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cuvântului

"Banii occidentali permit 
autorităţilor ucrainene să 

continue să jefuiască Ucraina 
şi nu să se concentreze la 

implementarea reformelor. " 
Washington Post

Haos la Cernăuţii
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Proprietarii de autoturisme cu numere de înmatriculare străine, din nou la proteste
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O Cetăţenii români cu DOMICILIUL sau REŞEDINŢA în străinătate care au vârsta de 
peste 18 ani, împliniţi inclusiv în ziua votului, îşi pot exercita dreptul la vot la secţiile de 
votare organizate în străinătate. Lista secţiilor de votare organizate în străinătate se 
regăseşte pe site-ul www.mae.ro/parlamentare-20l6.

Votarea începe la ora 7,00 şi are loc până la ora 21,00*, ora locală.

Z> Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot în baza 
unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării2:

•  paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu;
•  paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu;
•  paşaportul simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu.

3  Cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate, îşi pot exercita dreptul de vot în baza 
unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

cartea de identitate; 
cartea electronică de identitate; 
cartea de identitate provizorie; 
buletinul de identitate; 
paşaportul diplomatic; 
paşaportul diplomatic electronic;

paşaportul de serviciu; 
paşaportul de serviciu electronic; 
paşaportul simplu; 
paşaportul simplu electronic; 
paşaportul simplu temporar.

Acestea trebuie însoţite de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea 
reşedinţei3. Tipurile de documente care atestă reşedinţa în fiecare stat pot fi găsite pe 
site-ul www.mae.ro/parlamentare-2016 şi pe paginile de web ale misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare ale României din străinătate.
La acest scrutin, ca măsură pentru combaterea votului multiplu, actele de identitate ale 
votanţilor vor fi scanate de către un operator de calculator la intrarea în secţia de votare.

*Art. 82  alin, (3) din Legea nr. 208/2015 
2Art. 83 alin (1) din Legea nr. 208/2015 
3Art. 83 alin (2) din Legea nr. 208/2015

Subvenţiile -  bucuria 
sau îngrijorarea sătenilor?
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■  Haos la Cernăuţi!

Proprietari de autoturisme cu numere 
de înmatriculare străine, din nou la proteste

Gheorghe BODNARIUC, jurist, unul dintre 
liderii mişcărilor de protest ale 
automobiliştilor, în exclusivitate pentru 
„Libertatea 
Cuvântului” 
a declarat:

"Principala revendicare 
constă în prelungirea 
termenului de liberă 
circulaţie a mijloacelor de 
transport înmatriculate în 
alte ţări. Reprezentanţii 
noştri, împreună cu cei din 
Transcarpatia, au avut 
întâlniri cu conducerea 
Comitetului de stat în 
chestiunile Fiscale şi 
Vamale. Am propus mai 
multe variante favorabile 
atât pentru conducătorii 
auto, cât şi pentru statul ucrainean. E vorba de plătirea unor 
taxe fixe. Bugetul statului va fi completat anual cu câteva miliar
de de grivne. în plus, taxele de asigurare nu vor mai fi plătite în 
străinătate, ci în Ucraina. E vorba iarăşi de sume uriaşe de bani, 
care vor putea veni în folosul statului ucrainean. Actualmente în 
Ucraina se află circa 1 milion de autoturisme cu înmatriculare în 
străinătate. în acelaşi timp cred că şi industria auto din Ucraina 
va înţelege că trebuie să-şi revizuiască managementul calităţii şi 
să ajusteze discrepanţa dintre calitate-preţ. Dacă solicitările 
noastre nu-şi vor găsi o soluţionare pozitivă, suntem decişi să 
continuăm seria acţiunilor de protest”.

Zeci de propietari de autotu
risme cu numere de înmatriculare 
străine au circulat marţi pe 
străzile Cernăuţiului protestând 
împortiva legii care îi obligă să 
iasă o dată la cinci zile din ţară. 
Aceştia revendică adoptarea unei 
legi de către Parlament care să le 
permită să se deplaseze pe teri
toriul Ucrainei pe o perioadă de 
un an. Coloana de maşini s-a 
oprit pe strada Vatutin, în faţa se
diului Administraţiei Regionale de 
Stat, spre marea nemulţumire a 
cernăuţenilor şi şoferilor altor ma
şini. Reprezentanţii autorităţilor 
regionale nu au ieşit pentru a se 
întâlni cu protestatarii. De aseme
nea, o perioadă a fost blocat şi 
transportul în comun în centrul 
oraşului. Pasagerii din rutiere şi 
troleibuze au fost nevoiţi să stea 
vreme îndelungată în ambuteiaje. 
Coloana de maşini a circulat pe 
raza oraşului, fiind însoţită de 
echipaje ale Poliţiei de Patrulare. 
Reamintim că vinerea trecută 
proprietarii de autoturisme cu 
numere de înmatriculare străine 
au blocat şoseaua ”Cernăuţi-Po- 
rubne” în apropierea de localita

tea Corovia. Protestatarii solicită 
cu fermitate legalizarea la nivel 
legislativ a maşinilor străine în 
Ucraina. Plătirea taxelor vamale 
şi obţinerea numerelor de înmatri
culare ucrainene este o procedu
ră foarte costisitoare, care depă
şeşte de câteva ori preţul autotu
rismului. Ieşirea din ţară o dată la

fiecare cinci zile a devenit pentru 
şoferi un adevărat calvar. în plus, 
traficul la PTF "Porubne” este şi 
aşa foarte aglomerat din cauză 
că se tergiversează deschiderea 
celorlalte puncte de trecere la 
frontiera cu România. Condu
cătorii auto declară că sunt dispu
şi să plătească taxe anuale în Uc

raina, doar ca acestea să nu de
păşească 200 de dolari. Aceştia 
au pregătit şi o adresare în acest

sens pe care o vor transmite Pre
mierului Volodymyr Groisman.

Atitudini antisemite la Cernăuţi____________________________________________________?_
Inscripţie provocatoare pe faţada 
Sinagogii principale din Cernăuţi

Persoane neidentificate au profanat faţa
da Sinagogii principale de pe strada L. Koby- 
lyţea din Cernăuţi cu un mesaj antisemit. Fap
ta vandalilor a provocat indignare în rândul 
comunităţii evreilor din Bucovina, men
ţionează pe pagina sa de Facebook, activistul

principale de pe strada L. 
Kobylyţea, a apărut această 
inscripţie ruşinoasă. Cernăuţiul a 
fost întotdeauna cunoscut ca un 
oraş al toleranţei. Societatea civi
lă va trebui să dea o evaluare 
adecvată atitudinilor antisemite şi 
xenofobiei! Este trist să consta
tăm că atunci când ţara e în stare 
de război, iar societatea ar trebui 
consolidată, unii provocatori 
încearcă să instige la discordii 
interetnice”, spune llia Hoci.

G ripa şi v irozele atacă nem ilos

Numărul virozelor respi
ratorii e în creştere de la 

o săptămână la alta. Zilnic, zeci 
de persoane se prezintă la 
medic acuzând dureri de cap şi 
febră. Statisticile oficiale arată 
că numărul persoanelor diag
nosticate cu viroze respiratorii 
creşte de la o săptămână la , 
alta.

Doar pe parcursul săptămânii I 
3.200 de locuitori ai regiunii Cer- . I  
năuţi au fost afectaţi de infecţii v ira -g i 
le. 6 persoane sunt suspectate că ig  
ar avea gripă. Natalia Gopko, şefa= ' 
Sanepidului regional, a declarat că 
această creştere a cazurilor de viroze res
piratorii este una normală pentru această 
perioadă a anului. Pentru a preveni răs
pândirea bolii, persoanele infectate nu tre
buie să vină la serviciu. De asemenea, 
dacă 20 la sută dintre elevi lipsesc de la 
şcoală, urmează să fie declarată ca
rantină. Medicii susţin că anume în aceas
tă perioadă a anului viruşii se activează şi 
se transmit foarte uşor de la o persoană la 
alta. E suficient doar să stăm în preajma 
unei persoane răcite ca să ne îmbolnăvim

şi noi. Viruşii se iau atunci când cineva de 
lângă noi tuşeşte, strănută, dar chiar şi 
atunci când vorbeşte. "Spitalele sunt pre
gătite să primească bolnavii. 4% dintre 
persoanele afectate de viroze respiratorii 
acute au fost spitalizate. Majoritatea sunt 
copii cu vârsta sub 14 ani”, menţionează 
Oxana Andrieţ, directorul Departamentului 
regional în chestiunile Ocrotirii Sănătăţii. 
Vaccinul antigripal este cea mai sigură 
metodă de a nu ne îmbolnăvi de gripă, 
însă şi acesta poate fi găsit cu mare greu
tate prin farmacii.

fie e laborat un registru al nevoiaşilor. 
Astfe l, toţi doritorii vo r putea acorda o 
mână de ajutor. în  plus, e necesar de a 
d irecţiona din bugetul local fonduri pentru 
am eliorarea cond iţiilo r de via ţă  a acestor 
persoane.

La Cernăuţi 
cerşetoria ar 
putea fi scoasă 
în afara legii. 
Iniţiativa 
aparţine 
cernăuţeanului 
Andrii 
Dmytraşko, 
care a înregis
trat o adresare 
în acest sens 
la Consiliul 
Orăşenesc.

Autoru l 
consideră că 
cerşetoria a r 
trebui com bă
tută pe m otiv 
că a devenit 
foarte  agresivă 
în ultima
perioadă şi duce la creşterea nivelului 
infracţionalită ţii. M ajorita tea cerşetorilo r 
sunt în fond nişte adevăraţi escroci, care 
se prezintă şi ca foşti militari com batanţi, 
storcând bani de la trecători. în acelaşi 
tim p, autorul petiţiei spune că a r trebui să
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN, Sergiu BARBUTA
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UCRAINA a celebrat luni 
cea de-a treia aniversare 

de la revolta proeuropeană care a 
marcat cu sânge voinţa sa de ap
ropiere de UE şi a însemnat „se
pararea sa de lumea rusă”, po
trivit Preşedintelui ucrainean 
Petro Poroşenko.

Rebeliunea proeuropeană a luat 
contur în Piaţa Centrală din Kiev la 
21 noiembrie 2013 şi s-a încheiat cu 
trei luni mai târziu, prin înlăturarea 
de la putere a preşedintelui pro-rus 
Viktor lanukovyci, după moartea a 
circa o sută de manifestanţi şi 
douăzeci de poliţişti în confruntări

violente. Revoltele de pe Maidan 
„au pus capăt trecutului nostru 
ruso-sovietic şi perioadei post-so- 
vietice”, a declarat Poroşenko în 
cadrul unei ceremonii la Kiev. „Ele 
au separat lumile noastre ucrainea
nă şi europeană de lumea rusă”, a 
subliniat el.

PUŢIN EXPLICA DE CE A ANEXAT CRIMEEA
RUSIA a fost forţa

tă să ia contramă- 
suri ca răspuns la extin
derea NATO, a declarat 
preşedintele Rusiei, Vla- 
dim ir Puţin, în cadrul 
interviului dat regizorului 
Oliver Stone pentru filmul 
„Ucraina în foc“ şi prezen

tat de canalul rus de tele
viziune Ren TV. Ţările- 
membre ale NATO au fost 
supuse presiunilor State
lor Unite pentru a accepta 
sisteme antibalistice, a 
declarat Vladimir Puţin, 
avertizând cu măsuri si
metrice şi apreciind că

Alianţa Nord-Atlantică in
ventează „ameninţări ex
terne” pentru a impune re
guli ţărilor-membre. „Nu 
înţeleg logica partenerilor 
noştri. Uneori pare că în
cearcă să instituie disci
plina în Alianţa Nord- 
Atlantică, pentru a obliga

ţările-membre să se con
formeze. De aceea, au 
nevoie de un inamic 
extern”, a declarat preşe
dintele rus. Comentând 
evenimentele din Ucraina 
şi ocuparea Crimeii, lide
rul rus a declarat că „con
secinţele în cazul apariţiei 
la baza navală din 
Sevastopol a SUA sau 
NATO ar fi putut avea 
consecinţe grele pentru 
Rusia. „Sunt grele, deoa
rece baza în sine nu în
seamnă nimic. Dar ceea 
ce aş dori să reţineţi este 
o nuanţă. De ce reacţio
năm atât de brusc la ex
tinderea NATO? Suntem 
îngrijoraţi cu privire la 
practica de adoptare a 
deciziilor în NATO. Ştiu 
cum se iau deciziile. Atun
ci când o ţară devine 
membră a NATO, îi este 
deja foarte dificil să rezis
te presiunii unei puteri 
atât de mari ca liderul 
NATO, SUA”, a declarat 
Puţin.

