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La Cernăuţi Bradul de Anul Nou arată jalnic
Cernăuţenii şi oaspeţii 

oraşului sunt cu ochii 
pe Bradul de Anul 

Nou care a fost instalat în 
Piaţa Integrităţii din centrul 
oraşului. "Uriaşul” înalt de 25 
de metri a ajuns în atenţia 
publicului, care nu se mai 
satură să organizeze şedinţe 
foto. în comparaţie cu brazii 
faimoşi din anii precedenţi, 
cel din acest an stârneşte 
hohote de râs şi a ajuns 
vedetă pe reţelele de 
socializare. După câteva în
cercări eşuate Bradul de Anul 
Nou a ajuns la Cernăuţi în 
noaptea de 12 decembrie.

Conducerea oraşului a pro
mis că bradul din acest an va fi 
unul inedit. Şi s-a ţinut de cuvânt. 
Regele pădurilor, adus tocmai 
din raionul Vijniţa, are crengile 
rupte şi arată janic de parcă ar fi

fost târât în urma tractorului 
până la Cernăuţi. Utilizatorii 
reţelelor de socializare se întrec 
în aprecieri sarcastice cu privire 
la felul cum arată bradul. ”Ne-au 
promis un brad falnic, dar ne-am 
ales cu unul jalnic” sau ”N-au 
mai rămas brazi frumoşi. Toţi au 
fost exportaţi în Europa”. Conco

mitent în Piaţa Integrităţii conti
nuă lucrările de montare a Casei 
lui Moş Crăciun. Toate aceste 
lucrări urmează să fie încheiate 
până pe 18 decembrie, pentru că 
pe 19 va avea loc inaugurarea 
oficială a Bradului de Anul Nou.

în acelaşi timp, în acest an 
Cernăutiul a renunţat la Mos

Gerilă. Cernăuţenii 
vor fi distraţi în tim
pul Sărbătorilor de 
iarnă de către Moş 
Crăciun, iar micuţii 
vor primi daruri de 
la Sf. Nicolae. De 
asemenea, în locul 
patinuarului, anul 
acesta vor fi orga
nizate alte distracţii 
îndrăgite de copii, 
care în prezent 
sunt păstrate în 
secret de către au
torităţi. Manifestă
rile dedicate Săr
bătorilor de iarnă 
se vor desfăşura în 
perioada 19 de
cembrie 2016 -  20 
ianuarie 2017 în 
Piaţa Integrităţii din 
centrul oraşului.

Blocaje, nenri ş i mizeria la PTF „Poruhne"
Cozi interminabile la Punctul de Trecere a Frontierei 

"Porubne". Aglomeraţia şi blocajele întrec orice 
limită. Sute de maşini înşirate în patru coloane stau 
zilnic blocate ore în şir în vamă. în plus, şi TIR-urile au 
format o coadă de câţiva kilometri, şoferii fiind obligaţi 
să stea în aşteptare câte trei zile la ieşirea din ţară. 
Cozile infernale sunt provocate de micul trafic de 
frontieră, care pentru locuitorii din zonă s-a transformat 
în principala sursă de venit.

Pentru că în Ucraina unele 
lucruri sunt mai ieftine, neguţăto- 
ria a devenit o meserie profita
bilă, atât pentru cetăţenii ucra
ineni, cât şi pentru cei români. 
Bătrâni, tineri şi chiar copii, trec

zilnic frontiera încărcaţi cu tot 
soiul de marfă, provocând un 
haos groaznic în vamă. Trec 
frontiera cu maşini, microbuze şi 
chiar pe jos. Ultimii îşi dosesc pe 
sub haine câteva pachete de
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ţigări şi două sticle de votcă, 
câştigând la diferenţa de preţ în 
jur de 300 grivne. Alţii s-au spe
cializat în traficul cu combustibil 
şi alte mărfuri ca ulei, zahăr, 
conserve, tărâţe, detergent, şi s- 
au obişnuit să treacă graniţa de 
câteva ori pe zi. Oamenii sunt 
furioşi pe autorităţi, pentru că nu 
s-au ţinut de cuvânt. Anul e pe 
sfârşite, însă lucrările de con
strucţie a punctelor de trecere

Diachivţi-Racovăţ şi Crasnoilsc- 
Vicovu de Sus aşa şi nu au fost 
terminate. Acestea au fost închi
se în 2010 pentru modernizare, 
iar UE a alocat în aceste scopuri 
5 m ilioane de euro. Partea 
română a terminat aceste lucrări 
şi de ani buni aşteaptă ca şi 
Ucraina să-şi îndep linească 
angajamentele. ”Nu înţelegem 
de ce aceste lucrări durează atât 
de mult. Le-au dat şi europenii

bani, dar nu-i duce capul să ducă 
aceste lucrări la bun sfârşit. 
Iarăşi vor să fure. Corupţie mare, 
ca peste tot în ţara asta”, se 
indignează o bătrânică durdulie 
care împreună cu soţul aproape 
în fiecare zi trece graniţa. ”Dacă 
s-ar deschide vama la Crasna şi 
Proboteşti, s-ar descărca tra
ficul. Parcă nu-i vamă, ci iadul 
adevărat”, mai adaugă indignată 
negustoarea în etate.

între timp, preşedintele Ser
viciului Fiscal de Stat din Uc
raina, Roman Nasirov, a propus 
limitarea numărului de trecere a 
frontierei pentru persoanele fizi
ce, care transportă marfă. în 
conformitate cu prevederile Co
dului Vamal, actualmente cetăţe
nii pot importa bunuri fără taxe în 
valoare de până la 500 euro şi 
primi colete în valoare de 150 
euro. "Aproape toate obiectele 
electronice mărunte ajung la 
consumatorii din Ucraina, fără 
achitarea taxelor vamale. între
bări apar către aceiaşi cetăţeni 
care zilnic transportă mărfuri în 
valoare de 500 euro”, declară R. 
Nasirov.

Cernăuţi, cea mai curată regiune din Ucraina
n e g iu n e a  
tVcernăuţi are 

cel mai scăzut 
nivel de poluare 
a mediului încon
jurător. Revista 
„Focus" relatea
ză că regiunea 
noastră este cea 
mai curată 
regiune din 
Ucraina şi că ris
cul de îmbolnăvi
re din cauza 
poluării este 
minim.

Rating-ul regiunilor poluate a fost realizat cu 
ajutorul mai multor indici, cum ar fi em isiile de 
substanţe nocive în aer, poluarea apelor curgă
toare, poluarea solului cu nitraţi, nivelul radiaţiei 
ş.a. Conform infograficului, nici o regiune din

Ucraina nu se poate lăuda cu o „puritate” 
absolută. Doar regiunile Cernăuţi, Volyn, Ternopil 
şi Transcarpatia au un mediu relativ sănătos şi 
nepoluat. în regiunile Dnipropetrovsk, Zaporijjia 
şi Doneţk situaţia ecologică este extrem de 
proastă.
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Preşedintele rus, Vladimir Puţin, a avertizat
ei pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, 

asupra unei ameninţări la adresa aprovizionării 
cu gaze naturale pe care Rusia le trimite în 
Europa prin Ucraina, a anunţat Kremlinul, 
relatează Radio Free Europe-Radio Liberty. 
Puţin i-a spus lui Merkel, la telefon, că Ucraina 
a fost reticentă faţă de semnarea unui contract 
de aprovizionare cu gaze naturale pentru 
această iarnă şi că acest lucru „ameninţă 
tranzitul către Europa".

Europenii primesc aproape o 
treime din importurile lor de gaze 
naturale printr-un gazoduct care 
tranzitează Ucraina. Dispute din 
trecut între Moscova şi Kiev au 
condus la întreruperi, inclusiv în 
2009, când livrările au fost grav

perturbate în timpul iernii. O nouă 
dispută a apărut în timpul unor 
negocieri cu privire la livrarea 
gazelor naturale pe 9 decembrie, 
după ce Kievul a cerut noi 
condiţii contractuale pe care 
Moscova refuză să i le acorde.

Putin o avertizează pe Merkel

Stafia euroscepticismului bântuie In Ucraina
Tergiversarea acordă

rii regimului 
liberalizat de vize şi a 
ratificării Acordului de 
liber schimb au dus la o 
scădere a încrederii cetă
ţenilor ucraineni faţă de 
UE, a declarat viceminis- 
trul de Externe în che
stiunile integrării euro
pene, Olena Zerkali.

„Este pusă la încercare 
încrederea faţă de UE. 
Această situaţie este perce
pută ca o trădare, mai ales 
având în vedere ce preţ a 
plătit Ucraina pentru asp i

raţiile europene. Nici o ţară din 
UE nu a plătit un astfel de 
preţ”, menţionează O. Zerkali. 
Reamintim că Olanda a ame
ninţat că nu va ratifica Acordul 
de Asoc ie re  cu Ucraina, 
cerând garanţii suplimentare 
şi nepermiterea ucrainenilor 
să trăiască şi să lucreze în 
mod liber în UE. De aseme
nea şi Parlamentul European 
a anunţat recent că a amânat 
examinarea chestiunii privind 
acordarea regimului fără de 
vize pentru Ucraina, în pofida 
faptului că ţara noastră a 
îndeplinit toate condiţiile ceru
te.

Românii si-au decis viitorul

Rezultatele alegerilor parlamentare-2016
PSD  a obţinut peste 45% la alegerile parlamentare de 

duminică atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat, a 
anunţat, marţi dimineaţa, Biroul E lectoral Central. La 
Camera Deputaţilor, PSD  a obţinut 45,5% din voturi, PNL -  
20,04%, U SR  8,83%, UDM R -  6,19%, ALD E  -  5,62%, 
PM P -5 ,34% . La senat, PSD  a obţinut 45,71% dintre voturi, 
PNL -  20,42%, U SR  -  8,88%, UDM R -  6,25%, ALD E  -  6%, 
PM P  -  5,64%.

Japonia a oferit 
Ucrainei ajutor 
militar de circa 

două miliarde dolari
Din 2014, Forţele Armate ale Ucrainei au 

primit ajutor financiar din Japonia în 
valoare de 1,85 miliarde de dolari, cea mai 
mare contribuţie externă pentru necesităţile 
armatei, a declarat ministrul Apărării al 
Ucrainei, Stepan Poltorak, după discuţiile cu 
Shigeki Sumi, ambasadorul japonez în 
Ucraina, scrie Depo.

Săptămâna trecută, Senatul Statelor Unite a 
adoptat un proiect de lege privind bugetul pe anul 
viitor al Pentagonului care, în special, precizează 
acordarea de ajutor militar pentru Ucraina în valoa
re de 350 milioane de dolari. în acelaşi timp, 
proiectul de lege prevede că, iniţial, Pentagonul 
poate folosi doar 175 milioane din suma totală 
destinată asistenţei militare a Kievului. Restul de 
bani vor deveni disponibili numai după ce 
secretarul american al apărării şi secretarul de stat 
vor convinge Congresul că „Guvernul Ucrainei a 
luat măsuri importante de reformare a sectorului de 
apărare”.

Premieral Groisman. în vizitii la Cernăuţi
Marţi la 

Cernăuţi 
era forfotă mare 
din cauza vizitei 
Premierului 
Volodymyr 
Groisman. 
de oficialii locali 
şi regionali, şeful 
executivului a 
avut şi o întâlnire 
cu studenţii şi 
cadrele didactice 
ale Universităţii 
Bucovinene de 
Medicină. în  
timpul
discursului ţinut 
pe scena 
Palatului 
Academic, Pre
mierul s-a referit 
la acţiunile pe 
care le întreprinde Guvernul în 
aplicarea reformelor în ţară, 
accentuând asupra priorităţilor 
economice. "Populiştii spun că-i 
vor face pe toţi fericiţi. înţeleg 
că aceasta este o aberaţie. Mulţi 
dintre ei au avut şanse şi 
oportunităţi. Ani la rând au fost 
la putere, dar nu au fost capabili 
să schimbe sistemul şi să aplice 
noi mecanisme", a spus Prim- 
ministrul.

Referindu-se la salariile cetăţeni
lor, el a recunoscut că acestea sunt 
prea mici. "întotdeauna am spus că 
salariile din Ucraina sunt subevalua
te. Am întreprins măsuri pentru a 
schimba situaţia. Noul proiect al 
Bugetului de stat prevede salarii nu

mai mici de 3,2 mii grivne. Vom face 
ordine cu plătirea salariilor în plic. 
Aceasta înseamnă echitate socială şi 
este doar un început”, a spus 
Premierul. Referindu-se la planurile 
de Revelion, Volodymyr Groisman a 
menţionat că în mod tradiţional mar
chează aceste sărbători în sânul 
familiei. ”Nu voi schimba tradiţia şi voi 
întâlni Anul Nou în mijlocul familiei. în 
ceea ce priveşte darurile, ele sunt 
întotdeauna foarte simbolice. în gene
ral, în familia mea nu ne plac lucrurile 
extravagante. Suntem o familie nor
mală. Cu toate că între 1995-2005 am 
fost implicat în afaceri şi am avut suc
ces. Bunul Dumnezeu mi-a oferit 
şansa de a obţine un apartament, 
apoi o casă proprie şi un autoturism”,

a explicat Premierul.
în timpul vizitei la Cernăuţi V. 

