeapsa - să plece din ţară ca
să nu se mai întoarcă.
Şi a plecat, învingând greutăţi, până
s-a văzut cu studiile terminate, cu un loc
de muncă bine plătit şi cu Oleg alături, cu
care trăieşte adevărate momente de feri
cire. Oleg e din Kiev şi o acoperă cu o dra
goste sinceră, care îi luminează sufletul.
De nouă ani, de când e în America, o
singură dată a fost acasă, dar n-a dat pe
acasă. N-a vrut să retrăiască amintirile
neplăcute şi totuşi le-a retrăit. S-a întâlnit
cu mama de la care avea să afle că, în
noaptea ce trecuse, trei indivizi au intrat în
casa vecinului Munteanu, le-au forţat pe
două din surorile care erau singure să
întreţină raporturi sexuale, după care leau bătut crunt, lăsându-le aproape fără
suflare.
Aşa le-au găsit părinţii când s-au
întors în zori de la o nuntă. Spre mirarea
mamei, la aflarea acestei ştiri, Sorina nu
s-a indignat, nu s-a revoltat, nu i-a con
damnat pe făptaşi.
- Dumnezeu nu bate cu băţul, atâta a
zis cu un calm la care mama nu se aştep
ta şi a schimbat vorba, îndreptând-o spre
un subiect mai vechi - încercarea de a o
convinge să vândă casa şi să meargă cu
ea în America.
Peste un an, pentru llinca a început o
eră nouă. A plecat să fie alături de fiică,
ginere şi micuţul Vlad, care îi picură în
suflet clipe de pură fericire. Acolo, depar
te de casă, Sorina i-a povestit întâmpla
rea cu Munteanu.

BERBECUL. Beneficiaţi de un flux puter
nic de energie, pe parcursul acestei
săptămâni. Luna plină de miercuri - fenomen
care are loc chiar în semnul dumneavoastră
astral - vă dă puterea necesară pentru a depăşi
toate problemele şi obstacolele. Spre sfârşitul
săptămânii, aveţi abilităţi de comunicare deosebite.
TAURUL. Se anunţă o viaţă de cuplu
destul de agitată. Persoana iubită e
implicată în numeroase proiecte şi încearcă
1 să vă atragă şi pe dumneavoastră alături de
ea. în marea majoritate a cazurilor, va reuşi să
vă convingă să vă alăturaţi.
GEMENII. De luni până miercuri e mult de
aute, lucru. Sunteţi aglomerat de dimineaţa până
seara, fără momente de răgaz. Situaţia
devine ceva mai liniştită în a doua parte a
săptămânii, când veţi fi ocupat mai degrabă cu
onorarea a diferitor invitaţii la evenimente mondene,
decât cu munca.
RACUL. Scăpaţi de micile neplăceri
,,
cauzate până acum de câte o durere de cap
' ”
sau o tuse neplăcută. Starea dumneavoastră
de sănătate este una foarte bună, iar un trup
sănătos este, în acelaşi timp, garantul unei minţi
sănătoase.
LEUL. în această săptămână aveţi o viaţă
socială bogată şi iniţiaţi o serie de contacte
care vă vor putea fi de cel mai mare ajutor în
viitorul apropiat. Atât pe plan profesional, cât
şi în ceea ce priveşte relaţiile de iubire,
evenimentele se aglomerează.
FECIOARA.
Petreceţi clipe foarte
frumoase
împreună
cu
partenerul
dumneavoastră de viaţă. Este minunat că
între dumneavoastră există încă atât de multă
pasiune, chiar dacă vă cunoaşteţi deja de mult
timp. Puţine cupluri se pot lăuda cu o astfel de relaţie,
chiar dacă multe şi-ar dori-o.
BALANŢA. Au loc mai multe întâlniri
importante cu partenerii dumneavoastră de
afaceri, în care problema banilor şi a plăţilor
se pune în mod deschis. Fiecare încearcă să
obţină un profit cât mai important, dar până la urmă e
greu ca cineva să câştige foarte mult, iar ceilalţi să
rămână în pierdere.
SCORPIONUL. Venus, apoi şi Mercur,
sosesc în semnul dumneavoastră astral. Se
apropie şi Soarele, astfel încât începeţi să vă
simţiţi tot mai plin de energie, gata să
străluciţi şi să impresionaţi cu orice ocazie.
SĂGETĂTORUL. Colaboraţi foarte bine
cu partenerul dumneavoastră de viaţă, inclu’ţŢ W g j siv Pe plan profesional. Rezultatele pe care
V y le obţineţi în această săptămână, ca rod al
acestei colaborări, dovedesc că formaţi un
cuplu de succes în orice domeniu.
CAPRICORNUL. Banii reprezintă
principala dumneavoastră preocupare în
această săptămână: cum să-i câştigaţi, cum
să-i păstraţi, pe ce să-i cheltuiţi.
Răspunsurile la toate aceste probleme pot să
sune foarte bine la nivel teoretic, dar realitatea
economică vine de obicei să infirme orice teorie. Sau,
cum spunea un vechi proverb, socoteala din târg nu se
potriveşte niciodată cu cea de acasă.
VĂRSĂTORUL. Relaţiile cu prietenii
suferă transformări
profunde.
Unele
* persoane cu care vă întâlneaţi foarte des nu
mai joacă nici un rol în viaţa dumneavoastră,
iar locul lor este ocupat de figuri noi, pe care le
cunoşteaţi de mai mult timp, dar în care până nu demult
nu găseaţi niciun element care să vă trezească
interesul.
PEŞTII. Fie că faceţi planuri de
schimbare a domiciliului, fie că schimbaţi
ambianţa cumpărând câteva lucruri noi,
schimbând
mobilierul
sau
reaşezând
obiectele în casă. Oricum ar fi, mediul în care vă
petreceţi cea mai mare parte a timpului începe să sufere
schimbări importante.