Moldova nu-şi permite să anuleze 
Acordul de asociere cu UE

Republica
Moldova nu-şi poate 
permite să anuleze 
Acordul de asociere 
cu Uniunea 
Europeană, pentru 
că nu are nevoie de 
un „Maidan” 
ucrainean -  a spus 
marţi preşedintele 
ales, Igor Dodon. El 
susţine acum că 
Republica Moldova 
nu va anula Acordul 
de asociere cu 
Uniunea Europeană 
chiar dacă anterior 
promitea
susţinătorilor săi că 
va denunţa acest 
acord pentru ca ţara să se poată 
reorienta spre integrarea în

Uniunea Economică Eurasiatică. 
De asemenea, el pretinde Uniunii

Europene
înlocuirea regimului 
de comerţ liber, 
prevăzut de 
Acordul de 

■  asociere, cu unul 
M de comerţ asimet

ric, ce ar permite 
Republicii Moldova 
să exporte mărfuri 
pe piaţa
comunitară fără a 
plăti taxe vamale. 
De asemenea, Igor 
Dodon, nu a exclus 
necesitatea 
desfăşurării de 
negocieri în format 
trilateral Republica 
Moldova-Rusia- 

Uniunea Europeană, conform 
rador.

Ivanka TRUMP. Ce rol 
joacă fiica miliardarului 
în viitoarea 
administraţie Trump

Ivanka Trump, în vârstă de 35 de ani, a avut 
întotdeauna un rol extrem de important în afa

cerile lui Donald Trump, miliardarul care a ajuns la 
Casa Albă. Acum, aceasta ar putea să aibă chiar mai 
multă putere de decizie şi influenţă, iar unele 
publicaţii americane se întreabă dacă nu cumva 
Ivanka va fi, de fapt, adevărata Primă Doamnă în tim
pul mandatului lui Trump, ce va începe pe 20 
ianuarie.

„Pentru a înţelege preşedinţia Trump, trebuie să o descifrăm 
pe Ivanka”, este titlul unui articol din Washington Post. Jurnaliştii 
au analizat în detaliu activităţile fiicei miliardarului, care a jucat 
roluri importante în cadrul familiei, dar şi în construirea brandu
lui. Acum, aceasta ar putea avea un cuvânt greu de spus şi în 
viitoarea administraţie. O dovadă în acest sens este prezenţa ei 
la prima întrevedere a tatălui ei cu un lider străin. Preşedintele 
ales al SUA s-a întâlnit recent cu premierul japonez Shinzo Abe. 
Fotografiile de la acest eveniment au arătat că la întâlnire au mai 
fost prezenţi şi Ivanka Trump, dar şi soţul ei Jared Kushner.

Miliardarul care a ajuns la Casa Albă este căsătorit cu 
Melania, aceasta fiind cea de-a treia sa soţie. în total, Donald

Trump are cinci copii şi deja 8 nepoţi. Din prima sa căsătorie, 
cea cu Ivana, au rezultat trei copii: Donald Trump Jr. (38 de ani), 
Ivanka Trump (35 de ani) şi Eric Trump (32 de ani). Donald 
Trump mai are o fiică, Tiffany Trump, în vârstă de 22 de ani -  
este singurul copil din căsnicia cu actriţa Marla Maples. Barron 
William Trump, în vârstă de zece ani, este singurul copil al lui 
Donald Trump cu actuala lui soţie, Melania.

Cernăuţenii au instalat 60 de 
contoare do energie termică
Locuitorii

oraşului 
Cernăuţi pot 
beneficia de 
programul de 
stat privind 
co-
finanţarea 
instalării 
contoarelor 
la căldură.
Costul unui 
astfel de 
contor este 
de 45-48 mii
de grivne. 80% din cost este achitat de stat, restul de 
20% îl achită locatarii blocului. Cu toate acestea, 
primarul oraşului Cernăuţi, O leksii Kaspruk, consideră 
că măsurile de econom isire a energiei a r trebui să fie 
exam inate minuţios. „Contorul poate calcula energia pe 
care o primeşte locuinţa, însă nu poate regla 
tem peratura în casă atunci când afară este cald. Cea 
mai bună soluţie este instalarea de unităţi de încălzire 
individuală în fiecare clădire” .

Pagină realizată de Mihai URSU
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A început sezonul de 
încălzire şi împreu
nă cu energia ter

mică în apartamentele 
locatarilor a venit şi şocul 
cauzat de preţurile şi mai 
„fierbinţi". Aflând cât tre
buie să plătească pentru 
energia termică, de care 
au beneficiat în decursul 
a două săptămâni ale 
lunii octombrie, 
consumatorii şi-au pus 
mâinile în cap. Psihologic 
ei au fost pregătiţi de 
majorarea preţurilor, dar 
nu în aşa măsură. Chiar şi 
un matematician cu 
diplomă de doctor în 
ştiinţe nu e în stare să 
înţeleagă până la capăt 
formula după care 
economiştii de la reţelele 
termice calculează plata 
pentru energia termică.

Ultimii au matematica lor şi 
statul stimulează, încă de pe 
timpurile sovietice, „iscusinţa” lor 
de a bate pasul pe loc. întreprin
derile reţelelor de energie termi
că nu sunt cointeresate în aces
tei energii şi, doamne fereşte, ca 
locatarii să insiste la instalarea 
contoarelor. Se tem de ele ca 
dracul de tămâie. Or, contoarele 
scot în vileag toată ineficienţa 
vechiului sistem, când locatarii 
plătesc nu pentru energia termică 
primită, ci pentru circulaţia apei 
prin reţea.

Până şi în guvern au recu
noscut că cei de la reţelele 
termice au sărit peste şaua calu
lui. Conturile de plată pe care le- 
au prim it consumatorii conţin 
unele „erori” şi contabilii de la

întreprinderile de livrare a 
energiei termice vor fi nevoiţi în 
grabă mare să revadă calculele 
făcute. Dar cine poate afirma că 
şi următoarele calcule nu vor fi 
luate la întâmplare?! în orice caz, 
şeful executivului, Volodymyr 
Groisman, a spus-o apăsat: „Vă 
rog ca asemenea greşeli referitor 
la cetăţenii ucraineni să nu mai 
fie”. Cineva dintre membrii guver

nului a declarat că „asemenea 
erori pot duce la pierderea sta
tului”.

Cernăuţenii, şocaţi şi ei de 
conturile de plată primite pentru 
energia termică, nu pot conta pe 
aceea că sumele de pe aceste 
documente financiare vor fi 
schimbate esenţial în folosul lor. 
Luni, într-o conferinţă de presă, 
primarul oraşului, Oleksii Kas-

pruk, a explicat: „Vedeţi care-i 
situaţia în întreaga Ucraină, la 
nivelul Cabinetului de Miniştri, 
Comisiei Naţionale... în momen
tul de faţă se fac verificări şi 
situaţia va fi clarificată. Vreau să 
spun că întreprinderea comunală 
pentru energia termică din 
Cernăuţi a efectuat toate calcule
le în exclusivitate în limitele 
legislaţiei, documentelor norma

tive emise de Cabinetul de Mi
niştri, de Comisia Naţională pri
vind reglementarea de stat a tari
felor în domeniul energeticii şi 
serviciilor comunale”.

Deci, bea, Gheorghe, aghe
asmă şi taci. Dar poţi tăcea când 
furtuna stârnită de preţurile mari 
şi groaznice îţi suflă toată agoni
seala din buzunare?! Primarul 
Oleksii Kaspruk ne lasă în spe
ranţa că în următorul sezon de 
încălzire va fi mai bine. Dar 
pentru aceasta trebuie ca înşişi 
locatarii să aibă grijă ca să-şi pu
nă la timp contoare.

„Se cere reparată capital 
întreaga reţea, iar fiecare bloc cu 
multe etaje să dispună de contor 
individual. în asemenea condiţii 
plăţile vor fi cu mult mai mici în 
comparaţie cu actualele. Săp
tămâna trecută a fost semnat 
acordul de garanţie referitor la 
Proiectul cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dez
voltare care prevede credite cu 
facilităţi. Grantul constituie circa 
4 milioane euro şi va fi folosit în 
exclusivitate la montarea contoa
relor. Cernăuţenii trebuie să plă
tească numai pentru energia ter
mică consumată real. Aceasta 
este o tendinţă a noastră şi în 
direcţia dată lucrăm”, a accentuat 
domnul primar.

Deocamdată pentru consu
matori unicul colac de salvare 
sunt subvenţiile. Dar şi „matema
tica” lor e la fel de încurcată, 
încât nici academicienii nu o scot 

la capăt. Subvenţiile în 
Ucraina constituie o pro
tecţie socială temporară 
şi vor exista atâta timp, 
cât de ele vor avea nevo
ie oamenii. După cum se 
vede, ele au venit să 
menţină sărăcia pentru 
mult timp, căci nu se ştie 
când standardele sociale 
vor atinge acel nivel, ca 
să devină deja istorie. în 
prezent de subvenţii se 
folosesc 7 milioane de 
cetăţeni -  a şasea parte 
din populaţia ţării. Nu 
este o cifră a prosperării 
economice, ci a sărăciei.

Contoarele şi „matematica” 
consumului’de energie termică

Subvenţiile -  bucuria sau îngriiorarea sătenilorP
Nina FLUERAŞ, 
starostele satului Bălcăuţi, 

comunitatea teritorială Mămăliga, raionul 
Noua Suliţă:

-  Bălcăuţiul, fiind unul dintre cele mai 
îndepărtate sate de centrul raional, este, totuşi, 
gazificat. Aproxim ativ 30 de case nu sunt 
conectate la reţeaua de gaz. Odată cu majorarea 
tarifelor la acest combustibil, o bună parte dintre 
locuitori au dreptul şi se folosesc de subvenţii -  
circa 300 de familii. în anul curent subvenţiile au 
început să fie distribuite în octombrie. Cei ce 
beneficiază de acest ajutor din partea statului 
sunt mulţumiţi, căci, după calculele făcute, nu 
plătesc din buzunarul lor pentru consumul a 300- 
400 metri cubi de gaz.

în comparaţie cu anul trecut, numărul per
soanelor care se folosesc de subvenţii a crescut. 
Au rămas să le primească sătenii, care nu au gaz 
şi cumpără lemne.

Mihail MALANCĂ,
primarul satului Molniţa, raionul Herţa:
-  în satele gazificate numărul persoanelor care 

primesc subvenţii este mai mare, doar combustibilul 
albastru e cu mult mai scump decât o maşină cu lemne. 
La Molniţa vreo 470 de familii au dreptul la subvenţii. De 
fapt, numărul lor se precizează permanent. De la 
Serviciul social din raion ni se cer mai în fiecare lună 
precizarea datelor pentru 5-10 persoane, luate la 
evidenţă pentru subvenţii.

Subvenţiile sunt plătite la timp -  până la data de 29 
a lunii. Aceasta se referă la consumatorii de caz. E o 
problemă pentru sătenii care se fo losesc de 
combustibilul solid, adică de lemne. Aceştia primesc 
doar bani la mână pentru ca ei înşişi să-şi cumpere 
lemne.

în orice caz, toţi cei care au dreptul la subvenţii, le 
primesc neapărat. Sătenii consideră că dacă nu ar fi 
acest ajutor din partea statului, ar duce-o rău de tot. 
Preţurile sunt prea mari în comparaţie cu veniturile lor.