Groisman a dat buzna şi într-o farma
cie situată pe strada O. Kobyleanska, 
pentru a compara preţurile la medica
mente. Salutându-se în rusă cu 
„zdrasti”, Premierul a luat-o la între
bări pe farmacista înmărmurită de 
spaimă şi uluire. „Ştiaţi că vă vom 
vizita. Priviţi-mă în ochi!”. în 
consecinţă, Premierul a constatat că 
preţurile la unele medicamente sunt 
majorate substanţial. El a dat asigu
rări că după ce va fi schimbat sistemul 
de achiziţii, preţurile se vor reduce 
semnificativ. Spre seară, Premierul a 
plecat, însă vechile probleme ale 
oamenilor de rând aşa şi nu s-au 
rezolvat.

Pagină realizată de Mihai URSU
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NEMŢII CREEAZĂ LOCURI DE MUNCĂ  
PENTRU ROMÂNII DIN RAIONUL HERTA

r
După procesul de 

dezindustrializare a ţării, des
tul de păgubitor pentru eco
nomia ucraineană, se părea 
că giganta uzină „Graviton” 
din Cernăuţi nu-şi va mai 
reveni şi că din faima ei de 
odinioară va rămâne doar de
numirea staţiei transportului 
public din faţa blocurilor 
înnegrite de ploi, ninsori şi 
pustietate.

Şi, totuşi, s-au găsit persoa
ne care au reîntors forfota con- 
veierelor de producţie deocam
dată în unul din blocurile uzinei. 
Este vorba de investitorii de la 
Com pania germană „Prettl- 
group”, înregistrată încă în anul 
1953. Pe banii acestora corpul 
central al fostei uzine ale com
plexului militar-industrial sovietic 
a reînviat din ruine şi arată ca o 
întreprindere modernă de tip 
occidental. Pe faţada lui a apărut 
şi denumirea „Graviton” împreu
nă cu marca de comerţ a întrep
rinderii, care a rămas aceeaşi ca 
şi pe timpurile nu prea îndepăr
tate. însă, în loc de microsche- 
me pentru aparate de zbor şi 
altă tehnică, aici se vor produce 
utilaje electrice moderne pentru 
automobile. Iar întreprinderea se 
va numi „Automotiv Electrik Uk- 
raine”.

Compania germană intenţio
na să-şi deschidă filială în unul 
din centrele din vestul Ucrainei şi 
primarul Cernăuţiului, O leksii 
Kaspruk, a declarat că anume

Premierul ucrainean salută aceasta
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oraşul nostru i-a ademenit şi le-a 
pus la dispoziţie spaţiul necesar 
pentru organizarea procesului 
de producţie.

Deschiderea întreprinderii a 
fost planificată pentru data de 13 
decembrie cu participarea Pre
mierului Ucrainei, Volodymyr

Groisman. A  fost un eveniment 
neordinar şi şeful executivului 
ucrainean a rămas încântat de 
noua întreprindere, pentru pune
rea în funcţiune a căreia a fost 
nevoie de investiţii în sumă de 
80 milioane grivne.

Recent, am avut posibilitatea

să stau de vorbă cu un fost mun
citor al acestei întreprinderi. „Mă 
bucur, mi-a spus dumnealui, 
când văd că uzina noastră 
renaşte, că vor fi create noi lo
curi de muncă”. Deci, acea mân
drie muncitorească nu s-a epui
zat cu trecerea anilor. Ea a

rămas în sufletul miilor de an
gajaţi la această întreprindere.

Acum, deocamdată, în secţia 
nouă a „Graviton”-ului lucrează 
circa 200 persoane. în anul 
următor conducerea întreprinde
rii planifică să mărească numă
rul acestora până la o mie. Şi în 
această direcţie se lucrează 
deja. Organizatorii procesului de 
producţie şi-au amintit de ve
chea metodă -  naveta. Ei caută 
braţe de muncă în raionul Herţa, 
căci e mai aproape de oraş. Au 
avut întâlniri cu potenţialii munci
tori în cadrul Serviciului raional 
de ocupare a forţei de muncă, 
le-au povestit despre condiţiile 
de muncă, asistenţa socială, iar 
în caz de necesitate întreprin
derea poate organiza şi trans
portul său, naveta zilnică a mun
citorilor din satele raionului. La 
fiecare consiliu sătesc au fost 
aduse broşuri, în care sunt expu
se toate propunerile conducerii 
întreprinderii şi condiţiile pe care 
ea se angajează să le creeze 
pentru viitorii muncitori. Din Mol- 
niţa, bunăoară, la „Graviton” 
deja lucrează vreo 5-6 persoa
ne, a spus primarul localităţii, dl 
Mihail Malancă. Alţi primari au 
accentuat că doritori nu sunt 
chiar atât de mulţi, explicându- 
mi că nevoia i-a învăţat pe oa
meni să-şi câştige altfel exis
tenţa şi e o problemă să se în 
toarcă din nou la munca de con- 
veier.

Orăşenii sunt în aşteptarea noi
lor calcule pentru consumul 

de energie termică în luna 
noiembrie. Vor fi ele şocante sau 
nu? Bonurile de plată din luna 
octombrie au tulburat societatea şi 
mai mulţi economişti au criticat 
metoda de calcul inventată de 
Cabinetul de Miniştri.i

Printre acei care au demonstrat că ea 
este ruptă de realitate şi au avut curajul să 
spună: „Domnule Groisman, aţi greşit!” se 
numără şi cemăuţeanul Volodymyr Deinega. 
El a publicat un articol în săptămânalul 
„Dzerkalo tyjnea”, şi a arătat eroarea comisă 
în metoda propusă de Guvern,_ operând cu 
exemple din contabilitatea întreprinderii 
reţelelor termice din Cernăuţi. în luna octom
brie consumatorilor de energie termică li s-a 
calculat suplimentar 40-50 la sută din suma 
totală pentru plată. în loc să plătească 22,61 
grivne pentru un metru pătrat de spaţiu loca
tiv, lor li s-a cerut 33,05 grivne. Economistul 
cemăuţean ajunge la concluzia că şeful 
Guvernului trebuie să-şi ceară scuze de la 
poporul ucrainean şi să corecteze eroarea 
comisă în metoda de calculare a plăţii pentru 
consumul de energie termică prestată 
populaţiei.

Şi iată ce a hotărât Cabinetul de Miniştri, 
impus nu numai de argumentele aduse de 
economişti, ci şi de diferenţa enormă între 
plăţile pentru energia termică, achitată de 
locatarii care dispun de contoare, şi cele 
„calculate” de economiştii întreprinderilor

reţelelor termice pentru consumatorii care nu 
au contoare. Potrivit deciziei Guvernului, în 
localităţile unde în mai mult de jumătate din 
numărul caselor au fost instalate contoare 
pentru energia termică, tarifele pentru restul 
locatarilor vor fi calculate după media consu
mului de energie termică în casele cu 
contoare. Preşedintele Comisiei naţionale 
pentru reglementarea chestiunilor în 
domeniul energeticii şi serviciilor comunale, 
Dmytro Vovk, a opinat că noua metodă de 
calculare a plăţilor pentru consumul de ener
gie termică le va apropia pe acestea de rea
litate. El a mai dat asigurări că în anul 2017 
toate casele şi blocurile de locuit din Ucraina 
vor fi asigurate cu contoare pentru energia 
termică.

între timp, deputaţii în Consiliul Oră
şenesc Cernăuţi se străduiesc să adopte 
hotărârea, potrivit căreia întreprinderea 
reţelelor termice din oraş, pe contul mijloace
lor bugetare, va instala contoare în toate blo
curile locative cu multe etaje. Şi o astfel de 
hotărâre a fost adoptată la sesiunea 
Consiliului Orăşenesc.

Dar, din păcate, Cemăuţiul nu face parte 
din lista oraşelor, unde contoarele pentru 
energia termică sunt instalate în jumătate din 
blocurile şi casele de locuit. Potrivit datelor 
furnizate de conducerea întreprinderii 
reţelelor termice din oraş, acest indice este 
de circa 30 la sută, ceea ce înseamnă că 
cemăuţenii, care nu au contoare, vor plăti 
după calculele aproximative şi mari, în 
dependenţă de valorile termice de afară. 
Ce-i drept, a crescut numărul doritorilor din

blocurile de locuit cu 
multe etaje de a se folosi 
de contoare pentru 
energia termică. Şefa de 
secţie de la întreprinderea 
reţelelor termice din oraş,
Maia Mudra, a explicat că au 
fost alocate mijloace supli
mentare pentru instalarea 
contoarelor şi presupune că 
până la Anul Nou indicele de 50 la sută va fi 
atins. Acesta ar fi cel mai scump cadou pen
tru majoritatea locuitorilor din oraş cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă. Dar, deocamdată, prilej 
de bucurie nu prea există: dacă în octombrie 
tariful pentru încălzirea suprafeţei de un 
metru pătrat a fost de 33,05 grivne, în noiem
brie el a coborât la nivelul de 28,68 grivne. 
Aceasta puţin îi calmează pe locatarii 
nefericiţi, fiindcă cei care au contoare plătesc 
de 2-3 ori mai puţin. Unde-i dreptatea?

lată aşa cresc nemulţumirile în rândurile 
populaţiei, iar „contoarele sociale” indică 
masa critică. E un semnal de alarmă pentru 
funcţionarii mari şi mici.

Cu o rază de speranţă a explicat situaţia 
creată însuşi Premierul Volodymyr 
Groisman, aflându-se marţi într-o vizită de 
lucru la Cernăuţi: „Consider că astăzi nimeni 
nu împiedică întreprinderile de energie ter

mică 
fixeze

plata după indicaţiile 
contoarelor, chiar dacă numă

rul acestora este mai mic decât 50 la 
sută din numărul necesar. Există o astfel de 
posibilitate şi ea trebuie folosită. Consider că 
cel mai important este asigurarea obiectivă a 
evidenţei, pentru ca omul să plătească pen
tru ceea ce a consumat. în momentul de faţă 
consider că putem consuma de trei ori mai 
puţin decât am consumat. Aceasta înseam
nă: calculele medii, după măsurile de econo
misire a energiei, trebuie să fie de trei ori mai 
mici, decât cele actuale. De aceea este 
foarte important ca plăţile fixate să 
corespundă evidenţei obiective. Dorim ca în 
actualul sezon întreprinderile să instaleze 
contoare la toate casele. Pentru ca locatarul 
să ştie concret ce cantitate de energie termi
că a consumat”.

Credem că funcţionarii de la întrep
rinderea reţelelor termice din Cernăuţi au 
auzit în de aproape cuvintele Premierului şi 
nicidecum nu pot să le interpreteze în mod 
diferit.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Indicaţiile 
contoarelor — un
argument
incontestabil
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S-A CIOCNIT 
CU 0 MAŞINA 
DE PATRULARE 

A POLITIEI
Accidentul s-a produs pe traseul 

Cernăuţi -  Tereblecea. Potrivit unor mar
tori oculari, vinovat de accident a fost 
şoferul maşinii de patrulare, care a 
încălcat regulile de circulaţie rutieră. 
Acesta a ieşit pe contrasens fără să se 
convingă că manevra respectivă nu este 
periculoasă. Direcţia poliţiei de patrulare 
din Cernăuţi a derulat o anchetă de ser
viciu, care urmează să stabilească toate 
circumstanţele accidentului.

■  15 ani de puşcărie pentru 
agresarea unui şofer

Colaboratorii direcţiei de anchetă a poliţiei buco- 
vinene în comun cu cei de la Procuratura orăşeneas
că au încheiat cercetările prejudiciare faţă de un cer- 
năuţean, care a acaparat un autoturism şi s-a com
portat nelegitim cu arma de foc. Amintim că în data 
de 27 aprilie anul curent acesta a acaparat cu forţa 
automobilul “Mitsubishi Lancer”. Poliţia a fost imediat 
alertată de proprietarul maşinii, care a fost agresat, 
după spusele lui, de către doi necunoscuţi ce au 
fugit în direcţie necunoscută. Datorită măsurilor 
operative demarate de poliţişti, unul dintre atacanţi a 
fost identificat în scurt timp. Acesta s-a dovedit a fi 
un locuitor de 32 de ani al oraşului Cernăuţi. în pre
zent infractorul se află sub straja organelor de drept. 
Pentru fapta comisă el riscă cu privare de libertate 
pentru o perioadă de 15 ani cu confiscarea averii. 
Cel de-al doilea atacant este căutat de poliţie.

