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Şcolile din Nesvoia, 
Bălcăuti si Stălinesti
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Arcadie SOVA, 
prim ar de Mămăliga:

”'Nuînchidem şcolile.y

Căutăm mijloace 
pentru dezvoltarea lor”.

► pag. 4

Şeful
Direcţiei Principale 
a Politiei Naţionale
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în regiunea Cernăuţi,
Serhii PILIGRIM, 
a dispus o anchetă 
internă

► pag. 5
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A fost prezentat Bugetul regiunii Cernăuţi pe anul 2017
Bugetul Bucovinei va 

creşte cu 1 miliard de 
grivne în 2017 şi va constitui 
3 miliarde 914 milioane de 
grivne. Prezentarea 
Bugetului regional pentru 
anul următor a avut loc marţi 
la Administraţia Regională de 
Stat.
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Potrivit directorului Departa
mentului regional de finanţe, 
Angela Diakova, prioritare vor 
rămâne domeniile ocrotirii sănă
tăţii, învăţământului şi protecţia 
socială a populaţiei. în com
paraţie cu anul precedent, chel
tuielile legate de învăţământ vor 
creşte cu 35,5% (80 milioane 
grn.), ocrotirea sănătăţii -  cu 
44,8% (183 milioane grn.), pro

tecţia socială -  37 %, cultura -  
47,2%, cultura fizică şi sportul -  
38,3%. Angela Diakova a dat 
asigurări că bugetul anului viitor 
are o orientare socială şi va 
permite buna funcţionare a sferei 
bugetare. Deputaţii Consiliului 
Regional Cernăuţi se întrunesc 
astăzi în cadrul unei sesiuni 
extraordinare pentru a adopta 
Bugetul regional pe 2017.

Volumul subvenţiilor de stat acordate 
cetăţenilor va creşte cu 4 miliarde grivne

Rada Supremă a adus câteva 
modificări la Bugetul de stat pe anul 
curent, prin care volumul subvenţiilor 
de stat la utilităţi şi înlesniri sociale va 
fi majorat cu 4,4 m iliarde grivne. 
Cabinetul de Miniştri a alocat în anul 
curent din Bugetul ţării 40,2 miliarde 
de grivne pentru acordarea subven
ţiilor de stat. în Ucraina 6,5 milioane

de familii beneficiază de subvenţii 
pentru achitarea facturilor la utilităţi. în 
regiunea Cernăuţi această cifră este 
de circa 200 de mii. în vara acestui an, 
majoritatea cetăţenilor ucraineni 
(81%), au declarat că nu sunt în stare 
să achite facturile la gaze şi electrici
tate după ce acestea au fost majorate 
substanţial.

GUVERNATORUL FIŞCIUK 
OPTEAZĂ PENTRU CREAREA 

UNUI NOU MINISTER

Oleksandr Fişciuk, 
guvernatorul regiunii 

Cernăuţi, a declarat în 
cadrul unei reuniuni a 
Consiliului oraşelor 
turistice că intenţionează 
să apeleze la Guvernul de 
la Kiev în vederea 
susţinerii ideii de a crea 
un nou Minister al 
Turismului.

în plus, Fişciuk consideră 
că noul minister ar trebui să- 
şi aibă sediul la Cernăuţi. 
Despre aceasta el a declarat 
în cadrul întâlnirii cu Ivan 
Liptuga, directorul Departa
mentului de Turism din cad
rul M inisterului Dezvoltării 
Economice. Oficialul din ca
pitală a subliniat că Ucraina 
este o ţară cu un puternic 
potenţial turistic, însă în cei 
25 de ani de independenţă 
nu a fost creat un minister 
corespunzător. Liptuga este 
convins că a sosit momentul 
oportun, fiindcă Ucraina are

destinaţii turistice inedite şi 
întreaga susţinere a auto
rităţilor locale. Reprezentan
ţii autorităţilor regionale au 
menţionat că ţinutul nostru 
poate impresiona turiştii prin

arhitectură, istorie şi po
tenţialul recreativ. Potrivit lui 
O. Fişciuk, oraşul Cernăuţi 
va insista ca viitorul Minister 
al Turismului să aibă o 
reprezentanţă la Cernăuţi.

Numărul cazurilor de viroze 
şi gripă, în scădere

V irozele se retrag. Numărul cazurilor de viroze 
şi gripă este în scădere, anunţă medicii. în 

acelaşi timp, mai multe şcoli din regiune rămân 
închise din cauza carantinei. Medicii cernăuţeni 
declară că epidemia de viroze şi gripă poate atin
ge apogeul în ianuarie 2017.