Ilie  OLAR,
primarul satului Ropcea, raionul Storojineţ:
-  E un paradox, dar Ropcea, sat prin care trece 

conducta de gaz de la Storojineţ spre Hliboca, nu este 
gazificată. A fost ratată şansa în anul 2003, când a fost 
construită această conductă. Autorităţile locale de 
atunci nu s-au gândit la ziua de mâine, or, ropcenii 
merită confortul pe care îl creează reţeaua de gaz. 
Gospodarilor, pe pământurile cărora a trecut conducta 
de gaz, li s-au plătit compensaţii mici. Dar avem ceea 
ce avem.

Acum gazul e scump, dar şi lemnele nu sunt ieftine. 
Circa 500 de familii din Ropcea primesc subvenţii pen
tru procurarea combustibilului solid şi consumul de 
energie electrică. O parte din subvenţii au fost plătite în 
octombrie, alta -  în noiembrie. Până la sfârşitul anului 
statul va achita această plată.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Cât de mult îşi doresc 
unele femei să aibă copii 

şi cât de uşor renunţă altele la 
bebeluşii lor! Un nou-născut 
a fost abandonat la Centrul 
"Fereastra vieţii” din 
Storojineţ, unde mamele îşi 
pot abandona copiii nedoriţi 
în mod legal, în cutii special 
amenajate. Bebeluşul a fost 
adus miercuri dimineaţă.

Cineva a apăsat pe butonul 
de alarmă, după care a dispărut 
fără urmă. Medicii au descoperit 
un băieţel de 5-7 săptămâni care 
ţipa cât îl ţineau plămânii. în 
prezent, starea lui de sănătate 
este stabilă. Micuţul are o 
greutate de 2,8 kg şi înălţimea de 
50 cm. Dacă pe parcursul a două 
luni mama nu-şi va face apariţia, 
micuţul va fi transferat la Casa

_ bikho.

Mictţe, mokhh aHOHiMHo 
3a/iM uinrn HeMOB/m.

copilului. Joi medicii îl vor boteza 
şi-l vor numi Mihail în cinstea 
sfântului ce a fost omagiat re
cent. Cazul bebeluşului aban
donat a fost preluat de poliţişti, 
care fac cercetări pentru a găsi 
familia copilului.

în ultima vreme abandonul în 
stradă, la gropi de gunoi sau în 
pungi de plastic a crescut într-un

mod îngrijorător.
De exemplu, euro
penii au venit cu o idee pe care o 
consideră salvatoare şi anume 
Baby Box, asta mai exact cutii 
unde părinţii îşi pot abandona 
copiii, sub protecţia anonimatului. 
Ceva asemănător a fost creat la 
Storojineţ în urmă cu doi ani. 
Această metodă, foarte controver

sată, este implementată în state 
precum Germania, Austria, Belgia, 
Cehia, Ungaria, Japonia, Canada. 
Metoda numită „Baby Box“ func
ţionează ca un sertar. Mai exact 
este vorba despre un sertar care se 
deschide o singură dată la exterior 
şi unde femeile îşi pot pune copilul

pe care nu şi-l mai doresc. în 
interior vor găsi o scrisoare, în cazul 
în care se răzgândesc şi îşi doresc 
să îl recupereze. Atunci când 
micuţul este introdus în sertar, o 
alarmă se declanşează la interior, 
urmând ca o asistentă să vină şi să 
preia copilul din cutie.

R e v o l t ă t o r !
Un nou-născut, abandonat la Storojineţ

lin bărbat ameninţa trecătorii 
In plină stradă cil un pistol

La Cernăuţi un bărbat cu un 
pistol în mână ameninţa trecătorii. 
Incidentul s-a petrecut marţi pe stra
da Komanov. La locul cu pricina a 
sosit de urgenţă un echipaj al Poliţiei

de Patrulare. Când a observat 
poliţia, acesta a aruncat arma. 
Bărbatul a fost reţinut. Din primele 
cercetări s-a constatat că acesta 
are antecedente penale.

Accident tragic!
Femeie ucisă de tren la Cernăuţi9

Si-a găsit sfârşitul sub 
roţile trenului. Este 

voFba despre o femeie care 
încerca să treacă peste linia 
ferată şi care a fost lovită din 
plin de tren. Accidentul a avut 
loc în apropiere de Piaţa auto.

în urma incidentului a fost 
solicitat un echipaj medical, care 
a constatat decesul femeii. La 
faţa locului s-au deplasat şi 
poliţiştii, oamenii legii demarând 
o anchetă pentru a stabili 
circumstanţele în care s-a pro
dus accidentul.

Urcă fără griji la volan 
după ce au consumat băuturi 
alcoolice. Şoferilor irespon
sabili nu le pasă nici de 
amenzile mari, nici de 
dosarele penale. Potrivit 
statisticilor, la Cernăuţi poliţia 
identifică într-o singură 
noapte între 8-14 şoferi beţi la 
volan. Astfel, oraşul Cernăuţi 
rămâne lider pe ţară după 
numărul de şoferi prinşi în 
stare de ebrietate.

în acelaşi timp, potrivit 
datelor oferite de poliţie, de la 
începutul anului curent în 
regiune au avut loc circa două 
mii de accidente rutiere care s- 
au soldat cu 49 de pierderi de 
vieţi umane. în comparaţie cu 
anii precedenţi, numărul acci
dentelor este în creştere. în 
majoritatea cazurilor vinovaţi 
sunt atât şoferii, cât şi pietonii 
care nu respectă regulile de 
circulaţie.

Pe timp de noapte, 
zeci de şoferi sunt prinşi 
beţi la volan

Benzinărie clandestină la Tărăsăuti

Oamenii legii au depistat în gospodăria unui 
locuitor al satului Tărăsăuţi, raionul Noua 

Suliţă, acţiuni ilegale de comercializare a 
carburanţilor fără acte de provenienţă, certificate de 
calitate, precum şi documente ce atestă dreptul la 
activitatea de întreprinzător.

în timpul percheziţiilor auto
rizate poliţia a confiscat 5.000 litri 
de motorină şi benzină de marca 
A-95. Pe marginea acestui caz a 
fost demarată o anchetă penală. 
Cercetările continuă.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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26 noiembrie -  Ziua comemorării jertfelor Foametei din Ucraina

UNELE ASPECTE ALE FOAMETEI 
DIN ANI11946-1947 DIN DUCOVINA
In fiecare an, la finele lunii noiembrie, în Ucraina se 

desfăşoară acţiuni de comemorare a victimelor 
Foametei din anii 1932-1933, care a secerat milioane 
de vieţi omeneşti. Ţinutul nostru n-a fost supus aces
tei mari tragedii, organizate de către liderii fostului 
imperiu sovietic. Regiunea Cernăuţi a trecut prin 
Foametea din anii 1946-1947, care a rămas ca o rană 
veşnic sângerândă în istoria meleagului mioritic de la 
poalele Carpaţilor.

Care au fost premizele aces
tei tragedii? De la bun început e 
necesar de menţionat faptul că 
la 1 ianuarie 1941, numărul 
populaţiei din actuala regiune 
Cernăuţi atingea cifra de 875 mii 
de locuitori. Se ştie că în anul 
1941, în ţinut au avut loc două 
deportări în masă ale oamenilor 
de diferite naţionalităţi, incluşi de 
către autorităţile dictaturii stali- 
niste în categoria „duşmanilor 
poporului”. Spre taigalele sibe
riene şi stepele pustii ale 
Kazahstanului au pornit eşaloa
nele morţii cu peste 20 de mii de 
vinovaţi fără vină, majoritatea 
cărora a rămas să-şi doarmă 
somnul de veci în neagra stră
inătate.

Odată cu declanşarea ope
raţiunilor militare, bărbaţii care 
aveau dreptul să ţină arma în 
mâini, sunt înrolaţi în unităţile de 
luptă şi trimişi pe front. Mulţi au 
căzut pe câmpurile de luptă.

Astfel, populaţia regiunii 
Cernăuţi s-a micşorat în perioa
da anilor 1941-1944 cu mai bine 
de 300 mii de oameni, fiindcă la 
1 ianuarie 1945 ea constituia 
565 mii de locuitori. Satele au 
rămas fără braţele apte de 
muncă, deoarece numărul băr
baţilor a scăzut cu 64 la sută, 
adică au trecut în nemurire 
aproape trei sferturi din numărul 
bărbaţilor, indicat la 1 ianuarie 
1941. Loturile de pământ au 
ajuns în seama bătrânilor, femei
lor şi a copiilor, care le vor prelu
cra după putinţa por, cu mari 
greutăţi, fiindcă numărul cailor s- 
a m icşorat cu 37 la sută. 
Desigur, roada adunată în aces
te condiţii simţitor scade.

Trebuie menţionat şi faptul 
că anul 1945 constituie punctul 
culminant al molimei de tifos 
care bântuia în ţinutul nostru şi 
care a secerat peste 27 mii de 
suflete.

O influenţă negativă asupra 
recoltei din primii ani postbelici 
au exercitat şi condiţiile climate
rice complicate. Toamna anului 
1945 nu s-a bucurat de ploi 
abundente, necesare pentru fer
tilitatea solului. Iarna, care a 
urmat, a coborât pe meleagurile 
noastre cu puţină zăpadă. 
Primăvara n-a adus mult aştep
tata schimbare spre mai bine. în 
decursul celor şapte luni ale 
anului 1946, au căzut doar 17 
centimetri de precipitaţii atmos

ferice, ceea ce a constituit numai 
42 de procente din norma nece
sară. Recolta adunată în regiune 
oscila între 2,5 şi 3,5 centnere 
de cereale la hectar.

O parte din recolta adunată 
gospodăriile ţărăneşti erau 
nevoite s-o predea statului, fiin
dcă în ţinut domnea sistemul 
cotelor obligatorii de livrare a 
cerealelor către stat, introdus de 
puterea sovietică. Acest sistem a 
fost transformat de către organe
le staliniste de represalii într-un 
instrument de ruinare şi distru
gere a gospodăriilor ţărăneşti. 
Cota avea rol persecutoriu dato
rită măsurilor drastice, aplicate 
asupra gospodăriilor ţărăneşti în 
cazul neachitării obligaţiilor în 
natură, în termenul prevăzut de 
lege. Persoana, care din diverse 
motive nu putea să acopere can
tităţile stabilite şi să le predea 
statului sub formă de cote, era

încadrată din punct de vedere 
juridic în categoria „sabotorilor”, 
fiind acuzată de subminarea 
economiei naţionale şi aspru 
pedepsită cu închisoarea de la 
un an până la 10 ani, cu amen
dă, cu sechestrarea bunurilor 
imobile din gospodărie.

Bunăoară, Pampuş Dumitru al 
lui Mihai, născut în 1910, în loca
litatea Boian, azi raionul Noua 
Suliţă, român. în 1946, trebuia 
să predea statului 1.946 kilogra
me de grâu, iar în 1947 -  1.135 
de kilograme de grâu, 300 kilo
grame de cartofi şi 126 kilogra
me de fân. Este deferit justiţiei, 
în timpul procesului de judecată, 
ţăranul a declarat că în 1946 a 
fost secetă, pământul n-a rodit şi 
n-a avut posibilitate să achite 
statului cota indicată. în 1947 a 
avut material semincer numai 
pentru un hectar din cele cinci

hectare şi jumătate de pământ 
care erau în posesia lui, adu
nând de pe acest hectar doar un 
centner de porumb. Declaraţia 
românului n-a fost luată în consi
derare de către judecător şi ţăra
nul va fi condamnat, pe data de 
18 decembrie 1947, la cinci ani

închisoare.
în anul 1947, pentru neachi- 

tarea la timp a cotelor obligatorii, 
organelor judiciare au fost înain
tate 6.355 de dosare penale. Toţi 
inculpaţii au împărtăşit destinul 
lui Dumitru Pampuş.

Oamenii au rămas fără mij
loace de existenţă, fiind lăsaţi în 
voia sorţii. A  început marea tra
gedie a ţinutului nostru, nimici
rea în masă a populaţiei prin 
înfometare.

Maria Sucevan din satul 
Dumeni, raionul Noua Suliţă, 
mărturiseşte: „Mi-am adus amin

te cum în toamna anului 1946, în 
ograda noastră au dat năvală 
doi îm puterniciţi ruşi, cărora 
lumea le spunea „striboci”. Erau 
însoţiţi de Andrei Lupoi, un om 
din satul nostru. Aceşti trei „eroi” 
ne-au luat toţi cartofii, tot grâul şi 
tot porumbul. Tata n-a putut

suporta o asemenea tâlhărie şi 
pentru că s-a opus, a fost bătut 
crunt şi lăsat lat în mijlocul ogră
zii. Mama şi noi, cei patru copii, 
plângeam în hohote.