< y:

P agină realizată
de Dumitru VERBITCHI

> Curiozităţi

Ştiaţi că?..
✓ Soarele, cu întregul sistem solar, se
deplasează cu viteza de 20 km/sec. spre direcţia
stelei Vega din constelaţia Lira.
♦ Primul alfabet a fost alcătuit din 16 litere,
fiind conceput de învăţatul grec Pelamed (care a
trăit în veacul III, până la era noastră).
✓ Un copac cu coroana de 15 metri în
diametru oferă într-o zi oxigenul necesar unui
număr de 14 oameni pentru 24 de ore.
♦ Anual, pe glob se produc aproximativ 1
milion de seisme, adică aproximativ 2.800 în
fiecare zi sau 115 pe oră.
✓ O mică bombă devine strugurele, dacă îl
introduci în cuptorul cu microunde.
♦ Toţi copiii se nasc cu ochii albaştri, cu toate
că după un timp la unii culoarea ochilor se
schimbă.

✓ Savantul francez Antoine-Laurent Lavoisier
a fost admis în Academia franceză în 1768, pe
când avea doar 23 de ani.
♦ Pasărea rinocer bicorn (Buceros bicornis)
are un mod original de a se hrăni: fiecare
îmbucătură este mai întâi aruncată în aer, apoi
prinsă şi înghiţită.
✓ Cel mai mare duşman al sănătăţii omului
este musca. Zburând prin toate gunoaiele, ea
transportă pe corpul său peste 5 milioane de
microbi.
♦ Omul pierde o jumătate de litru de apă pe zi
prin transpiraţie.
✓ Miezul de nucă după valoarea sa nutritivă
întrece de 3 ori pâinea, de 10 ori - laptele şi de 30
de ori - merele proaspete.
Selectate de Octavian VORONCA
or. Cernăuţi
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Tot ce t rebijie să ştiii dlesp>re E-uri
eparte de noi sunt vremurile în care oamenii conservau
produsele prin metode naturale, precum afumare, des
hidratare, sărare sau zaharisire. Secolul XXI se caracterizea
ză prin diversificarea şi îmbunătăţirea metodelor de conser
vare a alimentelor prin sterilizare, congelare, vidare etc. De
asemenea se caracterizează prin scandalurile în jurul E-urilor. în fiecare zi citim o ştire despre un alt aliment care dău
nează sănătăţii din cauza conservanţilor şi coloranţilor pe
care le conţine.

D

Conservanţii sunt substanţe specifi
ce, naturale sau sintetice, adăugate la
alimente pentru a le creşte termenul de
valabilitate şi a împiedeca dezvoltarea
microorganismelor. în scopul ameliorării
calităţii produselor alimentare sau pentru
facilitarea aplicării unor tehnologii moder
ne de prelucrare se utilizează nişte sub
stanţe care în limbajul de zi cu zi se
numesc E-uri.
Aditivii conservanţi, precum cei folo
siţi în scopul îm bunătăţirii calităţii (gust,
culoare, aspect general) omologaţi de
către Comunitatea Europeană, au nume
re de cod cuprinse între 100 şi 1450 şi
sunt împărţiţi în 24 de categorii, în funcţie
de efectul lor: edulcoranţi (îndulcitori)

E950 - E959; coloranţi E100 - E180;
acidifianţi şi reglatori de aciditate
E327 - E380; emulgatori E400 - E500;
antioxidanţi E300 - E337 şi E384E391; conservanţi E200-E290; gaze de
ambalaj etc.

■ E-urile din produsele pe

w
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care le consumăm
zilnic: pâine, meze
luri, pateuri
vegetale
Aproape toate hyperm arket-urile vând pâine
cu E-uri, potrivit unui stu
diu al A sociaţiei pentru
Protecţia Consumatorilor.
Medicii spun că E-urile
din pâine sunt cele mai
dăunătoare, pentru că
sunt consumate în mod
frecvent. în plus, intră în
combinaţie şi cu E-urile
din alte alimente şi, astfel, cantităţile con
sumate devin cu adevărat periculoase.
în ceea ce priveşte mezelurile, antiaglomeranţii, coloranţii, gumele şi alţi adi
tivi alim entari, sunt indispensabili în
marea producţie de mezeluri.
Tehnologiile de fabricaţie a mezeluri
lor, când e vorba despre cantităţi de nive

r Cele mai toxice E-uri din farfurie 1

lul tonelor pe zi, fac indispensabilă folosi
rea E-urilor. De altfel, consumatorii cer o
anumită culoare şi o anumită savoare a
preparatelor, altfel nu le mai cumpără.
Desigur există şi tehnologii de ultimă
generaţie, care perm it producţia de
mezeluri fără aditivi, dar acestea sunt
extrem de scumpe.