DOAMNE, C i NEDREPTATE!
DOAR DN AN SI SASE IONI 

DE ÎNCHISOARE PENTRU VIOL!
Curtea de Apel Cernăuţi a satisfăcut parţial cerinţele Procuraturii 

orăşeneşti şi a anulat sentinţa Judecătoriei raionale Şevcenko faţă de un 
locuitor de 33 de ani al raionului Hliboca, care a violat o fată de 21 de ani. 
La începutul lunii octombrie, aflându-se în stare de ebrietate, inculpatul a 
aplicat forţa fizică şi a violat-o pe o fată pe care a întâlnit-o pe una din 
străzile din centrul regional. Şi să te miri nu alta! Judecătoria raională 
Şevcenko i-a pronunţat violatorului o sentinţă de numai un şi două luni de 
privare a libertăţii. Un timp îndelungat acesta s-a ascuns de organele de

drept. Procuratura a înaintat o reclamaţie în care a cerut o pedeapsă de 
patru ani închisoare. Judecata, însă, i-a mărit acestuia termenul de 
pedeapsă până la un şi jumătate, sentinţă ce va fi atacată de către pro
curori la Curtea de Apel.

Soţia ucigaşă va fi supusă unui 
tratament forţat

Procuratura orăşenească Cernăuţi a transmis Judecătoriei 
Raionale Şevcenko o cerere despre aplicarea unor metode de forţă 
cu caracter medical faţă de o cernăuţeancă în vârstă de 72 de ani, 
care la 22 iulie anul curent şi-a strangulat propriul bărbat. Drept 
temei pentru o asemenea decizie au devenit rezultatele expertizei 
psihologico-psihiatrice staţionare, care indică despre aceea că în 
momentul comiterii crimei bătrâna suferea de o boală psihică 
cronică şi nu conştientiza importanţa acţiunilor sale.

Două femei devenite jertfe 
ale incendiului

f  1n incendiu a izbucnit într-o 
\J b u c ă tă rie  de vară din satul 

Zelena, raionul Kelmenţi. Potrivit 
unei informaţii prealabile, incendiul a 
izbucnit din cauza încălcării regulilor 
securităţii anti-incendiare.____________

Proprietara casei, în vârstă de 91 de ani, 
a făcut focul în sobă de cu seară şi a rămas 
să înnopteze în bucătăria de vară. Din sobă 
a căzut, probabil, un jăratic, care a şi cauzat 
incendierea lucrurilor aflate în apropiere. 
Bătrâna locuia la marginea satului de una 
singură. Vecinii au observat flăcările deja 
când focul cuprinsese o mare parte a gospo
dăriei. Pompierii au descoperit, în timpul 
lichidării incendiului, corpul neînsufleţit al 
femeii.

O bătrână de 88 de ani a devenit jertfa

unui incendiu în satul Strumok din raionul 
Secureni, de asemenea din cauza nerespec- 
tării regulilor de securitate. Flăcările au fost 
observate de ginerele femeii, care i-a venit 
imediat în ajutor. Dar, era prea târziu. 
Bărbatul şi-a găsit soacra fără semne de 
viată.

Contrabandişti opriţi cu focuri 
de armă de către grăniceri
Incidentul s-a produs 

la marginea localităţii 
Ruska. Apărătorii fron
tierei de la Pichetul 
"Seliatin” şi al Piche
tului mobil Cernăuţi au 
reţinut un automobil, 
care transporta 40 de 
lăzi cu ţigări.

Grănicerii aşteptau sosi
rea automobilului ”UAZ”, care 
era plin cu ţigări, aceştia avâ
nd informaţii operative de cu 
timp. Pentru a face imposibilă 
fuga şoferului şi a pasagerului 
grănicerii au tras focuri de 
avertisment în aer. Automo
bilul plin cu ţigări a fost tran
sm is colaboratorilor Poliţiei naţionale. Cei doi bărbaţi vor legii pentru transportarea 

trebui să răspundă în faţa producţiei de contrabandă.

REPETATA
Colaboratorii Serviciului Securităţii 

din regiunea Cernăuţi au descoperit 
un grup de răuvoitori, care în mod 
ilegal extrăgeau din albia râului Prut 
prundiş în scopuri industriale.

Oamenii legii au stabilit că în decursul 
unei luni aceşti afacerişti au extras 
prundiş din zona de protecţie a răului 
Prut, în apropiere de localitatea Mahala, 
realizând circa o sută tone. în acest scop 
ei foloseau tehnică specială grea, la care 
„descurcăreţii antreprenori” nu aveam 
permis şi licenţă.

Ecologiştii au constatat că impactul 
cauzat mediului ambiant se cifrează la 
100 mii grivne. Colaboratorii Securităţii şi 
Poliţiei au confiscat cinci unităţi de teh
nică în valoare de 1,5 milioane grivne. A  
fost intentat un proces penal.

Se cere menţionat faptul că în luna 
august colaboratorii Serviciului Securităţii 
i-au reţinut pe aceşti răuvoitori, săvârşind 
o infracţiune analogică. Reiese, că în tim
pul cât dura prima anchetare, ei s-au 
încumetat să mai repete crima.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI J
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ARANJAREA MESEI DE CRĂCIUN

Masa festivă de Crăciun este un 
moment special care reuneşte întrea
ga familie într-o atmosferă 
călduroasă, condimentată de 
poveştile pline de farmec ale celor 
dragi. De aceea, amenajarea mesei

este foarte importanta, iar fiecare 
detaliu contează. De multe ori, ne 
putem lăsa purtaţi de imaginaţie în 
alegerea decoraţiunilor ideale, dar nu 
trebuie să pierdem din vedere imagi
nea de ansamblu.

Primul pas în ceea ce priveşte decora
rea căminului în spiritul sărbătorilor de iarnă 
este stabilirea culorilor. Poţi alege culorile 
tradiţionale precum roşu şi verde sau poţi 
opta pentru ceva mai îndrăzneţ precum alb, 
argintiu, auriu sau mov. în tendinţe anul 
acesta sunt decoraţiunile în tonuri discrete 
de vanilie sau cupru, care îmbină aspectul 
tradiţional cu cel elegant.

0  Simplitatea este secretul 
eleganţei

Când începeţi amenajarea mesei 
festive, alegeţi o piesă centrală şi derivaţi din 
aceasta tematica mesei. Aveţi grijă să nu 
supraîncărcaţi masa pentru a nu o transfor
ma într-un cadru obositor. Aşadar, când în
cepeţi decorarea mesei de Crăciun ţineţi 
minte regula de bază: nu exageraţi. Simpli
tatea este secretul eleganţei. Dacă optaţi 
pentru amenajarea mesei festive într-un stil 
elegant şi modern, decoraţiunile argintii, 
asortate cu tacâmurile, reprezintă alegerea 
ideală. Pentru a încălzi atmosfera, includeţi 
lumânări decorative şi accesorii roşii şi aurii. 
De asemenea, puteţi adăuga decoraţiuni 
precum conuri naturale de brad pe care le 
puteţi aşeza printre farfuriile şi paharele 
invitaţilor. Luminiţele sau ghirlandele colora
te pot fi elemente decorative atât pentru bra
dul de Crăciun, cât şi pentru masa festivă, 
oferind un aspect original. Dacă optaţi pen
tru acest stil de amenajare a mesei, trebuie 
să fiţi foarte atenţi să nu supraîncărcaţi 
masa, ci să completaţi decorul existent.

>- Frumuseţe

#  De ce este atât de bună 
crema de gălbenele

Un produs la îndemâna tuturor, crema de gălbe
nele pare să fie rezolvarea rapidă pentru multe pro
bleme ale pielii. Care este secretul?

De regulă, pentru cicatrizarea 
rănilor, apelăm la crema de gălbe
nele care, după câteva aplicări, 
rezolvă problema. Am învăţat 
acest lucru de la bunici care o 
foloseau cu regularitate şi care nu 
obişnuiau să-i conteste calităţile, 
în spatele acestei reacţii eficiente, 
pare că stă o combinaţie intere
santă de elemente din extractul de 
gălbenele, care ajută la regenera
rea celulară a pielii. în pofida aces
tui fapt, există voci care obiectea
ză, atunci când vine vorba despre 
efectele cremei de gălbenele, 
insistând asupra ideii de 
moderaţie, întrucât aceasta poate 
produce şi reacţii adverse.

Tocmai de aceea, atunci când 
achiziţionezi un astfel de produs, 
asigură-te că este dintr-o sursă 
sigură şi că nu conţine ingrediente 
care ar putea crea probleme.

Crema de gălbenele, un bun 
hidratant. Având o textură grasă, 
crema de gălbenele este un exce
lent hidratant, fiind recomandată 
persoanelor care au pielea uscată. 
Nu întâmplător, în sezonul rece, tot 
mai multe persoane apelează la 
crema de gălbenele pentru 
calmarea uscăciunii mâinilor şi a 
buzelor. Un balsam pe bază de 
extract de gălbenele ar trebui să 
fie de nelipsit din geantă -  îl poţi 
aplica înainte de folosirea rujului, 
pentru a te asigura că ai parte de 
cea mai bună protecţie.

De asemenea, crema de găl
benele -  sau uleiul de gălbenele -  
poate fi eficient atunci când te 
confrunţi cu o iritaţie minoră sau ai 
o piele sensib ilă, predispusă 
constant la apariţia iritaţiilor. Aplică 
o cantitate mică de produs şi lasă 
să pătrundă în piele.

B >- Plante de cameră 1

ALOE VERA.
Cea mai sigură metodă 

de înmulţire a ei
Plantă suculentă cu proprietăţi curative bine 

cunoscute, aloe vera este o comoară în casă. 
Vindecă rănile şi arsurile minore şi face minuni 
pentru ten. lată de ce este bine să înmulţeşti aloe 
vera şi să ai mai multe plante mature la ghiveci.

Există o metodă sigură de a înmulţi aloe vera. 
Este o plantă înrudită cu cactuşii, ceea ce 
înseamnă că poate fi uşor înmulţită prin frunze şi 
prin înrădăcinarea puilor.

Cu toate acestea, există un mic secret pe care 
trebuie să-l cunoaşteţi. Din cauza faptului că frun
zele de aloe sunt foarte suculente, după ce sunt 
tăiate acestea se deshidratează prea repede şi nu 
mai prind rădăcini. Astfel că înmulţirea prin frunze 
tăiate de la planta-mamă este mai dificilă.

Cea mai sigură metodă este despărţirea puilor 
care apar întotdeauna lângă plantele bătrâne câte 
2 sau 3 în fiecare an. în primul rând, trebuie să ştiţi 
că puii de aloe vera împart aceeaşi rădăcină cu 
planta-mamă şi nu pot fi despărţiţi decât după ce 
ating o anumită dimensiune.

Puii de aloe pot fi separaţi abia după ce au 
format 3 sau 4 frunze şi au aproximativ o cincime 
din lungimea plantei adulte. Dacă nu au frunze 
bine dezvoltate, nu vor reuşi să-şi formeze proprii
le rădăcini.

Pământul se îndepărtează din jurul puilor ca să 
ajungi la rădăcini şi se taie astfel încât şi planta-

mamă şi puiul să rămână cu un colet de rădăcini 
suficient de mare pentru a le susţine. Puii de aloe 
vera se cultivă separat, fiecare în alt ghiveci, cu un 
amestec de pământ hrănitor şi nisip, aşa cum au 
nevoie şi cactuşii. Planta este udată moderat 
numai după ce s-a acomodat cu noul pământ.

Bucate 
delicioase 
pentru masa 
de Crăciun

■  COSTIŢE AFUMATE LA CUPTOR
Ingrediente: costiţe de porc afumate, 

piper, ulei.

Preparare. Se taie costiţele bucăţi, între 
oase. Se acoperă cu apă rece şi se dau la fri
gider peste noapte, ca să se desăreze. A  doua 
zi se scurg şi se spală bine.

Se pun într-un vas şi se acoperă cu apă. Se 
fierb 5 minute din momentul în care apa cloco
teşte. Se scurg. Se aşează costiţele într-o 
tavă, într-un singur strat. Se presară cu puţin 
piper negru. Se stropesc cu puţin ulei. Se 
adaugă apă (ca de un deget) în tavă.
Se acoperă vasul cu capac sau folie, să nu 
iasă aburul. Se coc la cuptor, la 180 C  aproxi
mativ 50-60 minute. Se ia folia de pe vas şi se 
coc în continuare până costiţele se rumenesc 
(30 minute). Dacă le verificaţi cu o furculiţă, 
carnea ar trebui să se desprindă foarte uşor de 
pe os.

Se servesc cu murături.

■  PLĂCINTĂ CU BRÂNZĂ 
Şl SMÂNTÂNĂ

Pentru această plăcintă puteţi folosi o tavă 
rotundă de 26-28 cm diametru.