Foametea nu s-a lăsat mult 
aşteptată. Mama aproape că nu 
punea în gură nimic, dându-ne 
nouă ceea ce mai găsea prin 
casă, ca să ne scoată cumva din 
iarnă. Dar nu a putut sărmana 
rezista şi la 13 ianuarie 1947 a 
închis ochii, lăsându-ne fără 
mângâiere. A doua victimă a foa
metei organizate de „eliberatori” 
şi de regimul instaurat de ei, a 
fost Liuba, surioara mea de trei 
anişori, care s-a stins din viaţă în 
luna iunie a aceluiaşi an. 
Doamne, să nu mai vadă nimeni 
şi nici să nu mai ştie cum mor 
copiii de foame!

într-o zi Liuba mi-a spus:
-  Eu mă culc şi nu ştiu dacă 

mă voi trezi, dar tu să nu mă uiţi. 
Eu m-am culcat pe alt pat şi am 
leşinat de foame. Puteam şi eu 
lesne muri, dar Dumnezeu mi-a 
dat zile ca să pot, în cele din 
urmă, mărturisi prin câte am tre
cut noi şi tot neamul nostru din 
Basarabia şi din Bucovina în tim
pul Foametei din 1946-1947.

Numai Bunul Dumnezei ştie 
câte zile am fost leşinată şi de 
cât timp a murit surioara mea 
Liuba, care începuse să se des
compună în patul în care a dece
dat. Nu pot şti de unde şi cum a 
aflat felceriţa Lidia Cuciuc, care 
a venit în sat odată cu „eliberato
rii”, s-a măritat la noi, şi a rămas 
să trăiască şi să lucreze unde s- 
a oprit. Ea a venit cu căruţa şi cu 
sanitarii să strângă cadavrele, 
căci se temea să nu izbucneas
că vreo epidemie. Surioara a 
fost dusă la cimitir, iar eu -  la 
spitalul din Noua Suliţă”.

în timpul Foametei din anii 
1946-1947, în regiunea Cer
năuţi, conform unor date oficiale, 
au murit peste 17 mii de oameni.

Petru GRIOR, 
directorul Centrului 

de Cercetări Istorice 
şi Culturale din Cernăuţi
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actriţa Natlialie Barthelemy, care i-a 
dăruit primul său copil, Anthony. 
Legătura cu actriţa Mireille Dare a 
durat 15 ani, dar nu au avut copii, iar 
relaţia sa cu modelul olandez Rosalie

van Brernen, cu care a avut doi copii 
— Anouchka şi Alain-Fabien, s-a 
încheiat în octombrie 2002. In august 
2014, actorul francez Alain Delon a 
fost internat, la Paris, pentru a fi

supus unei intervenţii chirurgicale. 
„Nu II voi lăsa pe Dumnezeu să alea
gă ziua morţii mele”, a declarat 
atunci renumitul actor Alain Delon.

Cum arată în prezent 
idolul femeilor din întreaga lume

milioane de vizionări. Era numit de

Alain Delon a îm plinit 
luna aceasta 81 de ani, 

iar în ultima perioadă acceptă 
to t mai rar să se prezinte la 
evenimente.

Alain Delon este imul dintre cei 
mai cunoscuţi actori din Franţa. 
Declarat la un moment dat drept cel 
mai sexy bărbat din lume, actorul a 
jucat din 1957 şi până în 2008 în 
filme cunoscute la nivel interna
ţional. Printre acestea se numără: „Le 
Retour de Casanova”, „Zorro”, 
„Notre histoire” sau „Un crime”, 
începând cu anul 1956, a fost cel mai 
vizibil actor al cinematografiei fran
ceze, alături de Louis de Firnes şi 
Jean-Paul Belmondo, jucând în peste 
100 de filme şi având peste 100 de

către mass-media anglo-saxonă "băr
batul Brigitte Bardot” datorită aspec
tului său, fiind un bărbat extrem de 
atrăgător şi, totodată, a succesului 
său mondial.

Din 1984, Delon locuieşte în 
Elveţia, în regiunea Geneva, iar în 
lima martie 2000 a primit cetăţenia 
elveţiană. Chiar dacă zvonurile îi 
atribuie multe aventuri amoroase, 
actorul a avut însă şi legături de 
durată. Relaţia sa cu actriţa Romy

Sclmeider, cu care a început o idilă la 
filmările pentru cea de-a doua peli
culă a actorului, a durat aproximativ 
chici ani, apoi a fost căsătorit cu

La 25 de ani, Valentin 
Uzun, conducătorul 

formaţiei Tharmis, îşi 
trăieşte viaţa prin două mari 
iubiri: familia şi muzica. 
Abilităţile vocale le-a 
moştenit de la bunicii şi 
părinţii săi, care deseori 
cântau la sărbători. Muzica 
i-a devenit "lume", iar soarta 
i-a dictat astfel încât sufletul 
pereche să şi-l găsească to t 
prin muzică. Valentin Uzun 
împreună cu formaţia 
Tharmis, cântă muzică 
autentică, muzica diferitor 
popoare, cântă la nai, vioară, 
tobă, chitară acustică şi 
cimpoi. în  special, cântă 
muzică balcanică, populară, 
rock, jazz şi retro.

Valentin Uzun şi Orchestra Tharmis 
din Chişinău vor evolua la Cernăuţi

Publicul este foarte activ la 
concertele lui Uzun, toată lumea 
dansează, se bucură de energia 
pozitivă a artiştilor. Una dintre piese
le de succes din repertoriul lui 
Valentin Uzun este „Dragă 
Domnişoară”, videoclipul căreia a 
fost filmat pe strada „O. 
Kobyleanska” din oraşul Cernăuţi. 
Aşadar, stimaţi telespectatori, în 
seara zilei de 8 decembrie 2016,

începând cu orele 19.00, Valentin 
Uzun şi Orchestra Tharmis din 
Chişinău, Republica Moldova, vor 
debuta pe scena Teatrului Muzical- 
Dramatic „Olga Kobyleanska” din 
Cernăuţi. Aceşti tineri interpreţi au în 
repertoriul lor şi câteva melodii în 
limba ucraineană, special pregătite 
pentru publicul cemăuţean. Biletele 
pot fi procurate la Casa Teatrului. 
Deci, vă aşteptăm cu drag... Pagină realizată de Cristina GOSTIUC
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Vrednici români 
de la o margine 
de Cernăuţi...

f

Şcoala şi Casa de folclor -  aceste două instituţii gemene, 
precum şi biserica menţin spiritul românesc în străvechea 

suburbie a Cernăuţiului, Roşa Stânca. Dar şi vrednicii locuitori de 
aici ţin la obârşia lor.

Cu jumătate 
de mileniu mai tânără 

decât „mica Vienă”
Iii 2008, când Cemăuţiul şi-a mar

cat jubileul de 600 de ani, o mare 
festivitate a avut loc şi la Roşa Stânca. 
Locuitorii suburbiei au sărbătorit 
centenarul şcolii locale -  Şcoala medie 
incompletă nr. 17 cu limba română de 
predare. Directorul-adjimct, Liliana 
Tcaci, a precizat că pentru prima dată 
Şcoala din Roşa Stânca figurează în 
Schema statisticilor şcolilor naţionale 
şi instituţiilor de învăţământ din Buco
vina din 1912. Acolo e scris că Şcoala 
de la Stinca (cum se numea atunci) a 
fost deschisă la 28 septembrie 1908. 
Este prezentată şi o fotografie din 1912 
a elevilor, în costume naţionale româ
neşti. „Vedeţi, e aceeaşi clădire a şcolii, 
îmi arată imaginea reînnoită doamna 
Liliana Tcaci. Şi după o sută şi ceva de 
ani portul naţional continuă să rămână 
de mare onoare la Roşa Stânca”.

Intr-adevăr, la sărbătorile din 
şcoală, precum şi la festivalurile din 
oraş elevii de la Şcoala nr. 17 se pre
zintă în frumoase costume naţionale. 
Poate din aceste considerente şi vechi
ul club din suburbie a fost numit „Casă 
de folclor”. E unica nu numai în oraş, 
ci şi în regiune.

„La început şcoala a fost deschisă 
într-o încăpere mică şi în alt loc, „lângă 
nuc”, cum spun localnicii. Iar această 
clădire, de o sută de ani, a fost ridicată 
pe mijloacele băneşti ale oamenilor din 
suburbie, care şi-au dorit ca odraslele 
lor să înveţe carte”, accentuează doam
na Liliana Tcaci. „Poate de aceea şi 
păruiţii ţin foarte mult la şcoală, 
opinează doamna directoare, Ludmila 
Puşcariova. Dacă ei n-ar fi manifestat o 
astfel de atitudine, şcoala s-ar fi 
confruntat cu multe greutăţi. E ade
vărat, ne susţine Direcţia orăşenească 
de învăţământ, dar şi părinţii ne ajută 
foarte mult”.

Dacă în perioada de timp nu prea 
îndepărtată numărul elevilor de la 
Şcoala nr.17 era mai mare, în prezent 
aici învaţă 74 de elevi şi îşi desfăşoară 
activitatea 18 pedagogi. Jumătate 
dintre ei simt localnici şi chiar au în
văţat aici. Actualul colectiv pedagogic 
este tânăr: în genere învăţătoarele de 
clasele primare Marina Iliuc, Stela 
Chelea, Nelea Gorenco, Valeria Ţigă- 
nescu, profesoara de ucraineană, Caro- 
lina Dârda, simt proaspete absolvente 
ale instituţiilor pedagogice. Alături de 
tinerele învăţătoare şi profesoare 
activează şi cele care provin din dinas
tii de pedagogi. Bunăoară, doamna 
Cristina Cebotari, profesoară de infor
matică: „Provin din dinastia de pro
fesori Lazarovici, băştinaşi din Roşa 
Stânca şi vestiţi în întreaga regiune. 
Toţi membrii ei au învăţat la Şcoala nr. 
17 şi şi-au făcut stadiile la Univer
sitatea din Cernăuţi, ţine să sublinieze 
doamna Cristina Cebotari. Vasile La
zarovici, filolog, a fost director-adjimct 
la Şcoala din Voloca. Fiica sa, Liliana, 
este profesoară la aceeaşi şcoală. 
Ştefan Lazarovici, profesor de mate
matică, director-adjimct la Colegiul , 
unde profesor de informatică este fiul 
său, Gheorglie. Mama mea, Viorica 
Tinicu, a fost profesoară de mate
matică la Şcoala nr. 10 şi la Şcoala nr. 
17, unde în prezent eu predau infor
matica”.

Doamna Oxana Haric, profesoară 
de biologie şi chimie, îmi povesteşte că 
aici au învăţat bunica ei, Domnica, şi 
mama -  Emilia. „Am învăţat şi eu aici 
şi mă simt fericită că am revenit peste 
iui timp oarecare, dar în calitate de 
profesoară, hi anul 2015 a absolvit 
Şcoala de la Roşa Stânca fiica mea, 
Emilia, iar fiul, Miliăiţă, este elev în 
clasa a treia. De altfel, în clasa a treia 
învaţă şi alţi câţiva copii ai profesorilor 
noştri. Cu prilejul Zilei învăţătorului ei 
au prezentat sceneta „E uşor să fii copil 
de profesor?”. Munca pedagogică e

complicată, chiar şi într-o şcoală mică 
aşa ca a noastră. Stima din partea 
părinţilor reduc această greutate şi ne 
încurajează”, recunoaşte doamna 
Oxana Haric.

,Ahnosfera morală sănătoasă, care 
predomină la noi în şcoală, îi face pe 
unii locuitori din suburbie, ucraineni 
de origine, să-şi dea copiii aici, la 
şcoala românească. Şi nu regretă”, 
afirmă doamna directoare, Ludmila 
Puşcariova.