Conform unui studiu realizat recent,
aproape toate tipurile de pateu vegetal
conţin E-uri. Aproape 96% din 32 de
pateuri vegetale au minimum două E-uri
în componenţă, iar 4% dintre acestea
conţin 12 E-uri. De asemenea, aceste
produse pot conţine alergeni de tipul: gluten, ţelină, muştar şi soia.

LIS T A P U Ţ IN E LO R E-U R I S Ă N Ă T O A S E

lată cei mai pericu-________________
loşi aditivi alim entari
pe care îi întâlnim în
produsele pe care le
consumăm zi de zi

1. Sucurile acidu
late conţin E 102
tartrazină şi E 110
galben
portocaliu
ambii aditivi fiind colo
ranţi artificiali care nu
trebuie consumaţi frec
vent, deoarece ne pun
sănătatea ficatului şi a
rinichilor în pericol
A cest colorant se mai
găseşte şi în prăjituri
cereale
glazurate
deserturi instant, peşte
afumat, icre de peşte, sosuri, brânzeturi
şi lactate aromate.
2. Galben de chinolină - E 104 este
des întâlnit în sucuri de grapefruit roşu.
Acesta trebuie consumat cu moderaţie,
mai ales de copii, deoarece este respon
sabil de apariţia ADHD -ului. Şi persoa
nele astmatice trebuie să evite galbenul
de chinolină .
3. Dioxidul de sulf - E 220 este
întâlnit în bere şi vin. Acest aditiv alim en
tar provoacă dureri de cap, apariţia sen
zaţiei de ameţeală şi afecţiuni intestinale.
4. Aspartamul - E 951 este un îndul
citor tot mai des folosit în industria ali
mentară, deoarece acesta oferă alim en
telor un gust aparte, însă poate fi sursa a
peste 70 de tipuri de boli canceroase.
Nelipsit din guma de mestecat, produse
le zaharoase sau băuturi răcoritoare,
aspartamul duce la scăderea imunităţii,
la apariţia b olilor pulm onare, infecţii
intestinale şi urinare.
5. Glutamatul de sodiu - E 621 este
aditivul alimentar responsabil de gustul
irezistibil al hamburgerilor, pizzei, paste
lor bolognese sau carbonara, hotdogul şi
al shaormei. Acest E este nelipsit din pre
paratele de tip fast-food. A cest aditiv ali
m entar nu acţionează numai la nivelul
gustului, ci şi al creierului uman. Rolul
glutamatului este acela de a da creierului
impresia că acel aliment este foarte gus

tos, perturbând un mecanism extrem de
complex, dar vital pentru fiinţa umană acela al echilibrului dintre saţietate şi
foame.

6. Poliricinoleat de pologlicerol - E
476 este des întâlnit în dulciurile pe bază
de cacao sau ciocolată. Acesta nu trebu
ie consumat abuziv, deoarece duce la
apariţia alergiilor, la dereglări hormonale,
tulburări nervoase ai la creşterea nivelu
lui de colesterol.

7. Bromatul de potasiu - E 924 des întâlnit în produsele de panificaţie,
trebuie consumat cu moderaţie, deoare
ce consumul excesiv poate duce la apa
riţia senzaţiei de greaţă, vărsături, diaree
sau la apariţia diverselor dureri, odată ce
este ingerat.
8. Sulfatul de sodiu - E 514 - afec
tează vezica biliară, lactatul de calciu - E
327 prezintă printre efecte adverse stări
de hipercalcem ie şi insuficienţă renală.

9.
Nitritul şi nitratul de sodiu, E
250 şi E 251, îm piedică dezvoltarea
bacilului botulinic şi dau m ezelurilor o
culoare rozalie, apetisantă. Pot duce
însă la formarea nitrozam inelor care sunt
cancerigene. Nitraţii sunt prezenţi şi în
apa de băut şi pot avea consecinţe grave
asupra sănătăţii. în cazul sugarilor, urmă
rile sunt tragice, pentru că aceştia blo
chează hemoglobina şi copiii mici pot să
moară prin asfixiere celulară.

1. E 300 - vitamina C. Este un adi
tiv cu proprietăţi antioxidante, care se
găseşte în pâine, aluaturi, prăjituri,
cereale pentru micul dejun, sucuri,
suplimente alimentare şi chiar în vin.
2. E 101 - vitamina B 2. Vitamina
B2 este cunoscută sub numele de riboflavină şi este folosită drept colorant ali
mentar. Reduce severitatea şi frecven
ţa migrenelor, ajută la funcţionarea
glandei tiroide şi a metabolismului,
menţine sănătatea părului, reglează
secreţia de sebum şi combate oxidarea.
3. E 306 - vitamina E. Este un adi
tiv considerat inofensiv şi este folosit în
uleiuri ca să nu râncezească. Surse
naturale de vitamina E sunt: ouăle, lap
tele şi carnea.
4. E 160 - beta-caroten. Este sub
stanţa care conferă morcovului culoa
rea portocalie. Aditivul este un colorant
natural, galben-portocaliu, care se
transformă în vitamina A.