Ingrediente: (pentru aluat): 250 g făină, 
150 ml lapte călduţ, 25 g unt (la temperatura 
camerei), 1 gălbenuş de ou, 1 lingură zahăr, 10 
g drojdie proaspătă, 1/4 linguriţă sare.

Pentru umplutură: 350 g brânză proaspătă 
de vaci (bine scursă), 150 g smântână (15% 
grăsime), 2 ouă, 75 g zahăr, coaja rasă de la 
1/2 lămâie, 1 vârf de cuţit nucşoara măcinată.

Pentru umplutura de smântână: 200 g 
smântână (15%), 1 lingură zahăr, 1 ou.

Preparare. Se dizolvă drojdia în 50 ml

lapte călduţ şi 1 linguriţă de zahăr. Se lasă la 
loc cald până amestecul devine spumos. Se 
frământă un aluat din următoarele ingrediente: 
lapte, unt, restul de zahăr, gălbenuşul, ameste
cul cu drojdie, făina şi sarea, timp de 15 minu
te, apoi se lasă să crească acoperit la loc cald 
timp de 1 oră.

Brânza se freacă bine cu furculiţa, se adau
gă restul ingredientelor şi se omogenizează. 
Pentru umplutura a doua doar se amestecă 
bine ingredientele.

Se pune aluatul pe masa de lucru dată uşor 
cu faină. Se  întinde o foaie subţire de 3-4 mm. 
Se decupează un cerc cu diametrul de 8-10 cm 
mai mare decât tava folosită. Rulaţi aluatul 
decupat pe sucitor şi aşezaţi-l în tavă, margini
le să fie ridicate pe pereţii tăvii. Se toarnă şi se 
nivelează prima umplutură. Deasupra se toar
nă pe toată suprafaţa a doua umplutură. 
Marginile aluatului se pliază peste umplutură.

Se coace plăcinta la 180 C  timp de 40 
minute, până marginile devin rumene. Se lasă 
să se răcească, apoi se pudrează marginile cu 
zahăr pudră vanilat.

Poftă bună şi Sărbători fericite!

Rubrică susţinută de Tatiana CARLAŞCIUC
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Expoziţia de arme şi armuri 
din perioada medievală 
desfăşurată la Cernăuţi

Muzeul etnografic 
regional din Cernăuţi 

invită locuitorii regiunii 
noastre până în data de 19 
decembrie să participe la 
unul dintre cele mai impor
tante evenimente expoziţio- 
nale ale acestei luni. Este 
vorba despre vernisajul 
expoziţiei de armuri şi arme 
medievale din metal 
„Suflarea medievală". La 
dispoziţia vizitatorilor a fost 
pus un spectru divers de

obiecte din acea 
epocă. Printre 
obiecte s-au 
numărat o 
colecţie de 
reproduceri a 
armelor şi 
armurilor, 
precum şi 
veşminte 
medievale.

O atenţie deosebită a expoziţiei a 
fost acordată garderobei ostaşilor şi 
cavalerilor din perioada Evului 
Mediu. Dintre cele peste 100 de piese 
ce pot fi admirate în cadrul expozi
ţiei, se regăsesc arme albe, suliţe, 
halebarde, arbalete, arme de foc cu 
mecanisme primitive, precum arche- 
buze sau puşti cu fitil, pistoale şi 
puşti cu cremene.

Andreea Marin nu este speriată de trecerea 
timpului, la  22 decembrie va împlini 42 de ani,
dar susţine că nu simte această vârstă»

Fosta prezentatoare 
TV a avut un an 

greu, destinul 
pregătindu-i surprize 
neplăcutele plan 
personal. In primăvară a 
fost nevoită să îşi 
conducă pe ultimul 
drum tatăl, după ce 
soarta i-a smuls încă din 
copilărie mama, în urma 
unui tragic accident. 
Suferinţa cauzată de 
pierderea părintelui nu a 
fost uşor de suportat, 
dar Andreea Marin s-a 
străduit să-şi păstreze 
echilibrul în viaţă.
Finalul acestui an i-a 
mai adus o nouă 
încercare -  despărţirea 
de soţul ei, Tuncay 
dztiirk, decizia 
divorţului fiind luată de 
Andreea.

In toată această perioadă, sin
gurul sprijin al vedetei a fost fiica 
ei şi a lui Ştefan Bănică Jr, 
Violeta. în ciuda evenimentelor 
triste survenite, fosta prezen

tatoare TV aşteaptă cu nerăbdare 
ziua de 15 decembrie, când fiica 
îşi va sărbători ziua de naştere, 
dar şi data de 22 decembrie când 
este aniversarea ei. Deşi pentru 
alte femei înaintarea în vârstă ar fi 
putea fi iui motiv de depresie, 
vedeta ştie să se bucure de fiecare 
etapă din viaţa ei. “Nu mai simt 
de la 30 de ani că trece timpul, mă 
simt foarte bine în pielea mea, 
cred că până la urmă este o 
chestiune care ţine de starea de 
spirit şi nu de ridurile care apar pe 
faţă. Piu şi simplu trebuie să ai o 
stare interioară bună. De la 30 
încoace, timpul nu a mai trecut!“, 
a declarat Andreea Marin.

Albumul "Crenguţă de brad la fereşti 
domneşti” -  o poveste muzicală despre 
minuniie Sărbătorilor de iarnă

Cunoscut iubitorilor muzicii populare 
româneşti atât din ţară, cât şi din străinătate, 
prin apariţii la radio şi televiziune, Grigore 
Gliennan îmbină muzicalitatea, repertoriul 
valoros şi stilul interpretativ cu seriozitatea 
abordării meseriei de slujitor al folclomlui. 
Talentatul interpret, originar din satul Pasat, 
raionul Herţa, doreşte să-şi declare, prin 
cântec, dragostea nemărginită pentru 
tradiţiile şi obiceiurile strămoşilor săi, 
pentru tot ceea ce este românesc şi se 
numără printre interpreţii de frunte ai 
generaţiei sale, o mărturie vie a 
potenţialului cultural şi artistic al unui 
întreg neam bucovinean, în toată splendoa
rea lui.

Acum, în pragul Sărbătorilor de iarnă, 
Grigore ne propune un CD întitulat 
„Crenguţă de brad la fereşti domneşti”, 
conţinând colinde de prin nordul Bucovinei 
şi nu numai. Cele 14 colinde interpretate 
împreună cu Grupul „Mlădiţe Ilfovene”, pe

care el însuşi îl conduce, şi acompaniate de 
Taraful ,Mugurel” din Chişinău, printre 
care două colinde simt ale doamnei 
Mărioara Man Gheorghe, unele culese 
chiar din satul părinţilor şi bunicilor, simt 
scoase pentru prima oară la lumină.

Tânărul interpret mărturiseşte că a 
lucrat cu mare plăcere la acest material şi că 
s-a bucurat să-i aibă alături pe sponsorii: 
SC Romfiior Tur SRL, SC Dupu Impex 
SRL, dar şi numeroşi oameni de suflet şi 
prieteni ca: Protosingliel Grigorie Călin, Pr. 
Harald Claudiu Oltenu, Pr. Marian Cucu, 
cărora le mulţumeşte în mod special. 
Episcopul Devei şi al Hunedoarei, a titrat 
iui mesaj, chiar pe coperta acestuia.

Grigore a adunat pe acest compact disc 
cea mai frumoasă şi cuprinzătoare pagină a 
colindei româneşti, dăruindu-ne nostalgie, 
romantism şi câteva lacrimi de fericire, 
pentru acesta îi mulţumim şi-i dorim 
succese noi de creaţie!

Pagină realizată de Cristina GOSTIUC
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„Cuvântul este pâinea 
cu care profesorul îşi 
hrăneşte discipolii”

Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din 
Ucraina, pe care o conduce doamna Lilia 
Govornean, metodistă la Institutul regional 

pentru învăţământul pedagogic postuniversitar Cernăuţi, 
este în plină activitate şi caută să dureze punţi spirituale 
cu colegii de breaslă din România şi Republica Moldova. 
„Cuvântul este pâinea cu care profesorul îşi hrăneşte dis
cipolii", afirmă deseori dna Lilia Govornean. Şi acest 
cuvânt trebuie rostit cu dragoste şi iubire faţă de 
Dumnezeu. Cuvântul de învăţătură al pedagogului, al 
părinţilor trebuie să fie însoţit neapărat şi de Cuvântul 
sfânt, căci numai astfel poate fi crescută şi educată o 
generaţie de oameni oneşti, adevăraţi patrioţi şi făuritori 
de valori sociale.

Anume raportul dintre educaţie 
şi etica creştină a fost luat în dezba
tere în cadrul Simpozionului inter
naţional, organizat sâmbăta trecută la 
Storojineţ de către Asociaţia Cad
relor Didactice de Etnie Română din 
Ucraina, cu participarea mior pro
fesori de la şcolile cu predare în 
limba română din ţinut, precum şi a 
mior delegaţii de cadre didactice din 
Moldova şi România. Acţiunea a fost 
susţinută şi „găzduită” în casa paro
hială a Bisericii Sfântul Gheorglie de 
către protopopul raionului Storojineţ, 
Vasile Covalciuc, de slujitori ai 
altarului de la Mănăstirea Putna şi de 
Consulatul General al României la 
Cernăuţi.

în pofida discuţiilor active şi ap
rinse în jmul predării eticii creştine 
în şcolile din Ucraina, acest obiect

rămâne o sarcină strategică a învă
ţământului mediu general din ţara 
noastră. Doar nu este vorba despre o 
ordinară concepţie de educaţie care, 
după o perioadă de timp mai scurtă 
sau mai îndelungată, va fi dată uită
rii. Este vorba despre un lucra cu 
mult mai serios -  despre un sistem 
unic, puternic, de înaltă eficienţă, 
verificată de experienţa mondială şi 
naţională. Etica creştină, în esenţă se 
bazează pe Sfintele Scripturi. 
Valorile morale creştine simt comune 
pentra toate confesiile. Ea nu intră în 
contradicţie cu valorile general 
umane, ci, dimpotrivă, este baza lor.

Etica creştină este o necesitate în 
Ucraina, deoarece în ţara noastră 
lipseşte o concepţie eficientă de edu
care a elevilor, care s-ar opune 
influenţei păgubitoare a televiziunii,

Intemetului, străzii, narcomaniei, 
etc. Iată, de pe aceste principii 
merită să fie apreciată străduinţa 
pedagogilor de la şcolile româneşti 
din regiunea Cernăuţi, încurajaţi şi 
de colegii lor din România şi 
Moldova, de feţe bisericeşti, de a le 
altoi la elevi anume valorile creştine.

Despre introducerea cursului de 
etică creştină în şcoli s-a vorbit cu 
mai bine de zece ani în urmă. în anul 
2004 a fost elaborat programul la 
acest obiect şi din 2005 a început stu
dierea lui, în mare parte facultativ, a 
subliniat în cadrul simpozionului 
doamna Lilia Govornean. în şcolile 
din regiunea Cernăuţi acest obiect se 
bucură de popularitate. In anul curent 
au fost repartizate 30 mii de manuale 
de etică creştină -  pentru toate 
clasele. Graţie acţiunilor organizate 
de Asociaţia Cadrelor Didactice de 
Etnie Română din Ucraina, profe
sorii din şcolile româneşti din ţinutul 
nostru, care predau etica creştină, au 
avut posibilitate să viziteze mai 
multe mănăstiri din judeţul Suceava, 
îndeosebi Mănăstirea Putna, consi
derată „Ierusalimul românesc”,

„o artă mai mare decât educaţia nu 
există”. Iar valorile creştine îi dau 
educaţiei o forţă de convingere şi 
mai mare.

Simpozionul a fost încununat de 
partea artistică, dirijată de profesoara 
Carolina Dârda din Cernăuţi. Ne-au 
amintit că suntem în preajma fru
moaselor sărbători de iarnă, luminate 
de raza stelei de Betlileem, cântecele 
în interpretarea comlui bisericesc din 
Ciudei, o cunoscută colindă cântată 
de Igor Sainciuc din Bălcăuţi, 
verstnile scrise şi citite de Sergiu 
Bespalco din Stălineşti, poeziile- 
ragăcitme ş i , jocul căiuţilor” cu par
ticiparea mior elevi din raionul Noua 
Suliţă.

Participanţii la simpozion au fost 
felicitaţi de către ministrul consilier 
de la Consulatul General al Româ
niei la Cernăuţi, Ionel Ivan, care, din 
partea acestei instituţii diplomatice a 
înmânat cadouri celor mai mici 
participanţi la această minunată 
acţiune de suflet.

Vasile CARLAŞCIUC 
Fotografii de autor

precum şi cea mai vestită mănăstire 
din Moldova -  Capriana, proslăvită 
în creaţia lui Ion Draţă şi a altor 
scriitori basarabeni.