Casa de folclor -  „casa 
mare” a suburbiei
Şcoala de la Roşa Stânca nu are 

sală de festivităţi. Majoritatea 
sărbătorilor şi acţiunilor extraşcolare 
au loc la Casa de cultură, sau Casa de 
folclor, cum este numită oficial 
instituţia de cultură din suburbie. Dar şi 
ea, Casa de folclor, nu poate funcţiona 
fără participarea activă la acţiunile 
artistice a elevilor şi profesorilor de la
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şcoală. Puntea de legătură spirituală 
între aceste două instituţii este 
asigurată de familia Maraşciuc. Soţii 
Miliai şi Valentina au fost şi simt şi 
profesori, şi lucrători ai culturii, hi 
această ipostază dublă este în prezent şi 
fiica lor, Elvira. Domnul Miliai, înainte 
de a fi director al Casei de folclor, a 
activat vreo două decenii la şcoală în 
calitate de învăţător de muzică, 
împreună cu soţia Valentina, profe
soară de română şi pedagog-organiza- 
tor, le-au altoit elevilor dragostea de 
frumos, de graiul şi cântecul românesc, 
i-au scos pe scenele festivalurilor 
orăşeneşti şi regionale. în prezent 
învăţătoare de muzică la şcoală şi 
conducătoare a două grupuri vocale 
este fiica lor, Elvira, care a obţinut 
studii muzicale superioare.

Orchestra de instrumente populare 
,Mărţişor” de la Casa de folclor din 
Roşa Stânca se bazează tot pe 
localnici. Dacă o să vezi în compo
nenţa ei iui tânăr violonist, să ştii că 
neamul muzicanţilor din această 
suburbie românească a Cernăuţiului nu 
se termină.

Ca o stâncă în bătaia 
vânturilor înstrăinării

Suburbia Roşa Stânca este iui 
colţişor pitoresc al Cernăuţiului. „De 
pe dealul de la Stâncă se vede oraşul ca

în palmă. Aici elevii noştri, după serata 
de absolvire, întâmpină zorii primei 
zile a vieţii lor de sine stătătoare. Iar nu 
demult, trei perechi de tineri au format 
din flori două inimi îndrăgostite şi s-au 
logodit acolo”, povesteşte doamna 
Lilia Puiu, preşedinta comitetului pă
rintesc al şcolii. „Dar cât de frumoase 
erau nunţile la Roşa Stânca pe când 
eram eu tânără, afirmă mama doamnei 
Lilia, Ana Proţ. Deşi localnicii ţin la 
tradiţiile noastre româneşti, de ele îşi 
amintesc din ce în ce mai rar. Dacă 
până nu demult la Sărbătorile de 
Crăciun ne treceau pragul casei mulţi 
copii cu „Steaua” şi cu colinda, acum 
numărul lor s-a cam rărit. Bine că 
măcar sărbătorile de la club ne 
amintesc de aceste obiceiuri”.

Asemenea sărbători vor fi 
permanent, deoarece vânturile înstră
inării nu împrăştie credinţa de neam a 
locuitorilor de aici. Or, credinţa lor e ca 
o stâncă în bătaia acestor vânturi.

în imagini: dna Cristina Cebo
tari, descendentă din dinastia de 
profesori Lazarovici la o lecţie în 
şcoala natală; tânărul colectiv peda
gogic; profesoara de biologie, Oxana 
Haric; doamna Lilia Puiu împreună 
a i mama sa, Ana Proţ, în pragul casei 
părinteşti; un grup de elevi în faţa 
Casei de folclor.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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FC BUCOVINA CAUTĂ
SĂ SPARGĂ SERIA GHINIOANELOR

Chiar dacă a ratat o serie de ocazii imense, echipa din Cernăuţi pune 
din nou înfrângerea pe seama ghinionului. FC Bucovina a cedat pe teren 
propriu în faţa echipei Kolos Kovalivka cu scorul de 2:3. După meci antre
norul principal al FC Bucovina, Serhii Şyşcenko, a declarat: "Mulţumesc 
celor ce au avut grijă ca terenul să revină în stare normală. Mulţumesc 
suporterilor, care cred că au rămas dezamăgiţi de rezultat. Am făcut tot

posibilul pentru ca echipa să aibă o evoluţie bună şi să acumuleze punc
te”. De asemenea, antrenorul a mai adăugat că în viitorul apropiat vor fi 
făcute schimbări în componenţa echipei. Unii fotbalişti vor trebui să caute 
oferte pe la alte cluburi.

Boxer bucovinean, 
în semifinalele Campionatului 

Ucrainei

Pugilistul bucovinean Stepan Grecul, la categoria 81 kg, a reuşit 
calificarea în semifinalele Campionatului Ucrainei la box, care s-a 
desfăşurat la Harkiv. Grecul s-a impus în faţa lui Mykyta Strastin din 
Dnipropetrovsk şi Vadym Ustimod din Doneţk, pentru ca în 
semifinale să cedeze în faţa lui Denys Solonenyk din Vinnyţea.

1 #  Liga Campionilor

DINAMO KIEV( _ NAPOLI

O brigadă de arbitri din Româ
nia, cu Ovidiu Haţegan la centru, a 
condus meciul dintre Napoli şi 
Dinamo Kiev, care s-a jucat mier
curi seara, pe Stadionul San Paolo, 
în Grupa B a Ligii Campionilor la 
fotbal (21,45, ora României). în cla
sament, pe primul loc se află 
Benfica Lisabona, cu 7 puncte, ur
mată de SSC Napoli, 7 puncte, Be- 
şiktaş Istanbul, 6 puncte, şi Dinamo 
Kiev, 1 punct. înainte de începerea 
meciului, antrenorul principal al 
echipei Dinamo Kiev Serhii Rebrov 
a declarat: „împotriva echipelor 
spaniole şi italiene este foarte dificil 
de jucat, deoarece acestea contro
lează mingea bine. „Napoli” are un 
joc ofensiv excelent. împotriva 
acestor echipe nu contează doar 
tactica şi strategia, ci dorinţa jucă
torilor de a învinge”.

LA MOLNIŢA A FOST FĂCUT BILANŢUL 
ANULUI FOTBALISTIC-2016

LA Molniţa a avut loc 
ceremonia de premiere a 

câştigătorilor Campionatului raio
nal la fotbal-2016, transmite 
Herţa info. în anul curent cam
pioană raională a devenit FC 
Godineşti, argintul i-a revenit 
echipei FC Herţa, iar bronzul -  
FC Satul Mare. în cadrul eveni
mentului a fost organizat şi un tur
neu, în care s-au întâlnit FC

Ostriţa şi FC Molniţa. în urma 
seriei de penalty Ostriţa s-a im
pus cu scorul de 7:6. Ceremonia 
de decernare a avut loc în pre
zenţa lui Valentin lacoban, preşe
dintele Consiliului Raional Herţa, 
Minu Pavalache, reprezentant al 
Secţiei raionale în chestiunile 
învăţământului, tineretului şi spor
tului, Constantin Crâşmaru, 
preşedintele Federaţiei raionale

de fotbal, care au înmânat cupe, 
medalii şi diplome de onoare. De 
asemenea, organizatorii au acor
dat medalii şi suvenire celor mai 
buni jucători şi antrenori. De ase
menea, primarul satului Go
dineşti, dl Viorel Botlung, a oferit 
în dar campioanei raionului uni
forme noi pentru a putea participa 
cu succes şi în următorul sezon 
fotbalistic.

La Marşinţi a avut loc turneul la volei 
în memoria profesorului Dumitru Mihail LUNGU

în incinta sălii de coregraf, antrenor al organizat în memoria 
sport a Complexului In- echipelor locale şi un regretatului profesor de 
structiv-Educativ din om cu suflet mare, care educaţie fizică s-au 
satul Marşinţi, raionul 40 de ani de viaţă şi-a confruntat patru echipe 
Noua Suliţă, s-a desfă- dedicat şcolii natale, locale de volei: echipa 
şurat turneul la volei în informează primarul sa- profesorilor, veteranilor 
memoria lui Dumitru tului Marşinţi, domnul şi echipele de elevi ai 
Mihail Lungu, profesor Gheorghe Nikitovici. şcolii locale, 
de onoare, dansator- în cadrul turneului

155 milioane de grivne pentru 
dezvoltarea sportului la Cernăuţi

în cadrul următoarei sesiuni a Consiliului Orăşenesc Cernăuţi urmează să fie adop
tat Programul dezvoltării sportului pentru anii 2017-2020. La elaborarea programului 
respectiv au fost antrenaţi funcţionari locali, sportivi şi experţi în domeniu. „în următorii 
3 ani pentru restaurarea, modernizarea şi crearea infrastructurii sportive vor fi alocate 
155 milioane de grivne”, a dat asigurări primarul oraşului, Oleksii Kaspruk. Potrivit lui, 
la Cernăuţi urmează să fie create mai multe terenuri de sport multifuncţionale.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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>Frumuseţe şi sănătate
Cu ajutorul acestui regim, se poate 

slăbi până la 14 kilograme în 30 de zile. 
Aşa că, merită să încerci această dietă, 
lată despre ce este vorba:

Micul dejun trebuie luat la ora 9. La 
această masă poţi să mănânci brânză, 
iaurt, unt, lapte, ouă, carne de pui sau cur
can. în primele zile ale dietei, poţi mânca 
din aceste alimente cât îţi doreşti. De ase
menea, ai voie să bei apă plată, ceai şi 
cafea. Masa de prânz trebuie luată la ora 
13.30. Optează pentru carne sau peşte cu 
paste, orez, grâu, griş. Mai ai voie şi fructe 
sau legume.

Cina se ia la orele 18.30. Alege pentru 
această masă legume (crude, fierte, pe 
grătar ori preparate în cuptor) şi peşte.

Reguli de aur în acest 
regim

1. Mănânci cât vrei. în primele două 
săptămâni ale acestei diete, poţi să 
mănânci orice cantitate din alimentele 
menţionate. După 14 zile, trebuie să începi 
să înjumătăţeşti porţiile.

Carnea de vită este bogată în grăsimi, dar jumătate dintre acestea sunt 
mononesaturate, benefice totuşi pentru inimă. Cu toate acestea, carnea de vită 
cu puţină grăsime, consumată din când în când, este benefică. Carnea are în 
compoziţie şi alte substanţe pe care nu le poţi obţine din plante. Printre ele este 
creatina, cea care formează depozite de energie în muşchi şi creier, ceea ce sti
mulează activitatea şi metabolismul.

DE CE E BINE SĂ CONSUMĂM CARNE DE VITĂ?

lată câteva motive pentru a include 
carnea de vită în dietă:

E sănătoasă. Există 29 bucăţi „slabe” 
de carne de vită (îndeosebi pulpa de vită 
sau de viţel) în conformitate cu standardele 
americane. Carnea de vită oferă nutrienţi, 
cum ar fi zinc, fier, proteine şi vitamina B. 
Jumătate din grăsimea care se găseşte în 
carnea de vită este mononesaturată, la fel 
ca cea găsită în uleiul de măsline.

> -£  uşoară. Folosind reţete simple, car
nea de vită poate fi o alegere uşoară la o 
masă bine echilibrată.

> -£s fe  accesibilă. Caloriile din carnea 
de vită sunt mult mai dens nutritive decât 
opţiunile vegetariene de proteine, cum ar fi 
untul de arahide, tofu sau fasolea.

> - Proteinele animale sunt "proteine 
de înaltă calitate”. Calitatea unei surse de 
proteine se bazează pe concentraţia de 
aminoacizi esenţiali. Proteinele animale

sunt cea mai completă sursă de aminoacizi 
esenţiali necesari pentru a sprijini sănătatea

oaselor, metabolismul, funcţionarea ţesutu
lui muscular, chiar şi funcţionarea 
corespunzătoare a sistemului nervos.

> - Oferă saţietate.
> - Se consumă cu moderaţie.

Deoarece carnea de vită nu conţine fibre, nu 
rezultă reziduuri solide odată cu consuma
rea ei, aşadar preparatele din carne de vită 
trebuie combinate cu legume proaspete şi 
cereale.