5.

E

100a

-

curcumina.

Curcumina este o substanţă care se
extrage din rădăcina de curcumă (înru
dită cu ghimbirul), care are culoare gal
benă şi este folosită ca un colorant. Are
efect antiinflamator şi poate atenua
simptomele psoriazisului şi eczemelor
şi poate reduce numărul polipilor de
colon.
6. E 160d - licopen. Licopenul
pentru uz comercial este un colorant

roşietic, extras din tomate şi folosit
îndeosebi în pasta de tomate şi alte
produse de culoare roşie. Protejează
pielea împotriva ultravioletelor, ajută la
controlul crizelor de astm şi are pro
prietăţi anti-cancer.
7. E 161b - luteina. Luteina este
extrasă din petale de gălbenele şi este
folosită ca şi colorant alimentar.
Protejează sănătatea ochilor şi poate
reduce riscul declanşării cataractei,
menţine sănătatea pielii şi previne apa
riţia ridurilor prin creşterea nivelului de
hidratare şi menţine sănătatea inimii.
8. E 163 - antocianinele.
Sunt
coloranţi naturali. Se găsesc în compo
ziţia produselor lactate, jeleurilor, dul
ciurilor, băuturilor răcoritoare şi supelor
de legume. Ajută la prevenirea celulitei
şi ridurilor, protejează sănătatea siste
mului cardiovascular şi ameliorează
artrita reumatoidă graţie proprietăţilor
sale antiinflamatorii.
9. E 162 - „roşu de sfeclă”. Este
tot un colorant natural, care se extrage
din sfeclă roşie. Substanţa se găseşte
în produse precum sucuri, lichioruri,
prăjituri, bomboane si produse de cofe
tărie. Este inofensiv, dar trebuie admi
nistrat cu restricţie la copiii mici şi la
preşcolari.
10. E 322 - lecitină. Se găseşte în
ciocolată, iar studiile arată că îmbună
tăţeşte memoria şi menţine creierul în
priză.

-Pagină realizată de Valeria ŞTEFUREAC
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Gheorghe
Mandicevschi fiu al neamului
românesc

> Vorbe de duh

w

I

Dragoste
adevărată
n toate timpurile omul a tins
spre cunoaşterea a ceva mai

Mandicevschi se naşte la 8 noiembrie
Gheorghe
1870 în satul Molodia, fiind ultimul din cei opt
copii ai preotului Vasile Mandicevschi şi soţiei sale
Veronica Popovici. El este fratele renumiţilor
compozitori şi pedagogi bucovineni Constantin,
Eusebie şi Ecaterina. A fost compozitor, dirijor, pro
fesor de muzică bisericească.
Cel dintâi mediu artistic i l-a
oferit casa părintească, unde, în
pofida greutăţilor materiale ale
familiei numeroase, se găsea şi
prilejul de a audia o muzică
aleasă, căci fiicele şi fiii părintelui
Vasile Mandicevschi erau toţi
înzestraţi cu deosebit talent muzi
cal.
Absolvind cursurile primare,
urmează cursurile la seminarul din
Cernăuţi între anii 1890-1895,
unde profesor i-a fost Isidor
Vorobchievici, care îl încurajează
şi-l îndrumă în mod deosebit.
între anii 1895-1899 Gh.
Mandicevschi, sub supravegherea
fratelui său, Eusebie, a studiat la
Universitatea de Muzică şi Arte
Clasice din Viena contrapunctul,
armonia şi compoziţia.
în anul 1900 se întoarce în
Bucovina şi devine profesor titular
de muzică la Seminarul Clerical la
Şcoala de cântăreţi bisericeşti şi la
Liceul Ortodox de Fete, unde între
anii 1900-1907 a fost dirijor al
corului Societăţii „Armonia” Societatea pentru Cultivarea şi
Răspândirea Muzicii Naţionale în
Bucovina, creată la 18 iulie 1881 la
Cernăuţi, la sugestia Mitropolitului
Silvestru.
La 15 iulie 1904, cu prilejul
împlinirii a 400 de ani de la moarta
marelui voievod Ştefan cel Mare,
profesorul Gh. Mandicevschi exe
cuta
împreună
cu
corul
.Armonia”, la serviciul divin de la
Mănăstirea Putna, liturghia sa fes
tivă în Re-major, compusă pentru
cor mixt din 4-8 voci.
La serbarea comemorativă
care a urmat, Gh. Mandicevschi
dirijează, printre altele, „Altarul
Mănăstirii Putna” de Ciprian Porumbescu
şi
piesa
corală
„Mănăstirea Putna” de Isidor
Vorobchievici, în entuziasmul
românimii adunate cu acel prilej.
Presa cemăuţeană din anul
1906 publică anunţurile în legătură
cu jubileul de 25 de ani al Societăţii
Arm onia”, marcat la Cernăuţi pe
25, 26 şi 27 noiembrie. Putem
vedea că au avut loc mari mani
festări, organizate de membrii
societăţii, unde se va executa o
liturghie nouă, apoi un concert
festiv şi o serată de dans.
Din anunţurile publicate în
ziare aflăm despre programul de
pregătire a jubileului ‘Armoniei”
pentru fiecare zi aparte, despre
persoanele care au participat şi au
prezentat
cântecele
lor
bisericeşti, piese, poezii. Printre cei
ce au participat la manifestare se
numără şi familia Mandicevschi
(Gheorghe, Eusebie, Ecaterina şi
Constantin), şi alţi renumiţi bucovi
neni: Aglaia de Onciul, Adalbert