Educaţia copiilor în spiritul 
valorilor creştine trebuie începută în 
sânul familiei, unde primii apostoli 
sunt părinţii, consideră părintele 
Vasile Covalciuc, protopopul raionu
lui Storojineţ. Apoi familia, împ
reună cu şcoala şi biserica urmează 
să desăvârşească această operă de 
educaţie „formând fii ai Ierasali- 
mului ceresc”.

„Copilul trebuie să înveţe 
credinţa. Cunoaşterea lui Dumnezeu 
şi cunoaşterea aproapelui se face prin 
iubire. Anume etica creştină îl ajută 
pe copil să deosebească binele şi 
răul, să se obişnuiască să trăiască în 
mod altraist şi nu în mod egocen- 
trist”, a afirmat părintele Dosoftei de 
la Mănăstirea Putna. în acest context 
au vorbit şi pedagogii Lilia Sandulov 
din Buda Mare, raionul Herţa, Maria 
Vasiliciuc din Boian şi Ludmila 
Rotaru din Stroieşti, raionul Noua 
Suliţă, Lucica Duşceac din Cupca, 
raionul Hliboca, care a subliniat că

M k  t a l  s i M M  i i  w l  n  t a l  k  a l a  « n *
Procesul de creare a 

comunităţilor teritori
ale unite a intrat în faza 
cea mai importantă, de 
extindere. In comunităţile 
teritoriale nou-create au 
loc alegeri. La 11 noiembrie 
ele s-au desfăşurat la 
Ciudei şi Igeşti, două sate 
româneşti din raionul 
Storojineţ unite într-o 
singură comună. Mandatul 
de primar i-a revenit lui 
Anatolie Piţu, fost primar al 
Igeştiului.

Primind felicitările din partea redacţiei 
„Libertăţii Cuvântului”, domnul Anatolie Piţu 
şi-a împărtăşit impresiile în urma acestor 
evenimente importante pentru comunitatea pe 
care mmează s-o conducă:

-  Am lansat ideea unirii a câtorva sate 
româneşti din raion cu doi ani în urmă şi am

apărat-o în pofida faptului că au fost încercări nu este chiar atât de eficientă. Mă bucur că am
de a crea o singură comunitate în raion. Cred că ajuns la o înţelegere cu Ciudeiul, care este tui
o comunitate cu populaţia de 100 mii persoane sat la fel de mare ca şi Igeştiul nostru, şi am

creat comuna. Cel mai important moment este 
că banii de la centra vor fi repartizaţi direct 
comunelor nu după „culoarea ochilor”, cum s- 
a procedat până acum. Acesta este un stimul 
pentru organele puterii locale. Vom finanţa şi 
instituţiile medicale, şi instituţiile de învă
ţământ de pe teritoriul comunei şi cred că banii 
vor fi folosiţi eficient, cu mai multă respons
abilitate.

Centrul comunei se va afla la Ciudei, dar 
unele servicii vor funcţiona şi la Igeşti. Simt 
încrederea oamenilor şi trebuie să confirm 
aceasta prin fapte bune şi demne. La Ciudei, 
unde nu am muncit nici o zi, am avut cu 120 de 
voturi mai mult. Şi primul lucra, care vrem să- 
1 facem, este repararea drumurilor, căci ele se 
află într-o stare deplorabilă. Pe rând le vom 
realiza pe toate întru prosperarea satelor 
noastre şi îmbunătăţirea nivelului de trai al 
locuitorilor.

La 11 noiembrie au avut loc alegeri şi în 
comuna nou-creată Crasna. Deocamdată, în 
raionul Storojineţ sunt două comune puter
nice cu populaţie românească. Vine rândul şi 
altora şi credem că primul pas pe calea 
reformării a fost făcut cu dreptul.
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TARAS SYVKA, DESEMNAT CEI MAI BUN
JUCĂTOR A l FC BUCOVINA World Football Day

Pe Site-ul oficial al 
echipei cernăuţene 
suporterii au votat 
pentru cel mai bun 
jucător al FC 
Bucovina în prima 
parte a sezonului fot
balistic 2016-2017.
Cele mai multe voturi 
(37%) a acumulat 
mijlocaşul Taras 
Syvka. Taras a avut o 
evoluţie foarte bună 
în acest sezon şi a 
contribuit din plin 
pentru ca echipa să 
acumuleze mai multe 
puncte. Pe locul doi 
s-a situat Dmytro 
Skoblov, care a întru
nit 14% din voturile 
fanilor. Locul trei 
(12%) i-a revenit lui 
Evghen Nemtinov 
care vara trecută a 
revenit la FC  
Bucovina după ce a 
evoluat pentru lliciveţ 
Mariupol şi Dinamo 2.

Remarcăm şi faptul că 
la 10 decembrie a fost 
sărbătorită Ziua Mondială a 
Fotbalului (World Football 
Day). Această iniţiativă a fost 
înaintată de către Organizaţia

Naţiunilor Unite, cu scopul de 
a aduce, astfel, un omagiu 
acestui sport care, pentru 
milioane de oameni, este nu 
doar un joc, ci un stil de viaţă.

Primele menţiuni despre fot
bal au fost descoperite de 
către istorici în surse chine
zeşti, care datează cu mile
niul doi înaintea erei noastre. 
Jocul se numea „Zhu Chew”, 
ceea ce însemna „a bate cu 
piciorul”. Acest joc permitea 
soldaţilor ch inezi de a-şi 
menţine o stare fizică bună. 
Nimeni nu ştie cu siguranţă 
când a luat naştere fotbalul. 
Unele surse susţin că autori 
ai fotbalului pot fi consideraţi 
saxonii, care au trăit în 
Anglia, în secolul al Vlll-lea. 
Pe  câmpul de luptă, ei 
băteau cu picioarele capete
le adversarilor. Despre fotbal 
se mai ştie că, de la începu
turi, erau nelipsite porţile şi 
portarul şi că acest gen de 
sport era cunoscut deja cu 
3.000 de ani în urmă şi că 
era o parte a pregătirii fizice 

a ostaşilor. De asemenea, 
fotbalul era cunoscut şi în 
Grecia Antică, şi în Roma 
Antică, acum 2.500 de ani.

La Kamianeţ-Podilsk s-a desfăşurat 
cea de a Xll-a ediţie a turneului naţional 
de lupte libere ce poartă numele renu
mitului antrenor A. Aleksiciuk.

La competiţie au participat 250 de sportivi 
din diferite regiuni a le ţării. Luptătorii 
cernăuţeni au cucerit patru medalii şi conform 
rezultatelor finale s-au clasat pe locul trei în 
clasamentul general pe echipe. „Elevii Şcolii

sportive pentru copii şi tineret din Cernăuţi au 
cucerit patru medalii. La categoria 57 kg 
Valeria Prokopiuk a cucerit medalia de argint. 
Tot la juniori, categoria 53 kg, Mykyta 
Safroneak a intrat în posesia medaliei de 
argint. De asemenea, Dmytro Klepak (29 kg) 
şi fratele său Valentin (42 kg) au cerit medalii 
de bronz. Sportivii sunt antrenaţi de către 
Serhii Odynak”, spune Tetiana Golova, meto
dist la Şcoala sportivă pentru copii şi tineret.

IANA CODREAN,
CAMPIOANĂ EOROPEANĂ 
LA DANSOL SPORTIV LA DARĂ

Sub egida 
Federaţiei 
Naţionale de Sport, 
la Kiev s-a 
desfăşurat 
concursul 
internaţional de 
dans sportiv la 
bară
„International 
POLE PERFOR- 
MANCE 2016”.

lana Kodrean din 
Cernăuţi s-a clasat pe 
locul întâi în nominaţia 
„Pole coregrafie”, care este un 
număr solo acrobatic la bară com
binat cu un stil de dans. „La 
început organizatorii au desfăşurat 
o selecţie video. Eu am fost se lec
tată printre cele 10 finaliste. Printre 
adversarii mei s-au numărat repre
zentantele Rusiei, Belarusiei, 
Ucrainei şi Poloniei, însă juriul a 
apreciat cel mai mult evoluţia mea”, 
spune lana Codrean.

în ultima perioadă pole sport şi

fitness-ul sau dansul la bară sportiv 
a început să fie promovat şi accep
tat în tot mai multe colţuri ale lumii 
ca un sport complex şi ca o formă 
de artă performantă, acrobatică. 
Persoanele care practică această 
formă de activitate fizică speră ca în 
timp să fie eliminate stereotipurile 
faţă de dansul la bară, asociat în 
mod obişnuit cu evoluţiile erotice ale 
dansatoarelor din cluburile de noap
te sau din spectacolele de cabaret.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Cristiano Ronaldo este câştigătorul 
Balonului de Aur, premiul pentru cel mai 
bun jucător al anului. „Pentru mine este o 
onoare foarte mare să câştig patru 
Baloane de Aur. Mă simt la fel ca prima 
dată, e un vis devenit realitate din nou. 
Sunt foarte fericit. Niciodată n-am crezut 
că voi câştiga patru Baloane de Aur. 
Mulţumesc echipei mele, Real Madrid, şi 
naţionalei Portugaliei, tuturor jucătorilor 
care au contribuit şi m-au ajutat să iau 
trofeul. Sunt mândru să deţin acest tro
feu. Voi munci în continuare ca şi până 
acum pentru a câştiga trofee, mai am 
multe obiective. Cred că a fost cel mai 
bun an din cariera mea. Am câştigat

EU R O  cu Portugalia, Liga cu Real 
Madrid, am ieşit golgeter în Ligă... E un 
moment special să primesc trofeul pe 
“Bernabeu”, aici e casa mea, aici e clubul 
pe care-l am în suflet. E scenariul perfect 
pentru un trofeu de o asem enea 
importanţă. Le mulţumesc tuturor celor 
care m-au votat şi care m-au ajutat să 
ajung aici”, a declarat Ronaldo.

Top 3 punctaj:
1. Cristiano Ronaldo -  745 de puncte.
2. Leo Messi - 3 1 6  puncte.
3. Antoine Griezmann -  198 de puncte.

Cristiano Ronaldo a câştigat 
Balonul de Aur în 2016
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Victoria a crescut 
într-o familie bună, 

având mereu sub ochii 
ei afecţiunea dintre 
părinţi. Maică-saîi tot 
repeta să nu ia în seamă 
oamenii răi şi vorbele 
rele. Iar taică-său, îi spu
nea, parcă în glumă, 
parcă în serios, că 
Dumnezeu a făcut feme
ia pentru a-i inspira pe 
bărbaţi să creeze. Şi tot 
tatăl ei zicea că oricine 
poate să scrie, să cânte, 
să danseze, numai dacă 
doreşte acest lucru, lată 
de ce, de mică, fetiţa era 
trimisă la ore de balet, 
vioară şi pian. Ea spune 
că n-a avut copilărie. La 
cinci ani, când copiii 
ieşeau la joacă, ea 
mergea la balet, la şase 
ani a început să înveţe 
vioara şi pianul...

MARINA CEA INVIRIOASA, 
PORNITA SA DISTRUGĂ-O CASA

a privit cu duioşie, zicându-i: 
„Deşi ne cunoaştem demult, s- 
a întâmplat ca astăzi să te văd 
cu alţi ochi”. Matei s-a prefăcut 
că nici nu a auzit vorbele ei. 
Marina, însă, nu s-a liniştit. 
Mergea în vizită la verişoară-sa 
cu treabă şi fără treabă, 
făcându-i ochi dulci soţului 
acesteia. Aşa a ţinut-o aproape 
un an până când într-o zi, în 
timp ce Victoria era plecată la 
părinţi, ea, îmbrăcată provoca
tor ca de obicei, a apărut din 
nou în casa lor. Copiii se jucau 
în camera lor, iar Matei privea 
televizorul. Marina a venit şi s- 
a aşezat în braţele lui. „Sunt 
gata să mă las posedată. Ce 
mai aştepţi? Să mergem în 
dormitor! E tocmai momentul 
potrivit”, i-a spus gudurându-se 
ca o pisică. Era convinsă că 
Matei o va lua în braţe şi o va 
duce imediat la pat. însă n-a 
fost să fie aşa. Bărbatul a 
rugat-o frumos să se ridice, s-a 
ridicat şi el, a privit-o drept în 
ochi şi i-a spus răspicat: „Te 
respect ca pe verişoara soţiei 
mele, dar de acum încolo, te 
rog frumos, să nu te mai apro
pii de casa noastră!”, arătându- 
i uşa, care tocmai s-a deschis.