2. Nu ai voie să sari peste nicio masă. 
Cele trei mese sunt esenţiale în acest 
regim. De asemenea, este foarte important 
să respectaţi orele la care trebuie să 
mâncaţi: micul dejun la ora 9, prânzul la 
13.30, iar cina la 18.30. Ai voie plus 
minus 10 minute.

3. Cina e ultima masă a zilei. Nu mai 
consuma nimic, în afară de apă plată, după 
ora 18.30.

4. Ai grijă să te hidratezi. Bea 2 litri de 
lichid pe zi, din care unul neapărat trebuie 
să fie chiar apă plată.

5. Nu uita de mişcare. Nu trebuie să te 
faci sportivă peste noapte, dar 10-15 
minute de mişcare pe zi este esenţială. în 
acest sens, poţi merge pe jos două staţii de 
autobuz.

TRUCURI CULINARE
#  Nu ţinea în frigider citricele sau 

roşiile, dacă vrei ca gustul lor să rămână 
acelaşi.

#  Depozitează condimentele într-un 
loc uscat şi întunecat. Umiditatea, lumina 
şi căldura vor face ca ierburile şi 
condimentele să-şi piardă aroma.

#  Dacă doreşti să coci fursecuri cu 
textură perfectă, răceşte aluatul înainte de 
a-l coace şi loveşte uşor tava când o scoţi, 
ca să eviţi lipirea fursecurilor de ea.

#  Pentru a avea rezultate mai bune 
atunci când coci o prăjitură sau un tort, 
lasă untul şi ouăle la temperatura camerei 
peste noapte.

#  Busuiocul proaspăt se păstrează 
mai bine la temperatura camerei, dacă 
tulpinile sunt în apă.

#  Pentru a da culoare frumoasă pră
jiturilor, cozonacilor, plăcintelor şi cornule- 
ţelor, unge-le deasupra cu cafea cu lapte 
înainte de a le da la cuptor.

#  Este recomandat ca friptura să nu 
se săreze înainte de a fi prăjită, deoarece 
sarea o va face să se usuce excesiv şi să 
îşi piardă aroma.

#  Atunci când e necesar să adaugi 
apa în mâncare este indicat să foloseşti 
apă fierbinte.

#  Ţine ceapa în lapte înainte de a o 
prăji pentru a fi mai gustoasă şi mai 
crocantă.

#  Dacă doreşti că piureul de cartofi să 
fie mai pufos, adaugă o linguriţă de oţet.

#  Pentru că legumele fierte să-şi 
păstreze culoarea, scoate-le din apa în 
care au fiert şi pune-le într-un vas cu apă 
rece sau cuburi de gheaţă.

« ‘ Gătiţi gustos împreună cu noi!
Friptură de vită 

în vin roşu
Ingrediente: 750 grame carne 

vită, 300 ml vin roşu sec, 1 ceapă, 
1 morcov, 2-3 căţei de usturoi, 2 foi 
de dafin, 1 fir de cimbru (poate fi şi 
uscat), pătrunjel, 3 cuişoare, 3-4 
boabe de piper, 1/8 linguriţă nuc
şoară măcinată, 1 roşie, 1 lingură 
pastă de roşii, 1 lingură muştar, 1/2 
lingură oţet de vin roşu, 2 linguri 
ulei, sare, piper negru măcinat.

Preparare. Se taie ceapa şi 
morcovul bucăţi mari. Se curăţă 
usturoiul. într-un vas destul de 
încăpător se încinge uleiul. Se 
prăjeşte bucata de carne pe toate 
părţile până se rumeneşte frumos. 
Se scoate din vas.

Dacă doriţi să-şi păstreze 
forma la fiert, carnea se poate 
lega cu aţă de ju r împrejur.

Se adaugă ceapa, morcovul, 
usturoiul, foile de dafin, cimbrul şi 
pătrunjelul, cuişoarele şi piperul-

boabe. La foc mare, amestecând 
din când în când, se sotează până 
ceapa începe să se rumenească 
uşor. Apoi se adaugă pasta de 
roşii şi se mai sotează 2 minute să 
se caramelizeze. Se adaugă muş- 
tarul şi roşia tăiată bucăţi. Se 
aşează carnea în vas, peste legu
me.

Se stinge totul cu vin roşu. Se 
completează cu apă astfel încât 
carnea să fie acoperită. Se presa
ră sare, piper negru şi nucşoară. 
Se adaugă oţetul. Când începe să 
fiarbă, se acoperă vasul şi se dă la 
cuptor, la 160 C, până când furcu
liţa intră uşor în carne (2-3 ore).

Se scoate vasul din cuptor. 
Dacă o serviţi imediat, scoateţi 
carnea din sos şi lăsaţi-o să se 
răcească acoperită, astfel se va 
felia mai uşor.

Din lichidul rezultat se prepară 
un sos, care se fierbe încă 10 
minute, să devină mai concentrat. 
Tăiaţi carnea rece în felii potrivite 
(maxim 1 deget grosime) şi aşe- 
zaţi-le în sosul fierbinte. Lăsaţi 
carnea să se reîncălzească în 
sos.

Se serveşte carnea cu sos şi

Poftă bună!

piure de cartofi sau găluşcuţe de 
făină şi un pahar din vinul roşu 
pus la friptură.

Carne de vită 
în sos de coniac

Ingrediente: 1 kg carne de 
vită (costiţă), 100 g coniac, 2 
linguri de unt, 1/2 pahar de ulei, 1 
lingură făină de grâu, sare, piper 
negru măcinat.

Pentru garnitură: 4 pere, 2 
pahare de vin alb sec, 5-6 cuişoa
re, piper negru, 2 linguri zahăr.

Mod de preparare. Carnea se 
taie în 4 bucăţi. Se bate uşor, se 
sărează şi se piperează. Se pră
jeşte într-o tigaie cu ulei încins 
până la obţinerea unei cruste 
rumene, se toarnă coniacul, se 
căleşte cu capac la foc domol timp 
de 15-20 minute. Se adaugă untul, 
făina prăjită un pic, se amestecă, 
apoi se lasă să se călească până 
se îngroaşă. Se serveşte cu pere 
în vin.

Prepararea perelor în vin.
Aduceţi vinul până la fierbere, 
adăugaţi zahăr, piper, cuişoare, 

fierbeţi la foc domol 
5 minute. Adăugaţi 
perele întregi cu 
coajă în marinata 

Fierbeţi la foc 
)mol 10-15 minu- 
până se înmoaie, 

să se 
în mari

nată.

Rubrică susţinută de Tatiana CARLAŞCIUC
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Tratamente şi metode de prevenţie 
pentru bolile agravate de frig
Frigul nu este tocmai cel 

mai bun prieten al sănă
tăţii. lată ce ravagii pot face 
temperaturile scăzute în orga
nismul nostru şi cum pot fi 
prevenite şi tratate aceste 
neplăceri.__________________

INFECŢIILE URINARE. Deşi 
infecţia urinară este o afecţiune 
provocată de diferiţi agenţi pato
geni, incidenţa cazurilor creşte 
atunci când afară este foarte frig. 
Nu întâmplător se spune în popor 
că infecţia urinară înseamnă că 
“te-a tras frigul de la picioare”.

Pentru a ne feri de astfel de 
infecţii, este bine să consumăm 
alimente bogate în vitamina C, să 
ne hidratăm bine (chiar dacă 
iarna nu simţim atât de des ne
voia de a bea apă), să nu pe
trecem mult timp în frig şi ume
zeală.

DEGERATURILE. Degera
turile sunt mici leziuni ale ţesutu
rilor, provocate de frig, în urma 
unor perioade de expunere înde

lungată la temperaturi scăzute. 
Cel mai des afectate sunt extre
mităţile: zona feţei, urechile, 
încheieturile, mâinile, picioarele.

Există mai multe tipuri de 
degerături, însă dacă suferiţi 
adesea de sindromul mâinilor şi 
picioarelor reci (în pofida tuturor 
măsurilor luate: îmbrăcăminte 
adecvată, consumul de lichide 
calde, masaj etc.) poate fi vorba

tejându-vă zonele dureroase cu 
haine călduroase, consumând 
alimente cu proprietăţi anti-infla- 
matorii (ghimbirul, uleiul de 
măsline). Daca durerile, totuşi, 
apar, apelaţi la un tratament 
special pentru dureri reumatice.

AFECŢIUNILE CARDIACE. 
Vasele de sânge se contractă la 
frig astfel că sângele nu mai cir
culă aşa cum trebuie în tot cor
pul, fapt ce poate duce la com
plicaţii grave. Nu întâmplător, 
incidenţa cea mai mare de pro
bleme cardio-vasculare este

iarna. Pe cât e posibil evitaţi să 
ieşiţi în frig sau să faceţi exerciţii 
fizice prea grele, ce vă pot com
plica respiraţia sau pot mări rit
mul cardiac.

Din nou, indicată este supli
mentarea cu o coenzimă Q10 de 
calitate, fiind un foarte bun tonic 
cardiac, ce ajută la combaterea 
dereglărilor cardiovasculare. 
Oferă energie pentru funcţiona
rea ritmică a muşchiului inimii, 
creste rezistenţa la efort, redu
când frecvenţa şi intensitatea 
problemelor cardiace.

de o circulaţie proastă a sânge
lui şi atunci este recomandată 
Coenzimă Qio Dual, un supli

ment natural, ce asigură o ab
sorbţie rapidă, ajutând atât la 
întărirea sistemului imunitar, cât 
şi la protecţia pielii, stimulând 
circulaţia periferică.

REUMATISMUL. Vremea 
rece intensifică durerile articula
re. Puteţi evita acest lucru, pro-

Tratarea naturistă a durerilor de gât

linguriţe de plantă se 
o cană de apă fier- 
se acoperă vasul li 

lasă la infuzat, 10-15

Gargara te poate 
uta, de asemenea, 

nd te doare gâtul. 
Prepară o infuzie 

din flori de gălbe- 
(calendula) 

, când 
a ju n g e  

a
em -

Dacă te doare gâtul, alimentele pe 
care le consumi trebuie să fie moi şi uşor 
de înghiţit, dar şi bogate în vitamine - A, B, 
C, D, E şi minerale - magneziu, zinc, fier, 
care să stimuleze sistemul natural de 
apărare al organismului.

Astfel, bolnavului i se recomandă să 
consume rădăcinoase, sub formă de 
piure, legume cu frunze verzi, usturoi, ridi
che, hrean, mai ales crude, apoi, cereale, 
citrice, ardei, uleiuri extrase prin presare 
la rece, iaurt şi brânză, supe, banane.

în această perioadă, destul de neplă
cută, nu consuma băuturi carbogazoase 
pentru că irită şi mai tare gâtul şi prelun
gesc boala. Apa plată sau apa de izvor 
sunt cele mai indicate, dacă sunt băute la 
temperatura camerei.

Ceaiurile trebuie să fie calde, nu fier
binţi, aşa cum greşit se procedează. 
Ceaiul fierbinte irită gâtul şi mai tare şi 
vindecarea se produce lent. Ceaiul de 
salvie, de busuioc sau cel de cimbrişor, 
recomandate în dureri de gat, au efecte 
antiseptice, calmează mucoasele iritate şi 

stimulează imunitatea. 
Peste una-

peratura corpului, adaugă o jumătate de 
linguriţa de bicarbonat alimentar, o lingu
ră de oţet, zeamă de lămâie sau o jumă
tate de linguriţă de sare. Dacă foloseşti 
sarea ca remediu natural, e bine să ştii că 
în scop terapeutic se recomandă sarea 
grunjoasă.

Din ceai de gălbenele şi zeamă de 
lămâie îţi poţi prepara, dacă este nevoie, 
şi picăturile pentru nas. Amestecă două 
linguriţe de ceai cu o jumătate de linguriţă 
de zeamă de lămâie şi ai picături pentru o 
zi întreagă.

Inhalaţiile cu abur te pot ajuta să scapi 
mai repede de durerile de gât. Se fac, de 
obicei, seara, înainte de culcare. Se pot 
folosi plante puternic aromate, în combi
naţie sau simple: mentă, cimbru, busuioc, 
levănţică.

Mai înainte, bunicile şi mamele noas
tre ne tratau cu comprese sau cataplas- 
me.

Se amestecă oţet încălzit şi apă, în 
părţi egale, se stropeşte din belşug o 
bucată de pânză sau tifon şi se înfăşoară 
gâtul.