mult, mai sfânt, mai drag inimii
sale. Omul mereu a tins spre
cunoaşterea celui mai profund
sentiment, şi anume spre senti
mentul dragostei. Dar oricât de
mult s-ar strădui omul, totuşi,
cunoaşterea totală a dragostei nu
poate fi îndeplinită, fiindcă nu ne
este dat nouă de la Dumnezeu
cunoaşterea ei totală. Pentru
început, cred că ar fi bine să dau
răspuns la întrebarea ce este
dragostea?

Hrimaly, Gavril Muzicescu, George
Dima, Ciprian Porumbescu, Nicu
Popovici, Anton Koller etc.
Dacă ne referim la Gh. Man
dicevschi, din program se vede
că la 25 noiembrie, duminică, la
orele 9.00 dimineaţa, prima zi a
început cu o Liturghie şi doxologia
compusă de profesorul Gheorghe
Mandicevschi cu un cor mixt sub
conducerea compozitorului, care
a avut loc în Catedrală, săvârşită
de Arhimandritul Miron Călinescu.
A doua zi, pe 26 noiembrie, a
avut loc concertul festiv în sala
Filarmonicii la ora 7.30 seara, sub
conducerea dirijorului, profesorului
Anton Koller. Concertul a fost
împărţit în mai multe spectacole. în
partea a 4-a a urmat un spectacol
de cântece populare româneşti,
aranjate pentru un cuartet de coar
de de Adalbert Hrimaly, executate
de domnii Adalbert Hrimaly (violina
I), Comeliu Tarnovieţchi (violina II),
Gheorghe Mandicevschi (viola) şi
Dr. B. cav. de Duzinkiewicz (violoncello), care pentru prima dată sa prezentat publicului românesc.
Cuartetul a cules aplauze freneti
ce prin executarea cu măiestrie a
variaţiunilor unui cântec popular
aranjat de Hrimaly. în partea 12-a,
a avut loc prezentarea uverturii,
compusă de Dr. Eu. Mandicevschi
pentru un cuartet de coarde şi
două piane câte 4 mâini şi cântată
cu
măiestrie de doamnele

Eugenia Halarevici şi Eufrosina
Vorobchievici (pianul I), de
doamnele Ecaterina Mandicevschi
şi Veronica Ţurcan (pianul II) şi de
domnii Adalbert Hrimaly (vio.l),
Corneliu Tarnovieţchi (vio. II ),
Gheorghe Mandicevschi (viola), şi
Dr. B. cav. de Duzinkiewicz (violoncello).
Serbarea s-a încheiat pe 27
noiembrie la 8.30 seara, apoi toţi
s-au adunat la un dans în Sala
Filarmonicii. Doamnele au fost
rugate să aibă o ţinută specială,
să apară în costume naţionale.
Dansurile au fost acompaniate de
Orchestra
Regimentului 41 de
Infanterie.
De-a lungul timpului familia
Mandicevschi a jucat un rol activ în
activitatea Societăţii Arm onia”.
Muzicianul făcea parte dintrun cuartet de coarde (Fraţii
Mandicevschi).
Majoritatea lucrărilor sale au
fost popularizate prin interpretarea
lor de către corul Societăţii
Arm onia” şi mai cu seamă de
corul
Societăţii
„Academia
Ortodoxă”, care a fost creată în
anul 1889 de Silvestru MorariuAndrievici pentru studenţii de la
Facultatea de Teologie, numită
Societatea literară a studenţilor
Academia Ortodoxă”, membru al
căreia a fost Gh. Mandicevschi.
în anul 1906, la 20 ianuarie, la
Rădăuţi a avut loc şedinţa

Societăţii Academ ia Ortodoxă”, la
care
a
participat
şi
Gh.
Mandicevschi, cu o prezentare a
cântecului „Frumoase floricele”.
Cuvântul de deschidere a fost
rostit de preşedintele Societăţii,
Gavriil Străinul,
Pentru această Societate,
compozitorul Gh. Mandicevschi a
scris şi deviza „Uniţi să fim în
cugete, uniţi să fim în cântece, uniţi
în Dumnezeu”. Printre acestea se
numără un curs de contrapunct, în
patru volume, scris în colaborare
cu fratele său Eusebie, precum şi
studiul „Muzica la evrei până la
venirea Mântuitorului nostru lisus
Hristos”, publicată în revista
„Candela” din anul 1893.
Principalele lucrări realizate de
autor sunt muzica pentru piesa lui
Vasile Alecsandri „Piatra din casă”,
precum şi „Cuartetul de coarde”.
Are o serie de lucrări corale,
vocale şi pentru pian, precum şi
cântece bisericeşti.
în pofida vieţii sale scurte (a
decedat la 23 martie 1907, la doar
37 de ani), Gh. Mandicevschi a
adus o contribuţie
uriaşă la
dezvoltarea,
promovarea şi
păstrarea artei muzicale româ
neşti. Lucrările lui desăvârşite vor
dăinui peste ani.