0  Scandal 
cu bătaie lungă

în prag apăruse Victoria. 
Femeia, neînţelegând ce se 
întâmplă, a declanşat un scan
dal monstru desprins parcă din 
filmele de acţiune. Arunca 
cuvinte grele asupra soţului, 
învinuindu-l de trădare. Apoi a 
pornit atacul asupra verişoarei. 
îşi aruncau săgeţi usturătoare, 
după care s-au păruit ca la uşa 
cortului. Iar Marina, în loc să-i 
spună adevărul, turna benzină 
în foc: „Nu e vina mea că sunt 
mai frumoasă! Credeai că 
Matei e de neclintit şi te iubeşte

numai pe tine? Uite că în faţa 
frumuseţii mele a 
cedat!”...După acest episod 
urât, atmosfera plăcută şi caldă 
din casa Victoriei şi a lui Matei 
s-a răcit. în numele viitorului 
copiilor, nu au mers la divorţ. 
Dar Victoria a avut nevoie de 
aproape un an pentru a putea 
discerne adevărul de minciună. 
Oricât încerca Matei să-i expli
ce cum stau lucrurile în realita
te, ea nici nu vroia să audă. 
Credea în vorbele aruncate de 
Marina. După multe zile de 
meditaţie, a început să desco
pere în sine impulsul realităţii. 
Abia atunci l-a ascultat până la 
capăt pe Matei şi a înţeles că a 
dat cu bâta în baltă.

Cu referire la verişoară, 
soţul i-a spus: „Am observat din 
primele zile ale căsniciei noas
tre că Marina te invidiază. Mă 
făceam că nu observ tentative
le ei de a mă avea în pat pen
tru a ne distruge familia. E 
verişoara ta şi am considerat 
că e mai bine să le trec pe 
toate cu vederea şi să păstrăm 
o legătură normală de rudenie. 
Dar vezi că până la urmă nu s- 
a putut. Invidia este foarte 
urâtă. Şi dacă nu o să încerce 
să se schimbe, să mai arunce 
din orgolii şi încăpăţânare, n-o 
să-şi găsească niciodată băr
batul potrivit. Pentru că, ne 
învaţă cărţile sfinte, o inimă 
invidioasă trăieşte într-o stare 
de suferinţă continuă şi poate fi 
aducătoare de moarte. Să 
încercăm să-i deschidem ochii 
şi s-o ajutăm să lupte cu 
această boală. E mai important 
să-i facem bine, decât să ţinem 
cont de nefericirea pe care ne- 
a făcut-o, dar pe care, spre 
bucuria noastră, am depăşit-o”.

Nina NECULCE 
(J.de Ch)

Chiar dacă nu a ajuns nici 
balerină, nici cântăreaţă, agen
da zilei plină mereu încă din 
pruncie a ajutat-o atunci când 
s-a făcut mare să fie disciplina
tă. Victoria a absolvit facultatea 
de economie. Munceşte la o 
bancă din oraşul Bălţi şi îşi face 
meseria cu plăcere, cu dăruire, 
cu dedicaţie.

0  Primul bărbat cu 
care a simtit 
că vrea să aibă 
un copil

între ea şi Matei s-a legat o 
poveste foarte drăguţă. Băiatul 
a apărut simplu în viaţa ei. S-au 
cunoscut în timp ce s-au grăbit 
amândoi să ajute un bătrân să 
treacă strada. Atunci privirile lor 
s-au întâlnit şi scânteia s-a 
aprins. Domnişoara se grăbea 
la teatru. îi plăcea în zilele de 
odihnă să iasă din peisajul 
cifrelor. La teatru mergea şi 
cavalerul. Să vezi şi să nu 
crezi! Au râs cu poftă când şi- 
au ocupat locurile -  erau 
alături! Energia, emoţia, adre
nalina oferite de jocul actorilor i- 
au făcut să califice spectacolul 
drept unul dintre cele mai 
frumoase văzute în viaţa lor. 
După spectacol au mers la o 
pizza. Fetei îi plăcea să-l ascul
te pe Matei. Orice vorbă era 
spusă cu tact, înţelept. Nu a 
trebuit să treacă mult timp ca 
ea să înţeleagă că Matei este 
un băiat serios. Ba chiar găsise 
la el trăsături comune cu ale 
tatălui ei. „Nu-I cunoşteam. Dar 
simţi omul după felul cum se 
poartă, cum vorbeşte. Am con
statat de la bun început că este 
educat şi deştept, amuzant şi 
bine crescut, la fel cum e şi 
tatăl meu”, mi-a povestit 
Victoria. Trebuie să vă spun că 
Victoria era inspirată de relaţia 
părinţilor, care mereu au fost 
sinceri unul cu altul, şi se ruga 
şi ea să întâlnească un 
partener de viaţă cu care să 
trăiască în pace, armonie şi 
bucurie. Matei a fost primul 
bărbat cu care a simţit că vrea 
să aibă un copil şi care 
corespundea întru totul 
preferinţelor sale: spiritual, con
secvent, priceput la toate, cu 
serviciu ce-i aducea un venit 
sigur şi stabil. Era medic. După

o jumătate de an de relaţie, s- 
au căsătorit. Ea avea 32 de 
ani, el -  29.

0  Verişoara vrea 
să-i sufle soţul5

La 38 de ani, Victoria se 
considera împlinită din toate 
punctele de vedere. Avea un 
serviciu pe plac, doi copii 
frumoşi, un soţ extraordinar, 
devotat familiei cu toate fibrele 
sufletului. Pe lângă toate 
acestea, Matei mai e şi frumos 
la chip, e genul de om cu far
mec debordant. în colectivul lui 
de muncă roiau femeile în jurul 
lui. Unele, cu text deschis, 
încercau să-l ademenească la 
o oră sau o noapte de dragos
te. El le răspundea tacticos: 
„Sunteţi frumoasă, atrăgătoare, 
dar soţia mea e şi mai 
frumoasă şi nu merită să fie 
înşelată. Ea e tot ce mi-am 
dorit, e sursa mea de 
inspiraţie”. Şi colegele rămâ
neau fără cuvinte. Iar altele 
încercau să-l cucerească cu tot 
felul de farmece de dragoste, 
însă nimic nu l-a putut doborî. 
Matei îşi vedea de serviciu şi 
de familie cu demnitate.

Dar parcă n-ar fi fost de 
ajuns că-l ademeneau colegele 
de serviciu, mai veni, colac 
peste pupăză, şi verişoara 
Victoriei. Marina, aşa o 
cheamă pe verişoară, e cu un 
an mai mică decât Victoria. E o 
fire foarte invidioasă, 
orgolioasă şi încăpăţânată. 
Trecută prin două căsnicii 
eşuate, şi-a pus în gând să 
strice şi casa Victoriei. „O să 
mă fac luntre şi punte, dar, 
până nu-l văd pe Matei în pat 
cu mine, nu mă las!”, i-a spus 
unei prietene la o petrecere la 
care era prezent şi el cu soţia. 
S-a dus şi l-a invitat la dans. 
După ce s-a terminat dansul, I-
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BERBECUL. Este o săptămână favo- 
| rabilă pentru a o petrece împreună cu 

familia, iar week-endul îl puteţi petrece în 
compania persoanei iubite, care vă va face 

o surpriză. Luni dimineaţă găsiţi soluţii la o proble
mă financiară pe care o aveţi. La serviciu va fi o 
săptămână încărcată cu şedinţe, întâlniri, probleme 
cu colegii.

TAURUL. Unele dintre acţiunile per
soanei iubite vă pot aduce dezamăgiri. 
Nu luaţi totul aproape şi lăsaţi timpul să le 

rezolve pe toate. La începutul săptămânii 
veţi putea rezolva problema financiară pe 

care o aveţi. întâlnirile de la serviciu ar putea să 
aducă nişte discuţii între colegi şi unele neînţelegeri 
cu şefii. Se cere să rezolvaţi totul cu calm.

GEMENII. în relaţia cu partenerul ar fi 
indicat să nu daţi curs la discuţii, mai ales 
că nervii pot fi întinşi la maxim. 
Comunicaţi clar, spuneţi lucrurilor pe nume 

pentru a putea rezolva situaţiile apărute. 
Săptămâna aceasta nu sunt indicate tranzacţii 
financiare importante. La serviciu, ca să nu apară 
unele neînţelegeri, discutaţi chestiunile financiare 
din proiectele în care sunteţi implicat.

RACUL. La mijlocul săptămânii puteţi 
, avea surpriza ca o persoană cu care aţi 
' avut o relaţie să apară în viaţa ta.

Gândiţi-vă de două ori înainte de a lua o 
decizie. Finalul săptămânii vă poate aduce 

bani în conturi de la locul de muncă sau dintr-o cola
borare. La serviciu toată săptămâna se anunţă agi
tată, stresantă şi obositoare.

LEUL. După o săptămână agitată la 
locul de muncă, simţiţi necesitatea să vă 
relaxaţi în compania persoanei iubite. 
Este o perioadă când sectorul financiar nu 

este activat, deci, aveţi grijă ce şi cum chel
tuiţi. La serviciu dacă aveţi chestiuni importante pe 
care trebuie să le rezolvaţi, programaţi-le la începu
tul săptămânii. Apelaţi la diplomaţia de care daţi 
dovadă în rezolvarea chestiunilor importante.

FECIOARA. Urmează o săptămână în 
care veţi fi suprasolicitate la birou, iar tim-

V ®  j  pul acordatfamiliei Şi partenerului va avea
v '' de suferit. Săptămâna aceasta este posi
bil să vi se ceară ajutorul din partea unei 

rude. Aveţi grijă ce bani împrumutaţi, pentru că este 
posibil să nu-i mai puteţi recupera. La serviciu, dato
rită imaginii sociale, vă aduce o numire într-o func
ţie.

BALANŢA. Această săptămână este 
caracterizată de nişte tensiuni în relaţie 

. din cauza implicării familiei. Luni ar putea
V  să aveţi o surpriză şi să aflaţi că aţi câşti

gat o sumă de bani, care vine pe neaşteptate. La 
serviciu este posibil să aibă loc încheierea unei 
etape şi luarea unor decizii ce ţin de obţinerea unui 
câştig.

SCORPIONUL. în ceea ce priveşte 
dragostea, ar fi de preferat să discutaţi ce 
anume doriţi de la relaţie. Puteţi să retrăiţi 
momentele de la început, pentru a scăpa 

de monotonia în care aţi intrat în ultima 
perioadă. Veţi avea un câştig însemnat în urma rela
ţiilor cu partenerii de afaceri. Se cere o mare atenţie 
la felul cum cheltuiţi banii săptămâna aceasta. La 
serviciu se anunţă o săptămână agitată.

SĂGETĂTORUL. Sectorul sentimental 
; poate avea de suferit în această săptămâ- 

i i nă. Comunicarea cu partenerul de viaţă 
este foarte importantă. Săptămâna aceas

ta nu lăsaţi chestiunile financiare să stea între 
voi şi partenerul de viaţă. Finanţele pot să aducă 
tensiuni în relaţia cu partenerii de afaceri şi colabo
ratorii. De aceea e de dorit să daţi dovadă de diplo
maţie şi să ţineţi cont de părerea celorlalţi.

CAPRICORNUL. Partenerul de viaţă vă este 
alături toată săptămâna, mai ales că sta
rea sănătăţii lasă de dorit şi aveţi nevoie 
de sprijin. Luni puteţi primi o sumă de 
bani de la familie. La serviciu va avea loc 

încheierea unei etape de colaborare cu noi 
câştiguri. în unele cazuri evenimentele din sfera 
socio-profesională poate să aducă unele schimbări.

VĂRSĂTORUL. Este o săptămână a 
rfMk i iubirii şi aventurilor. Un moment favorabil 

I. § r \  1 să vă lăsaţi recucerit de persoana dragă, 
' V , y  iar dacă sunteţi singur puteţi să întâlniţi 

marea iubire acolo unde nici nu vă aşteptaţi, 
în schimb, situaţia financiară nu-i prea strălucită, 
însă nu disperaţi, deoarece sunt şanse să primiţi 
cadou o sumă de bani de la un membru al familiei. 
Dacă lucraţi într-un domeniu care are legătură cu 
creaţia, puteţi primi lauda şefilor.

PEŞTII. în această perioadă un eveni- 
l ment poate aduce o schimbare de situa- 
ţie în familie şi în relaţia cu partenerul. în 

X w # '  cele mai fericite_ cazuri este vorba de 
cumpărarea unui imobil. în următoarea perioadă 
se recomandă să analizaţi serios situaţia financia
ră, să faceţi economii. La serviciu -  agitaţie, stres 
şi discuţii.
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O PLANTĂ “MINUNE
Se ştie că Ginkgo Biloba este un remediu recomandat cu 

precădere oamenilor în vârstă. Ce efecte are această plantă 
devenită “minune”, asupra persoanelor trecute de prima tine
reţe?