Se da un cartof prin răzătoarea mare, 
se pune pe o fâşie de pânză, se stropeş
te cu oţet cald, îndoit cu apă şi se pune în 

gâtului, unde poate fi ţinută de seara 
dimineaţa.

în cazul durerilor de gât, 
de un real folos este şi 

Se trece cu sucitorul 
câteva foi de varză, 

care apoi se aplică direct pe 
şi se fixează cu o bucată 

de pânză sau tifon.

Durerile de gat 
apar, de regulă, 

în sezonul rece şi 
adesea pot fi însoţite 
de simptome minime, 
precum secreţie 
nazală abundentă, 
strănut, tuse 
seacă.

CARE ISTE DIFERENŢA 
DINTRE RACEAlA SI GRIPA?

Nu există vreo persoană care nu 
a avut o răceală sau o gripă cel 
puţin o dată în viaţă. Sunt zile când 
te trezeşti cu nasul curgând, dureri 
de cap, stare generală proastă şi 
dorinţa de a sta ghemuit în pat fără 
să faci nimic. De cele mai multe ori 
te întrebi ce este: răceală sau 
gripă?

De multe ori cele două boli sunt 
confundate, deoarece simptomele sunt 
de multe ori asemănătoare. De aceea 
este bine să cunoaştem elementele 
distinctive ale fiecăreia pentru a evita 
abuzul de medicamente şi pentru a 
micşora perioada de convalescenţă.

Răceala este cauzată de cele mai 
multe ori de Rhinovirus (există peste 
200 de alte virusuri care sunt respon
sabile pentru apariţia răcelilor), simpto
mele sunt localizate asupra gâtului: 
nas care curge sau înfundat, ochi 
apoşi, tuse, durere de gât. Simptomele

virus, Influenza virus, iar principala 
caracteristică este debutul violent: 
febră ridicată, frisoane, dureri muscu
lare puternice, tuse şi nas care curge.

în ambele cazuri antibioticele nu 
sunt recomandate decât în momentul 
în care apar complicaţii ce implică 
prezenţa unor bacterii. De asemenea, 
dacă o răceală durează 7 zile sau o 
săptămână, gripa îşi poate face simţite 
simptomele şi timp de câteva săptă
mâni, este mult mai agresivă şi o vizită 
la medic este recomandată încă de la 
debutul bolii, mai ales în cazul celor cu 
risc crescut de a face complicaţii.

Cum poate fi prevenită răceala 
şi gripa?
■  Spălaţi-vă mâinile cu săpun de 

mai multe ori pe zi, întotdeauna imediat 
ce intraţi în casă şi înainte de a vă 
aşeza la masă.

■  Evitaţi pe cât e posibil zonele 
aglomerate.

apar treptat pe parcursul a 2-3 zile, 
poate apărea şi o uşoară stare febrilă 
sau dureri musculare, dar intensitatea 
lor este relativ scăzută.

Gripa este cauzată tot de un tip de

■  Când tuşiţi acoperiţi-vă gura în 
pliul cotului, nu cu mâna. Dacă folosiţi 
mâna şansele de a transmite mai 
departe viruşii cresc semnificativ.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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SĂRBĂTOAREA HRAMULUI BISERICII DIN FOROSNA

Pentru orice comunitate 
creştină, hramul înseamnă o zi de 
sărbătoare deosebită, în care 
sunt cinstiţi sfinţii ocrotitori ai 
Bisericii, în care este celebrată 
comuniunea, prin care ne trăim 
credinţa şi în care îl întâlnim pe 
Domnul: „Căci unde doi sau trei 
sunt adunaţi în numele meu, sunt 
si eu acolo în mijlocul lor” (Mt. 
18, 20) .

în fiecare an, la 21 noiembrie, cre
dincioşii care ţin de calendarul vechi îi 
prăznuiesc pe Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil.

„Această zi de sărbătoare a prilejuit 
un moment de mare bucurie în viaţa 
credincioşilor. Românii basarabeni din 
Forosna împreună cu oaspeţii din loca
lităţile vecine, printre care şi credincioşi 
din Costiceni, au venit în număr mare 
la slujbă, arătându-şi evlavia faţă de 
arhanghelii lui Dumnezeu”, a mărturisit 
dl Andrei Colac, veteran al culturii, 
care a asistat la eveniment.

La finalul serviciului divin, cuvântul 
de învăţare a fost rostit de părintele 
paroh Mihai Moisei, o personalitate de 
mare cultură duhovnicească. Părintele 
Moisei le-a mulţumit din toată inima 
preoţilor prezenţi şi tuturor credin
cioşilor care au asistat la Sfânta Litur
ghie şi s-au rugat cu inima curată către 
Dumnezeu.

Sergiu BĂRBUŢĂ

Potrivit calendarului bisericesc, 
arhanghelii sunt conducătorii 
cetelor de îngeri, au aripi şi poartă 
săbii ca simbol al biruinţei -  călău
ze ale sufletelor în drumul acestora 
spre rai.

în această zi semnificativă, 
credincioşii ce ţin de Parohia preo
tului Mihai Moisei din Forosna, 
raionul Noua Suliţă, a cărei lăcaş 
are drept ocrotitori Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil, au săr
bătorit hramul bisericii din localita
te. Sărbătoarea a început cu Sfânta 
Liturghie săvârşită de un sobor de 
preoţi din satele Dinăuţi, Costiceni, 
Igeşti, Mămăliga, Tărăsăuţi, Buda, 
Mahala, Stălineşti şi Cerlena, în 
frunte cu părintele Gheorghe 
Moroz, protopop de Noua Suliţă.

Dragi cititori credincioşi

Acum, în Sfântul Post al Cră
ciunului, se lucrează cel mai bine şi 
are cele mai mari puteri. S-a desco
perit 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 farm ece 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,

lată ce spun cei care au apelat 
la sprijinul Maicii Stareţe Paraschiwa:

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 vin
decat de depresie.

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”.

Mă numesc Elena şi sunt din orăşelul 
Hliboca, dar mă aflu în Italia, sunt de profe
sie 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 regre
ta. Rezultat 100% garantat!

prezentul şi viitorul şi vă poate rezolva la distanţă pe numele de botez şi 
orice problemă, chiar şi prin telefon de datele de naştere. Doamne ajută.

Telefon : 0 0 4 0  7 46  8 1 1 6 6 3
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BERBECUL. Este o perioadă în care 
relaţia de cuplu va trece pe primul plan. 

I Graţie susţinerii din partea planetei Venus, 
veţi reuşi să vă daţi seama cât de important 

vă este partenerul. Dacă nu sunteţi încă într-o 
relaţie, nu vă grăbiţi să faceţi acest pas în această 
perioadă. Astrele nu vă sunt prea favorabile în sectorul 
financiar. Neapărat achitaţi datoriile urgente pentru a nu 
se acumula.

TAURUL. Din păcate, astrele nu sunt favor
abile armoniei în cuplu în această 
săptămână. Va fi nevoie să faceţi eforturi 
mari să vă înţelegeţi. Căci puteţi ajunge 

repede la conflicte. Dacă nu aveţi încă o 
relaţie, ea nici nu se prevede. Nu prea aveţi mari şanse 
să vă găsiţi sufletul-pereche zilele acestea, în schimb 
aveţi succese la serviciu, pe plan financiar.

GEMENII. în această săptămână relaţia 
cu persoanele dragi va fi armonioasă, doar 
dacă veţi face totul în acest sens. încercaţi să 
nu vă provocaţi partenerii fără motiv şi fiţi cât 

se poate de sinceri cu ei. Contextul astral pre
dispune la aventuri. De ele ar putea profita nativii care 
nu sunt încă într-o relaţie. în sectorul financiar, veştile 
nu sunt dintre cele mai bune. Apar cheltuieli şi oricât de 
chibzuiţi aţi fi, există şanse să fiţi nevoiţi să scoateţi 
sume nu mici din cont pentru a achita unele servicii.

RACUL. în cuplu, aveţi tendinţa să vă 
învinuiţi partenerul pentru te miri ce şi să 
aruncaţi toată responsabilitatea pe umerii lui. 
Riscaţi să generaţi un conflict. în acest caz, 

dacă ţineţi să vă păstraţi relaţia, nu vă rămâne 
decât să recunoaşteţi că aţi greşit. Atenţie sporită la 
serviciu! Vor apărea probleme legate de tărăgănări sau 
amânări ale finalizării proiectelor, lipsă de concentrare. 
Nu este o perioadă propice pentru proiecte noi.

LEUL. Urmează o săptămână bună din 
punct de vedere financiar. Astrele favorizează 
tranzacţiile financiare, vânzările sau 
cumpărările de proprietăţi. Sunt şanse de 

câştiguri mari, posibil chiar din surse 
neaşteptate. Aveţi, însă, grijă, la sănătate. Vă veţi 
confrunta cu o uşoară agresivitate. Veţi avea tendinţa 
să vă pierdeţi uşor încrederea în voi înşivă. Dar, totul e 
trecător.

FECIOARA. în această săptămână, 
astrele vor semăna unele neplăceri în relaţia 
cu partenerul de viaţă, din cauză că sunteţi 
egoişti şi posesivi. Veştile sunt mai bune în 

sectorul financiar. Urmează o săptămână 
favorabilă stabilizării situaţiei financiare. Astfel, dacă 
aveţi datorii mai vechi, nu vă va fi foarte greu să le 
achitaţi. De asemenea, dacă aţi dat bani cu împrumut 
de ceva vreme, a venit vremea să vi-i recuperaţi.

BALANŢA. în această săptămână, aveţi 
tendinţa să visaţi cu ochii deschişi, mai ales 

i /  \  . în ceea ce priveşte relaţia de cuplu. Veşti 
X , y  bune în ceea ce priveşte finanţele. Mulţi dintre 

voi vor avea parte de câştiguri neaşteptate, din 
cele mai surprinzătoare surse. Tragem un semnal de 
alarmă asupra sănătăţii. Aveţi tendinţa să munciţi până 
la epuizare. Eforturile voastre vor fi apreciate în scurt 
timp, însă asta nu înseamnă să nu aveţi deloc grijă de 
voi.

SCORPIONUL. O săptămână favorabilă 
dialogului. Acolo unde exista probleme nere
zolvate, între parteneri, între rude, prieteni 

sau colegi, acestea au şanse să se rezolve. în 
ceea ce priveşte situaţia materială, trebuie să 

recunoaşteţi că v-aţi obişnuit să cheltuiţi pe tot felul de 
nimicuri cu precădere atunci când sunteţi stresaţi sau 
supăraţi. Străduiţi-vă să vă găsiţi alte activităţi, căci 
continuând să cheltuiţi în ritmul acesta, veţi avea 
serioase probleme cu banii.

SĂGETĂTORUL. Urmează o perioadă 
foarte bună pe plan financiar. Sunt favorizate 

. . investiţiile, însă acestea ar putea implica anu-
mite riscuri. Riscurile nu ar trebui, însă, să vă 

sperie. Dacă vi le asumaţi, veţi avea doar de 
câştigat. Trebuie să atrageţi atenţia asupra stării de 
sănătate. Contextul astral vă predispune la afecţiuni 
inflamatorii şi, de asemenea, la accidente. Fiţi atenţi pe 
unde mergeţi şi nu faceţi mişcări bruşte.

CAPRICORNUL. Perioada care urmează 
este plasată sub semnul dragostei şi al 
tandreţii. Veţi avea o mulţime de ocazii să 
cunoaşteţi persoane de sex opus interesante. 

Profitaţi de ele. Din punct de vedere financiar, 
veţi reuşi să vă echilibraţi bugetul, să scăpaţi de datorii, 
graţie unor câştiguri la care nu v-aţi fi aşteptat. Nu sunt 
mari, dar vă scot din impas. Din punct de vedere al 
sănătăţii, aveţi nevoie de relaxare.