Vladimir ACATRINI
în imagini:
Gh. Mandicevschi; Cuartetul de

Deschizând un roman de dragoste,
vedem că dragostea este sentimentul cel
mai frumos care poate fi exprimat de două
persoane, la început e mică, apoi creşte,
devine din ce în ce mai mare. Dragostea
este un sentiment complex, manifestat prin
afecţiune puternică. Dragostea se poate
manifesta faţă de familie (părinţi, copii sau
alte rude), prieteni, parteneri romantici,
Divinitate, animale, obiecte, patrie, frumos,
artă ş.a.m.d.
Există diferite tipuri de dragoste:
dragoste faţă de sine, care este confundată
adesea cu egoismul; dragoste romantică,
între parteneri de acelaşi tip. Ei pot fi opuşi
prin sexul biologic numiţi heterosexuali)
sau de acelaşi sex; dragoste faţă de
familie, manifestată între membrii unei
familii. Se remarcă prin importanţă sub tipul
dragostei părinteşti, a părinţilor faţă de
copiii lor; dragostea faţă de Divinitate, ce
fundamentează în unele religii legătura
dintre om şi Divinitate. Deci, după cum
vedem, există mai multe tipuri de dragoste.
Dragostea este ceea ce îi dă putere omului
de a trăi, de a spera la o nouă zi. Ca să fie
bine înţeles sensul dragostei, este nevoie
să vorbesc despre dragostea între doi,
dragostea îndrăgostiţilor. Desigur că în
viaţă există multe probleme pe care omul le
parcurge datorită dragostei, dar, există şi
dificultăţi care apar şi în interiorul dragostei.
Una din problemele care apar adesea la
tineri, este egoismul. Cel mai des este
întâlnită patima egoismului, iubirii pătimaşe
de sine. Iubirea pătimaşă de sine este
contrară adevăratei iubiri de sine. Pentru aşi birui egoismul, un asemenea om trebuie
să înveţe că într-o relaţie, şi cu atât mai
mult într-una de dragoste - să fie dăruitor,
să înveţe să primească şi să dea dragoste,
să dea căldură şi tot ceea ce vrea el însuşi
să primească. Atunci se va petrece
minunea: în inima lui va apărea izvorul
dragostei. Doar atunci va fi gata să
iubească într-adevăr. Fiecare dintre noi îşi
doreşte să aibă toată viaţa o dragoste
adevărată. Unii mereu tind spre aceasta şi
doar unora le este dat chiar de la început.
Dar pentru aceasta trebuie să ne rugăm ca
Dumnezeu să ne învrednicească de acea
dragoste adevărată, să ne trimită pe omul
care urmează să devină persoana cea mai
apropiată - să ne rugăm şi să credem că el
o va face, să ne rugăm ca Domnul să ne
ajute să nu facem greşeli, să nu încurcăm
iluzia cu realitatea.

Igor ANDRONACHI, preot
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Felicitări!
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Duminică, 2 octombrie, a avut loc o mare sărbătoare în familia

Astăzi, mesajul de felicitare îl
adresăm domnului

PASALÂC-GORBALI

Ion DOGOLICI,

7

din satul Mămăliga, raionul Noua Suliţă. Gospodina casei, doamna

Larisa,

a îm plinit o frumoasă vârstă.
Nu anii determină vârsta femeii, ci starea sufletească, felul ei de a fi.
Sărbătorita trăieşte mereu cu primăvara în suflet, iar gândurile ei
îndreptate doar spre binele familiei, a scumpului soţ. în sufletul dumneaei
n-a fost nicicând loc pentru ură, e o doamnă de o rară bunătate
sufletească. Toţi prietenii, rudele, persoanele dragi inimii dumneaei au
venit s-o felicite din toată inima, aducându-i în dar toate florile dragostei,
stimei şi recunoştinţei, mulţumindu-i pentru căldura
sufletească, pentru seninul din priviri şi vocea ei
duioasă.

Un poet scria despre femeie:
De unde-a coborât făptura nelumească,
Rouă cerească, pe gura uscată-a pământului.
Soarele sus, ar fi urmele ei,
Toate cuvintele se topesc în numele ei.
Mulţi ani, cu pace, sănătate, noroc şi bucurii!