înaintarea în vârstă este un proces natural, însă nu înseam
nă neapărat că, odată ce îmbătrânim, trebuie să ne îmbolnă
vim sau calitatea vieţii trebuie să scadă. Acest proces implică 
tot felul de schimbări - atât pozitive, cât şi negative. Pe măsură 
ce înaintăm în vârstă, organismul suferă modificări. Vârsta 
influenţează toate organele, ţesuturile, celulele şi întregul 
metabolism. Astfel, capacitatea de funcţionare a organelor 
vitale scade. Calitatea vaselor sanguine este o condiţie de 
bază pentru funcţionarea organelor interne şi a ţesuturilor, în 
general. îmbătrânirea vaselor de sânge este cea care va dicta 
majoritatea proceselor de îmbătrânire din organism. De aceea, 
extractul de Ginkgo Biloba este util atât persoanelor sănătoa
se, pentru efectul antioxidant, cât şi celor cu afecţiuni cardio
vasculare şi neurologice, lată câteva din cele mai importante 
efecte.

Sistemul cardio-vascular.
Arterele şi venele devin mai 
groase, mai rigide. Pereţii capila
relor se îngroaşă treptat, scă
zând schimbul de substanţe 
nutritive la acest nivel. 
Tensiunea arterială creşte, inima 
trebuie să muncească mai mult 
pentru a pompa sânge. Aceste 
transformări pot duce la apariţia 
bolilor cardiovasculare. Doza de 
80-120 mg de Ginkana, luată zil
nic, timp de cel puţin opt săptă
mâni, are o capacitate extraordi
nară de a stimula circulaţia sân
gelui la nivelul creierului şi al 
extremităţilor, de a relaxa pereţii

vasculari şi de a dilata vasele de 
sânge, ceea ce permite creşte
rea fluxului sanguin către perife
rie. în plus, are efect tonifiant 
asupra sistemului venos, facili
tând o revenire mai eficientă a 
sângelui la inimă. Ginkgo Biloba 
ajută la reducerea riscului de 
infarct, ischemie cardiacă, ate- 
roscleroză, accident vascular.

Metabolismul. Toate proce
sele metabolice se desfăşoară 
mai lent pe măsura trecerii ani
lor. Din cauza acestei încetiniri şi 
a scăderii capacităţii celulelor de 
a produce energie, oboseala şi 
epuizarea se  instalează mai

uşor; la fel şi lipsa de vlagă la 
nivelul organismului.

Creierul şi sistemul nervos.
Procesul de îmbătrânire poate 
cauza schimbări în privinţa refle
xelor şi a simţurilor. Celulele din 
creier şi nervii se deteriorează, 
apar depuneri de toxine care nu

mai pot fi “drenate”, ceea ce poate 
duce la instalarea demenţei seni
le. Persoanelor tinere Ginkgo 
Biloba le sporeşte capacitatea de 
memorare şi concentrare, dar ş i 
vioiciunea şi pofta de viaţă. In 
cazul în care organismul este slă
bit sau atunci când persoanele tra

versează perioade de fluctuaţii 
emoţionale, pierderile de memorie 
şi lipsa de concentrare apar destul 
de frecvent în rândul tinerilor care 
trăiesc în condiţii de stres fizic şi 
psihic.

(Formula AS)

AFECŢIUNILE CARE POT FI TM IKH  Cil HREAN
f

Gripa, problemele cu nervii, 
migrenele, anemia, bronşita 

-  toate acestea pot fi tratate cu 
ajutorul unei singure plante: 
hreanul. Forţa de vindecare a 
hreanului este remarcabilă. 
Folosit de mult timp în medicina 
populară, el a rămas la loc de 
cinste şi în zilele noastre. 
Efectele sale benefice se dato
rează vitaminelor, mineralelor şi 
substanţelor cu caracter antibio
tic pe care le conţine.

Guturaiul şi gripa. Rădăcinile de 
hrean se dau prin răzătoarea mică, se 
pun într-un borcan până se umple o trei-

se lasă amestecul la macerat timp de 8- 
9 zile, după care se filtrează. Se  iau câte 
3-4 linguri din acest vin tonjc.

Reumatismul şi guta. într-o cană de 
lapte cald se adaugă 1-2 linguriţe de 
hrean. Acest amestec se bea pe stoma

cul gol, de 1-2 ori pe zi. Ca să fie eficien
tă, cura trebuie ţinută cel puţin trei săptă
mâni.

Astmul şi bronşi
ta. Se dă prin râzătoa
re o rădăcină 
hrean, se adaugă trei 
linguri de miere, 
amestecă bine şi se 
lasă câteva minute la 
macerat. Apoi am es
tecul se  strecoară, 
obţinându-se un sirop.
Se  pune la fiert cu 
puţină apă încă  
rădăcină rasă, care 
apoi se strecoară prin 
presare. Se lasă să se 
răcească şi se am es
tecă cu siropul obţinut anterior. Se iau 
câte trei linguri de sirop pe zi.

Migrenele. Hreanul e un leac bun 
pentru durerile de cap. Acesta poate 
înlocui, cu succes, un analgezic. Se 
dă o rădăcină de hrean prin răzătoa
rea mică şi se înveleşte în tifon. Se 
ţine cataplasma pe frunte până când 
apare senzaţia de arsură, apoi înde- 
părteaz-o.

Paradontoza şi stomatita. în
caz de paradontoză mestecă înde
lung hrean crud dat prin râzătoare.

Hreanul stimulează puternic circulaţia 
sangvină la nivelul gingiilor. Pentru sto- 
matită dizolvă 3-4 linguriţe tinctură de 
hrean într-un pahar cu apă şi clăteşte

gura, zilnic, cu această soluţie.
Ceai pentru afecţiuni ale sistemu- 

lui nervos şi ale inimii. Se adaugă 25 g 
1  frunze uscate de hrean la 200 ml de apă 

fierbinte, se lasă acoperit timp de 10-15 
minute, după care se filtrează. Infuzia se 
amestecă cu 80 g miere, apoi se pune 
amestecul într-o sticlă închisă ermetic. 
Din această infuzie se iau câte 3 linguri 
pe zi, câte una după mesele principale, 
două săptămâni pe lună, timp de trei luni.

Contraindicaţii ale hreanului. 
Hreanul este contraindicat în caz de gas- 
trită, ulcer gastric, enterită acută, nefrită 
acută, hemoragii interne şi hemoroizi.

Rubrică susţinută de 
Valeria ŞTEFUREAC

me şi restul se completează cu alcool 
alimentar de 80°. Amestecul se lasă la 
macerat opt zile, apoi se strecoară. Se ia 
din maceratul de hrean o jumătate de lin
guriţă, de 3-4 ori pe zi.

Anemia şi litiaza renală. Se pun într- 
un litru de vin roşu 15 linguri de hrean dat 
prin răzătoarea fină. Sticla se închide şi
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SFANŢUL IERARH NICOLAE, 
PROTECTORUL COPIILOR

Q Cântul 
O  Ierarh 

Nicolae este săr
bătorit, an de an, 
pe 6 decembrie 
(stil nou) şi 19 
decembrie (stil 
vechi). Conform 
tradiţiilor româ
neşti, sărbătoarea 
religioasă se 
suprapune cu 
venirea lui Moş 
Nicolae. Atât 
copiii, cât şi cei 
maturi îşi pregă
tesc încălţările 
curate lângă uşă.
Ca să le găsească dimineaţa pline
cu daruri.__________________________

Sfântul Nicolae este cunoscut drept 
făcător de minuni şi apărător al credinţei, 
încă din timpul vieţii, Nicolae a fost recu
noscut pentru faptele lui de milostenie şi 
pentru puterile lui tămăduitoare. Este pro
tectorul marinarilor şi al călătorilor, ocro
titor al copiilor, şcolarilor, studenţilor, al ju
decătorilor, criminalilor, hoţilor, comercian
ţilor, bucătarilor, sărbătorit laolaltă de orto
docşi, catolici şi protestanţi.

Obiceiul de Sfântul Nicolae constă în 
aceea ca cei cuminţi să primească daruri, 
cei răi, nuieluşe. Dar se ştie că Sfântul 
Nicolae este protectorul tuturor copiilor, al 
şcolarilor, orfanilor şi fetelor sărace. Pent
ru toţi aduce câte ceva. Darurile pe care le 
aduce el sunt dulci şi parfumate, cons
tând, în general, în fructe şi dulciuri. Se 
spune că, dacă de Sfântul Nicolae fumul 
sobelor iese în sus pe coş, vine ger. Dacă 
se lasă jos, va ninge mult. Dacă în acea zi 
e frig, va urma un an cu recolte bogate.

Moş Nicolae vine pe furiş, în toate 
colţurile lumii. îl aşteptăm nerăbdători, în 
fiecare an, la orice vârstă. Moş Nicolae 
este moşul cu barbă albă, din care începe 
să ningă atunci când o scutură. Are grijă 
ca fiecare membru al familiei să pri
mească un cadou, fie el cât de mic, dar 
nu uită niciodată vestitele vărguţe. îmbi
nând dărnicia cu asprimea, Moş Nicolae 
a devenit unul dintre cei mai populari 
sfinţi moderni, aşteptat deopotrivă de 
părinţi şi copii. Obiceiul împărţirii darurilor 
pe furiş, noaptea, e foarte vechi. Şi nu 
este întâlnit numai la români. Spre 
deosebire de Moş Crăciun, Moş Nicolae 
nu se arată niciodată.

în folclorul românesc, pe lângă 
lustruitul ghetuţelor şi aşteptatul darurilor 
dulci, această zi e prilej de făcut vrăji, far
mece şi pronosticuri meteorologice, se 
pun crenguţe de pomi fructiferi în apă, 
pentru a înflori de Anul Nou, ocazie cu 
care se încearcă şi previzionarea rodului 
livezilor.

Luna în care te-ai născut 
spune ce tip de persoană eşti
L una în care te-ai născut 

spune multe lucruri 
despre tine ca om. Trăsăturile 
de caracter ale unei persoane 
pot fi aflate cu ajutorul lunii de
naştere.___________________

Ianuarie. Persoanele născu
te în luna ianuarie sunt foarte 
ambiţioase, dar şi serioase şi 
conservatoare. De asemenea, 
ele sunt şi firi critice. Se înfurie 
rar, dar în aceste momente ar fi 
bine să îi ocoleşti. îşi exprimă mai

municarea este punctul lor forte. 
Multe dintre ele sunt geloase, 
dacă bărbatul din viaţa ei îi dă şi 
motive. Odată ce le-ai câştigat 
încrederea, te pot face cel mai 
fericit bărbat de pe faţa pământu
lui.

Mai. Persoanele născute în 
această lună sunt loiale principii
lor lor. Sunt firi atractive, iar 
împreună cu anumite trăsături de 
caracter pot deveni o combinaţie 
fatală pentru orice bărbat care se

sunt în centrul atenţiei, iar băr
baţii le sunt mereu în preajmă. Ei 
îşi pierd capul când sunt în 
prezenţa unei femei născute în 
luna august.

Septembrie. Sunt persoane 
bune la suflet, disciplinate şi fru
moase, dar ele nu vor uita nicio
dată că le-ai trădat. Fii atent să 
nu le greşeşti cu ceva, căci vor 
căuta să se răzbune. Le plac 
relaţiile lungi, asta însemnând că 
nu sunt adeptele unei aventuri.

greu sentimentele, aşa că nu te 
aştepta să-şi deschidă sufletul 
des.

Februarie. Persoanele năs
cute în februarie se remarcă prin 
ideile lor abstracte, astfel că nu 
toată lumea le înţelege. Trebuie 
să ai răbdare cu ele, mai ales că 
stările lor de spirit se schimbă 
des. Sunt firi romantice şi ar face 
orice pentru persoana iubită. Să 
primească aceeaşi atenţie din 
partea lor înseamnă mult. Dacă 
sunt trădate în dragoste, nu se 
mai întorc la vechea relaţie.

Martie. Spre binele tău în
cearcă să nu-i superi. Până la 
acest punct sunt buni şi înţe
legători. Femeile născute în luna 
martie sunt loiale, devotate, dar 
într-un moment de furie pot pune 
capăt la orice. Doar un bărbat 
adevărat le poate aprecia pe 
aceste femei, care au un şarm în
cântător. Să trăieşti lângă o ase
menea persoană este o adevă
rată plăcere. Nu se îndrăgostesc 
uşor, deoarece nu se lasă păcăli
te.

Aprilie. Persoanele născute 
în aprilie sunt diplomate. Co-

îndrăgosteşte de ele. Se spune 
că, după o relaţie cu o astfel de 
femeie, bărbatul nu o va uita 
niciodată.

Iunie. Au trăsături frumoase 
de caracter: sunt curioase, crea
tive şi comunicative.

Deseori vorbesc înainte de a 
gândi, ceea ce poate răni senti
mentele celorlalţi.

Sunt de părere că adevărul 
ar trebui spus în faţă, fără oco
lişuri, şi nu pe la spate. Sunt jucă
tori periculoşi într-o relaţie, iar 
perechea de cuplu poate deveni 
jucărie în mâinile lor.