VĂRSĂTORUL. în sectorul dragostei, 
veţi avea parte de armonie şi de înţelegere. 
Comunicarea cu partenerul de viaţă este mai 
bună ca niciodată. Dacă nu aveţi încă o 

relaţie, sunt şanse destul de mari să găsiţi pe 
cineva. Sunt favorizate câştigurile însemnate. Fiţi, 
totuşi, chibzuiţi cu banii, pentru că în această perioadă 
a anului cheltuielile sunt mai mari. La serviciu abordaţi 
lucrurile cu calm. E calea cea mai sigură spre 
rezolvarea oricărei probleme.

PEŞTII. Veţi traversa o perioadă benefică 
vieţii de cuplu. Veşti bune şi pentru nativii 
singuri, care au şanse mari să aibă parte de 

o întâlnire importantă. în sectorul banilor vă 
aşteaptă cheltuieli neprevăzute determinate de 

diverse probleme casnice. Este o perioadă propice să 
respectaţi o dietă, să practicaţi sportul.
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în a tre ia  decadă  a lui 
B rum ar îşi va să rbători 
z iua  de naşte re  doam na

Alexandrina 
CERNOV

d irecto ru l Editurii „A lexandru  
cel B un” , m em bru de onoa re  al 
A cadem ie i R om âne. D oam na 
A lexandrina  ed itează  cărţi în 

lim ba rom ână şi revista  „G lasul 
B ucov ine i” , fiind  un apă ră to r 

în flă că ra t al lim bii lui E m inescu 
în „du lcea B ucov ină ” .

Foştii ei d isc ipo li, reprezentan ţi ai in te lectua lită ţii 
rom âneşti, activ iş ti ai soc ie tă ţilo r na ţiona l-cu ltu ra le  din 
reg iune  îi u rează m ultă  sănă ta te , tihnă 

su fle tească , insp ira ţie  şi o 
capac ita te  enorm ă de  m uncă la 
rea liza rea  p lanurilo r sa le  în tru  

p rosperarea  sp iritua lită ţii 
neam ulu i nostru.

La mulţi ani şi toţi buni!

15
Felicitări! Joi, 24 noiembrie 2016

La alba-ne căsuţă curată ca un ou 
Noi aşteptăm să vină duminica din nou,
Ca tu, măicuţă dragă, spinarea să-ţi dezdoi 
Şi să mai stai acasă cu tine şi cu noi.

Parcă a ghicit poetul gândul copiilor doamnei

Filuta UNGUREAN,
y

lucrătoare a Oficiului poştal din satul Voloca, raionul Hliboca. Toată viaţa mămica lor a muncit pentru 
binele familiei, căsuţei, care într-adevăr este frumoasă şi curată ca un ou, este cuibul ce dăruie căldură, 
linişte sufletească, fericire.

La 25 noiembrie în această casă frumoasă e sărbătoare. Doamna Filuţa îşi mai prinde în cununa vieţii 
încă o floare, culeasă din sânul toamnei. Când treci pragul anilor, faci o anumită recapitulare, analizezi 
calea parcursă, faptele, cauţi ca totul ce nu ţi-a fost pe plac să dai 
la o parte, să mergi înainte numai cu ceea e mai bun şi frumos.
Astfel procedează şi sărbătorita noastră, care s-a deprins să 
numere numai primăverile vieţii, să se gândească la clipele feri
cite. Dar ele au fost multe, legate de naşterea celor trei copii, 
apoi a nepoţilor.

La ceas aniversar este felicitată cu drag de feciorii 
Gheorghe şi Nicolae, de fiica Natalia, nurorile Ina şi Maria, 
nepoţeii Dumitraş şi Elena. Ei îi doresc în primul rând sănăta
te, că anume ea este cea mai scumpă pentru om, Bunul 
Dumnezeu să-i facă parte de mulţi ani fericiţi, să aibă mereu 
binecuvântarea Lui.

Doamnă Filuţa, copiii dvs. vă vor fi întotdeauna recunoscă
tori, căci toată viaţa i-aţi învăţat numai de bine, le-aţi dăruit din plin bunăta
tea inimii şi sensibilitatea sufletului.

La mulţi ani!

în aceste zile, când toamna ne ţine în prizoniera
tul vânturilor reci, noi suntem cu gândul la primăva

ră, care va trezi din somn ghioceii -  
ambasadorii acestui anotimp. Asemenea unui gin

gaş ghiocel de primăvară, în casa familiei Romeo şi 
Nelea Crăciun creşte şi înfloreşte odoraşul 

cu numele

Irina CRĂCIUN,
care, la 25 noiembrie, îşi va sărbători ziua de naş

tere. Cea mai mare fericire pentru părinţi este să-şi 
vadă copilul sănătos, ascultător şi fericit. Şi nu are 
importanţă ce vârstă are, pentru părinţi el rămâne copil 
-  lumina ochilor, alinarea sufletului, sensul întregii vieţi.

Fiind una dintre cele mai sârguincioase eleve din 
clasa a 3-a a Gimnaziului nr. 6 din Cernăuţi, Irina iubeş
te mult cartea şi muzica, frumosul şi binele, tot ce ţine 
de obiceiurile strămoşeşti şi de portul popular, dar cel 
mai mult îşi iubeşte scumpii părinţi. Este primul ajutor al 
mamei şi mâna ei dreaptă, cum se zice, la treburile 
casei. Veselă şi amabilă, curajoasă şi iubitoare de 
viaţă, este sufletul clasei, eminentă la învăţătură şi res
pectuoasă cu dascălii şcolari. Dezmierdată-n leagănul dragostei de către cele mai 
dragi fiinţe, Irinuca Crăciun este felicitată cu drag de mămica Nelea şi tăticul Romeo, 
de frăţiorul Maxim, de mămuţa Olguţa, de naşi, colegi şi de prietena Antonela. Toţi 
se roagă ca Bunul Dumnezeu să reverse asupra ei mila Sa cerească, toate daru
rile Divine, să crească mare, cuminte, înţeleaptă şi fericită.

Scumpa noastră păpuşică, /Gingaşă şi mititică.
Noi cu toţii te iubim, /Viaţă lungă îţi dorim.
De succes să ai tu parte, /Să ai dragoste de carte.
Multe-n viaţă te aşteaptă - /  Să fii blândă şi deşteaptă.
îngerii să te păzească,/De duşmani să te ferească.
Norocul însoţitor să-ţi fie, /Iar anii fericiţi şi plini de bucurie.
La mulţi ani, scumpa noastră!

Zilele acestea am vrea să ne deplasăm imaginar 
în satul Costiceni, raionul Noua Suliţă, şi să batem 

uşor la uşa casei domnului

Georgel STANCIUC,
adresându-i:
La mulţi ani cu bucurie,
Suta s-o ajungi voios,
Dar şi-atunci chipul să-ţi fie 
La fel tânăr, luminos...
Adăugând în pomul vieţii încă un inel, domnul 

Georgel se simte pe deplin fericit în mijlocul familiei, 
care-i transmite din toată inima cele mai sincere urări de 
viaţă lungă, cu dorinţa fierbinte de a-l vedea mereu sănătos şi cu zâmbetul larg pe buze, 
ocrotit la tot pasul şi pe toate drumurile de Bunul Dumnezeu, deoarece dumnealui este 
stâlpul casei, cetatea de piatră şi scut în faţa tuturor greutăţilor.

La urările de fericire, noroc, belşug pe masă şi linişte în casă, care vin din 
partea celor mai dragi fiinţe ale inimii dumnealui, redacţia ziarului „L.C. îi adre
sează domnului Georgel tot ce este mai frumos pe lume, ca flo
rile şi sărutările dăruite cu prilejul zilei de naştere să-i 
păteze buchetul vieţii cu mireasma purtătoare de fericire pe 
drumurile vieţii.

Scumpul nostru, să trăieşti,
Viaţă lungă ca-n poveşti.
Verile să te-nflorească,
Toamnele te-mbogăţească 
Şi anii ce-i împlineşti,
La pătrat să-i înmulţeşti!

La mulţi ani!

ii ad
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în mijlocul celor dragi 
şi-a sărbătorit ordinara 

zi de naştere nonagenara

Gheorghina
TODORIUC

din satul Ropcea, raionul 
Storojineţ. Cele mai sincere şi 

cordiale felicitări i-au adresat fiii 
llie, Gheorghe şi Ion, fiicele Stanca 

şi Elena împreună cu familiile 
lor, nepoţii

şi strănepoţii, dorindu-i multă 
sănătate, tihnă sufletească, numai 

bucurii şi veşti bune. 
Doamna Gheorghina este una 

dintre cele mai fidele cititoare ale 
ziarului „Libertatea Cuvântului”, de 
aceea şi noi, cei care activăm la 
ziarul ei preferat şi aşteptat, ne 

alăturăm la aceste felicitări 
frumoase, urându-i tradiţionalul

„La mulţi ani!”.

■  Istoricul zilei
25 noiembrie. Ziua 

Internaţională a luptei pentru 
lich idarea vio lenţe i asupra 
femeilor.

La 26 noiembrie 1912 s-a 
născut Eugen lonescu, dra
maturg francez de orig ine

română, născut în Slatina. A 
debuta t în 1927 în revista 
Liceului “Sfântului Sava” . Şi-a 
luat licenţa în limba franceză 
la Universitatea din Bucureşti, 
iar primul volum publicat a fost 
“Elegii pentru fiinţe mici”, apă
rut în 1931, urmat de “Nu”, 
volum premiat pentru critica 
literară.

26 noiembrie. Sărbătoa
rea Sfântului loan Gură de 
Aur (stil vechi).

26 noiembrie. Ziua come
morării jertfe lor Foametei din 
Ucraina.

La 27 noiembrie 1940

este asasinat marele istoric 
Nicolae lorga (n. 17 iunie 1871 
Botoşani), publicist şi om poli
tic român, fost prim-ministru al 
României (1931-1932), profe
sor şi rector al Universităţii din 
Bucureşti, membru al Acade
miei Române şi al mai multor 
academ ii străine, Doctor 
Honoris Causa al Universită
ţilo r din S trasbourg, Lyon, 
Geneva, Oxford, Paris, Roma 
Ş a .

La 28 noiembrie 1943 a
început C onferinţa de la 
Teheran şi a constituit prima

în tâ ln ire  între S talin, Roo- 
sevelt şi Churchill. Conferinţa 
a durat 3 zile până pe data de 
1 decembrie. în cadrul acestei 
conferinţe au fost luate două 
decizii importante: organiza
rea unei debarcări în Nor- 
mandia (provincie Franceză), 
proiect botezat ca “O pera
ţiunea Overlord” şi a fost fixa
tă pentru mai 1944 (întârziată 
la 6 iunie), şi respingerea de 
către Stalin şi Roosevelt a pro
iectului britanic de ofensivă în 
Mediterană şi Balcani.
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Până acum, una dintre mem
brele acestei trupe sexy a fost şi 
Tatiana Reşetniak, de asemenea 
originară din Cernăuţi. în prezent 
aceasta îşi continuă activitatea în 
calitate de interpretă solo. Tânăra 
Ecaterina Raskova are 21 de ani şi 
îşi face studiile la Universitatea Naţio
nală de Finanţe din Cernăuţi, spe
cialitatea management şi admi
nistrare. Domnişoara se dezvoltă 
multilateral, mai cu seamă în 
modelare, dans şi sport. Este 
implicată în diferite activităţi de 
caritate. De asemenea, s-a anunţat 
că tânăra a apărut pe copertele 
revistei ,ANTVÂN” şi este foarte 
bucuroasă de succesele pe care le 
obţine, de noua etapă a vieţii pe care 
promite că o va trăi din plin.

Membrele acestei formaţii au 
început deja pregătirile pentru lansa
rea unui nou album, care este planifi
cat pentru prima jumătate a anului 
2017. Le dorim succese!

Cristina GOSTIUC

Recent s-a aflat că 
cemăuteanca Ecaterina 

Raskova, deţinătoarea titlu
lui „Miss Principesa 
Ucrainei-2016", vice-miss şi 
„Miss Planet Internet" al 
Concursului „Miss Planeta- 
2015" laureata Concursului 
„Miss Ucraina-2016" „Miss 
Cemăuţi-2016" şi „Prima 
vice-regină Cemăuţi-2014", 
este noua membră a 
formaţiei „Gareacii 
sokolad".

Form aţia
„Gareacii 
sokolad” are 
o nouă m em bră

-cuvântului
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