directorul Şcolii de muzică din Costiceni,
raionul Noua Suliţă, pentru care toamna
este superbul anotimp, ce odată cu
bogatele roade, i-a mai adus vestea bună
că Domnul i-a mai dăruit un an fericit,
adăugându-i în pomul vieţii încă un inel
jubiliar.
E din viţă de buni gospodari, a îmbrăţişat
profesia de muzicant, dar se pricepe la toate,
ştie cum se cultivă şi pâinea noastră cea de
zilele. De mic copil a fost deprins să
muncească întru binele familiei. S-a manifestat ca un om harnic,
responsabil şi foarte sârguincios. Este stimat de toţi cei care-l cunosc pen
tru seriozitate, profesionalism şi muncă cu zel.
Cu ocazia jubileului de 60 de ani, cele mai dragi fiinţe inimii sale,
prietenii, elevii şi colegii de breaslă, care au şi solicitat această felicitare,
îi doresc sărbătoritului o viaţă fericită pe măsura frumuseţii sufletului,
multă sănătate, vivacitate, prosperitate, tihnă în casă, belşug pe masă, un
sincer „La mulţi ani!” şi aceste cuvinte izvorâte din
inimii:

y u,eu n ’nmupNHud, nepujuu meineu
LLţupo 6a>KaK> lueudiue nidpocmamu,
Bymu eenuKodyuiHOK), nacKaeoto, cnyxHHHOto,
BciM Ha dueo 3 koxhum JlţHeM HapodxeHHn.
BawaroTb ManeHbKin

Bucurie, viaţă lungă,
Necazul să nu vă ajungă,
Fericire, mult noroc
Cu tot neamul la un loc.
Dumnezeu să vă păzească,
Cu puterea Sa cerească.

BiKTopii LUTEOYPflK,
Tara PeMyc Ta MaMa XaHa Ana hkhx tu HenMOBipHnn CKapb.
Bohh pa30M i3 cecTpnHKoro KDniera Ta 6a6ycaMn HaAieio Ta
Banepieio a t3 ko>k i3 A^AbKOM BiTanieM BiTaioTb Te6e 3 AneM
HapoAweHHfl!
HexaM tboc >kmtth 6yAe cxokmm /- A u n u h g
po3cbap6oBaHy
BciMa
„
Ha Ka3Ky,
Ka3Ky, po
3cpapboBaHy bcimb
C*facmb9,
KonbopaMM BecenKn: HepBOHnn ue tboc BiHHe B3acMHe KoxaHHa,
opaH>xeBnn - TennoTa APY>KHix
CTOcyHKiB, >kobthm - acxpaBe coHeHKO, 3eneHnn - cnoxin i Mnp b
Aymi, 6naKMTHnn - nncTe 6 e3XMapHe He6 o, cnHin - BipHicTb i
necHicTb. MiuHoro 3AopoB’a, BAani, macTa, 3AincHeHHa Bcix Mpin
Ta 3aAyMiBi Hexan >KMTTa 6 yAe Ka3Koro y axin tu 3aB>KAn 6 yAeuj
6 a>xaHnM rocTeM.

A fară toamna a îm bătrânit de-a binelea şi, vorba poetului:
N u-i vina ta... Aşa e scrisă
Nem ilostiva lege-a firii,
Sărutul otrăvit al brum ei
Om oară toamna trandafirii...
Dar nu cei dăruiţi astăzi unei femei deosebite, pe nume

Domnica GOSTIUC
din satul Mahala, raionul Noua Suliţă, care a rotunjit
o vârstă frumoasă.
De obicei, fem eile nu prea iubesc să vorbească despre vârstă,
doamna Mica, cum îi mai spun în sat, e bucuroasă că
Dumnezeu îi dă sănătate, că are copii buni, frumoşi, cuminţi şi toate
se datoresc în mare măsură şi ei. E mamă iubitoare şi
şi toată viaţa a muncit şi munceşte pentru binele familiei,
ei. Nu a fost uşor să educi doi feciori, însă întotdeauna
a căutat să-i înveţe de bine, să pună accent pe omenie, respectul
faţă de cei din ju r şi dragostea faţă de muncă.
în zi aniversară, soţul Ion, feciorii Vădim şi Mihai, vă sunt recunoscători şi
se închină în faţa Dumneavoastră pentru nopţile nedormite, pentru
trudite, pentru poveţele de aur, pentru dragostea părintească şi pentru tot
aţi făcut şi faceţi pentru ei, iar părinţii Dvs., toate rudele şi prietenii vă
într-un glas:

Binele să vă-nsoţească,/Dumnezeu să vă păzească
Şi tot el să vă dăruiască/Sănătate şi putere,
Că-i cea mai de preţ avere./Să nu ştiţi de supărare,
Fie-vă cerul numai soare!

Toamna - anotimpul schimbărilor, al uitării, al iertării...
Anume în farmecul
acestui anotimp m isterios s-a născut domnişoara

Cristina SAINCIUC
din satul Mahala, raionul Noua Suliţă. în viaţa de toate zilele este
o fire inteligentă, receptivă şi înţelegătoare, preţuieşte orice clipă a
vieţii, deoarece după cum afirmă dumneaei: „Viaţa-i scurtă şi trebuie
trăită din plin alături de cei dragi inimii şi sufletului!”.
La frum oasele felicitări, arm onizându-şi vocile într-o frumoasă
rapsodie se alătură tata Gheorghe, surioara Marina îm preună cu
familia, bunica, rudele şi prietenii, care-i doresc împreună: sănătate,
îm plinirea tuturor năzuinţelor şi visurilor frumoase, belşug
armonie în viaţă, deoarece Cristina merită cele mai mândre buchete,
mai gingaşe cuvinte de mulţumire şi recunoştinţă, pentru
că este o fiică şi o soră grijulie, şi-i adresează următorul vers:
Să fii veşnic sănătoasă
Ş i ca floarea prim ăverii de frumoasă,
De cei dragi să fii iubită,
De toţi îngerii păzită,
îţi dorim toţi îm preună
Fericire, voie bună,
Zile m ulte ş i senine
Cu cei dragi, pe lângă tine.