Iulie. Sunt firi misterioase, 
dar şi oneste. Nu lasă pe oricine 
să se apropie de ele. Sunt per
soane inteligente, nu le plac con
flictele şi sunt politicoase cu orici
ne. în cazul în care le-ai trădat 
încrederea le vei pierde compa
nia pentru totdeauna.

August. Au o inimă mare, 
sunt iubitoare şi au un simţ 
dezvoltat al umorului.

Acestea câştigă mai mereu 
dacă sunt în conflicte, dar nu le 
place să fie tachinate.

în mod normal le vezi că

Sunt firi critice şi au aştep
tări mari de la partener.

Octombrie. Se caracteri
zează printr-un caracter puter
nic, au voinţă şi le place inde
pendenţa. Sunt firi emoţionale, 
dar nu le vei vedea prea des că 
plâng atunci când sunt în public. 
Sunt persoane isteţe şi nu-şi 
deschid sufletul oricui, pentru a 
nu fi considerate vulnerabile.

Noiembrie. Cei născuţi în 
noiembrie nu sunt persoanele 
cele mai indicate pentru a face 
anumite jocuri. De obicei, sunt 
cu un pas înainte şi recunosc 
minciuna. Le poţi pierde încre
derea, dacă îi înşeli, iar în acest 
caz vor uita de tine.

Decembrie. Persoanele 
născute în decembrie sunt ca
racterizate de nerăbdare, impul
sivitate, dar au şi mult noroc. 
Nu-i de dorit să intri în conflict 
cu ele, căci ies mereu câş
tigătoare. Sunt amuzante şi ştiu 
cum să înveselească oamenii şi 
atmosfera. îţi câştigă inima 
rapid. Au o inimă mare, chiar 
dacă sunt trădate uneori.

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

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”.

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”.

Mă numesc Elena şi sunt din orăşelul Hliboca, dar mă aflu în Italia, sunt de pro
fesie 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 fami
lie şi mi-a îndepărtat farmecele şi blestemele din casă, de aceea v-o recomand cu 
mare drag şi cu mare încredere şi nu veţi regreta. Rezultat 100% garantat!

_____________________________ — _____________________________

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

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 binecu
vântarea Domnului. Ea este cunos
cută 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 puterni
ce slujbe şi rugăciuni, plante, miruri 
aduse de la Mormântul Sfânt. Ea 
este adevărata dezlegătoare de far
mece şi vrăji, blesteme şi vindecă 
boli fără leac, vindecă dureri de 
mâini şi de picioare, scoate argintul 
viu, dezleagă cununiile legate, vin
decă boala Parkinson, psoriazisul, 
lecuieşte beţia, impotenţa, îm 

preunează familii dezbinate, aduce 
spor în casă şi în afaceri şi multe 
altele. Vă deschide Pravila Bise
ricească gratuit în numele Domnului 
pentru a vă prezice trecutul, prezen
tul şi viitorul şi vă poate rezolva orice 
problemă, chiar şi prin telefon de la 
distanţă pe numele de botez şi date
le de naştere.

Doamne ajută.
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Draga noastră, te iubim,
Numai bine îţi dorim.
Zile senine-n viaţa ta 
Dumnezeu să ţi le dea.
Să ai parte de iubire 
Şi de-un car de fericire.

Acest mesaj de felicitare este adresat cu prilejul 
împlinirii frumoasei vârste de 23 de ani domnişoarei

Diana LEAHU,
cuvinte alese ce vin din partea 

celor scumpi şi dragi inimii.
Tânăra şi simpatica Diana, originară din comuna Mahala, 

raionul Noua Suliţă, este o fire veselă, entuziasmată, îndră- 
de tot ce e frumos. Mai mult decât atât... Este o adevă

rată gospodină, deoarece reuşeşte să studieze şi, totodată, 
să-şi facă serviciul, visează să devină medic, să salveze vieţi 

omeneşti. Sperăm că visul Dianei în curând va deveni realitate, 
deoarece munceşte şi este foarte stăruitoare.

Şi astăzi, cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere, cei 
dragi şi apropiaţi inimii: mama Ana, fraţii Ion 
toate rudele, colegii şi prietenii îi adresează 
tei aceste sincere felicitări, dorindu-i tot ce este mai 
frumos pe lume, mult noroc şi fie ca această 
frumoasă să-i aducă-n calea vieţii numai succese, 
şi dragoste...

La mulţi ani!

Din frumuseţea florilor de crin 
Şi din a lor dulceaţă 
Noi îţi dorim tot ce-i senin 
Şi mai frumos în viaţă.
Aceste versuri sunt adresate cu mult drag unui 

bun gospodar şi român sufletist din or. Cernăuţi, 
originar din satul Mogosesti, raionul Herta, domnului

Vladimir ROBU
care la 18 decembrie îşi va înnoi vârsta sub 

ninsoarea dalbă a florilor 
de gheaţă ale iernii ce ne-a bătut la gem. 

îmbrăţişând şoferia, una dintre profesiile necesare şi de mare responsabilitate, 
domnul Vladim ir se simte pe deplin fericit în mijlocul familiei: mult iubitei soţii 
Valentina, feciorului Alexei împreună cu nora Caterina şi a fiicei Anastasia, care-i 
transmit din toată inima bunului tată şi soţ cele mai sincere urări de viaţă lungă, cu 
dorinţa fierbinte de a-l vedea mereu sănătos şi zâmbitor, ocrotit 
tot pasul şi pe toate căile de Bunul Dumnezeu.

Zile senine şi împlinirea celor mai sacre vise vin să-i 
dorească astăzi sărbătoritului, mama Georgeta, socrii Dumitru 
şi Daşa, fratele Mihai împreună cu soţia, cumnata Aliona 
împreună cu familia, cuscrii, toate rudele, cumătrii şi prietenii 
Fie ca florile dăruite cu prilejul zilei de naştere să-i împrospă
teze buchetul anilor cu mireasma purtătoare de fericire pe 
toate drumurile vieţii.

La mulţi ani!

O maximă glăsuieşte că pentru părinţi “copiii sunt 
lumina ochilor, sensul vieţii, duminica râvnirilor...”.

într-adevăr, pentru cei doi părinţi Gheorghe şi 
Viorica lurii, fiica Ana, mezina, este o fiinţă dragă, un 
bun ajutor, o bucurie în viaţă, este acel drag copil, 
care dincolo de trecerea anilor, a primăverilor 
frumoase, a rămas pentru părinţi acea drăguţă fetiţă 
de cândva, care i-a bucurat mereu cu succesele în 
şcoală, la facultate, iar acum la Canalul de 
televiziune ProTv din Chişinău. Părinţii sunt părinţi, 
ca nişte icoane, cum se spune, pentru scumpele lor 
odrasle, şi soţii lurii au împărtăşit împreună cu cele 
două fiice atât insuccesele, precum şi momentele de 
fericire. Aşa-i dat de la Dumnezeu, ca părinţii să fie 
călăuză, să-i povăţuiască şi să se bucure alături de 
copii.

Şi astăzi, când domnişoara

Ana IURII,
adună în buchetul vârstei sale încă o floare 

aleasă, părinţii Gheorghe şi Viorica, surioara 
Cristina, bunica Ana, familia Muntean din Chişinău 
şi familia Gostiuc din Mahala, îi adresează urări 
de bine şi frumos, totul ce-i mai bun pe lume. Ca 
Cel de Sus să-i netezească căile vieţii şi să-i dăru
iască mulţi, mulţi ani sănătoşi. Numai fericire şi 
veri în floare, numai bucurii şi frumoase realizări, 
numai fapte demne de laudă.

Mulţi ani norocoşi, draga noastră!

Sofia cu prilejul zilei de naştere 
Dumnezeu să reverse asupra 
Divine, dorindu-i din tot sufletul

Această iarnă, când în văzduh pluteşte aroma 
îmbătătoare a bradului şi cozonacului, în casa dom

nului Dumitru şi Ecaterina SACA
din localitatea Vancicăuţi, raionul Noua Suliţă, 

este o sărbătoare deosebită -  în familia lor creşte şi 
înfloreşte un scump odoraş cu numele Sofia.

Cu prilejul acestui deosebit eveniment, naşterea 
micuţului îngeraş, cei care o iubesc atât de mult -  
mămica Ecaterina, tăticul Dumitru, toate rudele, pen
tru care micuţa Sofia este mângâierea sufletului, au 
hotărât să-i întregească sărbătoarea, pe lângă nenu
măratele cadouri, şi cu o felicitare în săptămânalul 
nostru.

Adunând în glastre toate florile noului 
anotimp pentru a le dărui drăgălaşei 

toţi se roagă pentru ea, ca Bunul 
ei mila Sa şi toate darurile 
să crească mare, cumin-

ilui

te, înţeleaptă şi fericită sub un cer întotdeauna senin 
paşnic.
Scumpa noastră păpuşică, /Gingaşă şi mititică,
Noi cu toţii te iubim, /Viaţă lungă îţi dorim.
Dulce fii ca bombonica,/ Harnică cum e furnica 
Să se bucure mămica /  Şi mândru să fie tătica. 
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!

lui la această vâr
stă minunată, să 
devină o frumoa-Vi 
să realitate.

La mulţi ani şi toţi plini de ardoare 
tinerească!

La 15 decembrie îşi sărbătoreşte ziua de naştere domni
şoara

Diana RUSNAC,
elevă în clasa a X-a la Şcoala medie nr.10 din Cernăuţi.

Cu prilejul acestei date însemnate, oferindu-i cel mai frumos 
buchet de trandafiri, o felicită din toată inima părinţii Alexandru 
şi Mariana, bunicile Lidia şi Domnica, rudele apropiate şi, des
igur, colegii şi prietenii, care-i doresc sănătate, bucurii şi împliniri, 
iar calea vieţii să-i fie cât mai dreaptă şi s-o însoţească mereu 
norocul, fericirea şi iubirea, să aibă parte de un viitor minunat 
spre mândria şi bucuria părinţilor, iar visele tinereşti, care îi bat 
la geamul sufletu-

în aceste zile de decembrie, caii albi ai timpului au adus
o veste îmbucurătoare în familia cernăuţeanului

Vasile CRETU
9

Gospodarul casei şi capul familiei -  domnul Vasile, şi-a 
sărbătorit ziua de naştere. La masa încărcată de bucate s-au 
adunat toţi cei scumpi şi apropiaţi. Soţia Maria,
Irina şi feciorul Ion, cei trei nepoţei, precum şi cumătrii, J  
rudele de la Ropcea, îi urează ani buni şi fericiţi, 
tate cât poate duce un marfar, fi 
sărbătoritul toată viaţa a lucrat la 
feroviare, bucurii în urma copiilor 
nepoţilor, bunăstare, lumină în suflet 
o viaţă liniştită şi plină de impresii 
plăcute.

La mulţi ani, domnule 
Vasile!

STIMATI CONAŢIONALI! f
Vă invităm cu drag la tradiţionala Sărbătoare a obiceiurilor de S  

iarnă S

„Florile Dalbe" |
organizată de Societatea pentru Cultura Românească „Mihai §

Em inescu” din regiunea Cernăuţi. Manifestarea va avea loc

duminică, 18 decembrie 2016,
în sala Palatului Academic al Universităţii Bucovinene de 

Medicină din Cernăuţi (str. F. Schiller, 11), între orele

12.00-15.00.
Vă aşteptăm cu drag!

Prezidiul SCR „Mihai Eminescu” 
din regiunea Cernăuţi
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Lţi ho  floroBipHa

Naturaleţea 
şi simplitatea emană 
eleganta!

Kate Middleton cucereşte inimile 
pasionatelor de beauty cu fiecare 
apariţie a sa. Care sunt secretele ei?

Părul ducesei de Cam- mereu impecabil. Fie că este 
bridge a devenit ţelul pe care vorba de o zi oarecare, de o 
toate ne dorim să îl atingem apariţie publică sau chiar 
-  un păr bogat, plin de vo- ziua nunţii sale, Kate reu- 
lum, strălucitor, cu un look seste să valorifice la maxi-

6  l u n i  - 4 9 ,1 0  g r n .  »
realizat cu sprijinul Ministerului de Externe -  Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni

http://www.lyberti.com 
libertatea@rambler.ru 

tel. 066-00-93-999

mum o coafură simplă, dân- 
du-i un aer elegant prin de
talii specifice (este binecu
noscută impresionanta sa 
colecţie de pălării).

Kate Middleton păstrea
ză aceeaşi notă naturală şi 
în ceea ce priveşte machi
ajul. Pielea radiantă, ochii 
accentuaţi discret şi pomeţii

puşi în valoare de nuanţe 
trandafirii îi definesc stilul. 
Ne-a cucerit iremediabil 
cu machiajul din ziua 
nunţii cu prinţul William, 
realizat chiar de ea!

Inspiră-te şi tu de la un 
adevărat simbol al ele
ganţei!..

Şef redactor 
Mihai GR0SU
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