Viaţa omului este ca un roman,
conţinutul căruia se poate schimba zilnic,
ca şi soarta omului... La 4 octombrie,
doamna

Aurica TÂBULEAC,
7

redactorul emisiunilor radiofonice a
Postului de radio Bucovina, şi-a prins în
cununa vieţii încă o floare.
Cu această ocazie este felicitată
de foştii colegi, rude şi prieteni,
doresc multă-multă sănătate şi linişte
Anii i-au brumat niţel tâmplele
doamnei Aurica, însă seninul din priviri e tot atât de blând, vocea ei
nu s-a schimbat, e tămăduitoare. E o fem eie de o rară bunătate
sufletească, blajină la suflet, cu o inimă mare, în care încape o lume
întreagă. Ba cu dor, ba mânioasă, viaţa totuna-i frumoasă. Să nu
permiteţi ca bruma anilor ce vor urma să vă atingă frumuseţea
' ii. Sunteţi o persoană fericită şi în primul rând
aţi crescut şi aţi educat copii buni, omenoşi,
----- 1 astăzi apleacă sărutul asupra mâinilor
Doamnă Aurica, cei care vă preţuiesc
enorm de mult, vă aduc în dar trandafiri
i de bruma toamnei şi săruturi
fierbinţi,, ei vă felicită cu drag, dorindu-vă
_______ , viaţă lungă şi fericită.
La m ulţi ani!

La început de Brumărel, când toată
natura este îmbrăcată
în haine aurii, doamna

Maria CRĂCIUN
din Hliboca îşi va mai adăuga un
frumos trandafir în buchetul vieţii.
Cu acest fericit prilej, doamna Maria
este felicitată din suflet de către mama
Elena, soţul Dragoş, fiul Andrei împreună cu
soţia Bogdana, de surori, frate, cuscri, de
toate rudele şi prietenii, care-i urează din
suflet multă sănătate, împliniri, o viaţă minu
nata şi multă fericire.
Scumpa noastră, să nu plângi
să nu ştii de necaz, iar toate visele tale să
devină realitate şi dorinţele să se transforme în realizări.
Să ai zâmbetul pe faţă, /Să îţi meargă
bine-n viaţă,
Să ai numai bucurii/De la soţ, de la copii.
La mulţi ani!

La 3 octom brie şi-a sărbătorit
ziua de naştere doamna

Lesea ŞCERBANIUK,
directoarea B ibliotecii m unicipale „A.
Dobreanski” din Cernăuţi. Graţie străduinţei
ei. cea mai „tânără” bibliotecă din centrul nosregional s-a ales şi cu un fond de carte
românească, colaborează cu biblioteci din
România, cu Consulatul General al României
la Cernăuţi, iar elevii Gimnaziului nr. 6 cu
limba română de predare sunt oaspeţi per
manenţi ai acestei instituţii.
Cu prilejul acestei date jubiliare, colegii de serviciu, ziariştii care
des frecventează biblioteca, cititorii activi îi adresează cele mai sin
cere felicitări cu urări de bine, sănătate, bunăstare şi succese, ferici
re şi armonie în familie.
La m ulţi ani!

-16

Frumoase şi bogate
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unt tinere,
frum oase şi
câştigă o
m ulţim e de bani, fie
ca m odele pe podi
um, fie ca imagine
a unor branduri
recunoscute la
nivel mondial,
lată una dintre
cele mai bogate
modele din
industria modei,
care nu se ridică
dim ineaţa din pat
pentru mai puţin de
câteva mii de euro pe zi.

S

în vârstă de 36 de ani, şi
mamă a doi copii, Bundchen
conduce clasamentul Forbes de
mai mulţi ani. în anul 2014,
Forbes estimă că Gisele avea o
avere de circa 400 milioane de
dolari,
răm ânând
şi-n
continuare cel mai bine
top model din lume, cu 27
milioane de euro
anul acesta, potrivit
mentului pe 2016 al
mai bine plătite celebrităţi
V eniturile top
b r a z ilia n

depăşesc cu
mu
veniturile co legelor e
mai tinere, dar şi pe cele ale
soţului ei, fotbalistul american
Tom Brady. Bundchen s-a retras
de pe podium anul trecut, dar îşi
câştigă cea mai mare parte din
venituri din contractele pe care
le are cu producătorii de parfum
Chanel şi C arolina Herrera
precum şi din publicitatea pentru
încălţăm intea Arezzo şi pentru
canalul
SkyTV
din
Brazilia natală. în plus Gisele
are propria marcă de
lenjerie şi produse

îngrijire a pielii
care
îi
c o m p le te a z ă
veniturile.

ABONEAZÂ-TE!
liderul presei româneşti
din Ucraina
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