Medicii recomandă popula
ţiei luarea unor măsuri pentru 
evitarea îmbolnăvirii. Printre 
aceste măsuri se regăsesc 
cele de igienă personală, pre

cum spălarea cu apă şi săpun a 
mâinilor, folosirea batistelor 
pentru strănut sau tuse, aces
tea fiind esenţiale pentru preve
nirea îmbolnăvirilor prin afec

ţiuni respiratorii şi în special 
prin gripă. De asemenea, este 
recomandat să se evite zonele 
aglomerate şi expunerea pre
lungită la frig. Pentru creşterea 
rezistenţei organismului se 
recomandă consumul de pro
teine, vitamine, lichide calde. 
Importantă este şi evitarea 
automedicaţiei şi prezentarea 
la medicul de familie pentru 
consultaţie şi prescriere medi
camentoasă.

Foşti miliţieni revendică
9 9

majorarea pensiilor
Câţiva zeci de 

foşti miliţieni au 
testat la Cernăuţi, 
solicitând majorarea 
pensiilor şi demisia 
ministrului de Interne 
Arsen Avakov. Foştii 
angajaţi ai Direcţiei 
regionale de Interne 
revendică recalcu
larea pensiilor con
form noilor criterii pre
văzute de legislaţia în 
vigoare. Protestării insistă ca pensiile lor să fie racordate la noua 
legislaţie adoptată cu privire la Poliţia Naţională. Anterior, pe 20 
decembrie, în Ucraina era marcată Ziua Miliţiei.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Dodon îndeamnă Rusia 
să stopeze „românizarea" 

tinerilor moldoveni
potrivit aceluiaşi interviu, că 
Republica Moldova ar trebui 
să-şi ceară scuze faţă de 
Transnistria pentru războiul 
din 1992. Conflictul a izbucnit 
doar din cauza Republicii 
Moldova, deoarece şi-a dorit 
unirea cu România. „în primul 
rând este vina Republicii 
Moldova, recunosc acest fapt. 
De mai multe ori am declarat 
că noi trebuie să recu
noaştem acest fapt şi să ne 
cerem scuze pentru moartea 
a sute, mii de cetăţeni”, a 
declarat Dodon. De asem e
nea, Igor Dodon, care va fi 
învestit în funcţia de preşe
dinte al Republicii Moldova la 
23 decembrie, a anunţat, într- 
o emisiune de televiziune, că 
îi va anula cetăţenia lui Traian 
Băsescu. Fostul preşedinte al 
României a primit cetăţenia 
Republic ii M oldova de la 
fostu l preşedinte de la 
Chişinău, Nicolae Timofti în 
această toamnă, împreună cu 
soţia sa, Maria Băsescu. Cei 
doi au votat la alegerile pentru 
preşedinţia Republicii Moldo
va la recentul scrutin, în urma 
căruia a ieşit învingător Igor 
Dodon. Băsescu a susţinut-o 
în mod deschis pe Maia San
du.

declarat Şalaru publicaţiei ucraine
ne, potrivit timpul.md. Potrivit minis
trului, multe probleme economice şi 
de politică externă a Republicii 
Moldova sunt generate de prezenţa 
"pacificatorilor” ruşi în Transnistria. 
în prezent sunt desfăşurate în 
regiune 500 de "căşti albastre” ruse 
şi aproximativ două mii de soldaţi ai 
Grupului Operativ al Forţelor Ruse. 
Cu toate acestea, în cazul unui con
flict ipotetic, Moscova este capabilă 
să formeze noi trupe în Transnistria 
cu efective de până la 20.000- 
30.000 într-un termen scurt.

Pagină realizată de Mihai URSU

Preşedintele ales al 
Republicii Moldova, Igor 
Dodon, este deranjat de 
faptul că România oferă 
burse de studii tinerilor 
moldoveni, considerând 
că aceasta este o politică 
de „românizare”.

în tr-un interviu pentru 
Russia Today, el îndeamnă 
Rusia să oprească acest 
fenomen, oferind, de pildă, 
mai multe burse tinerilor mol

doveni. „România oferă în fie
care an studii gratuite pentru 
mai mult de 5.000 de tineri din 
Republica Moldova. Aceşti 
tineri se bucură de o bursă, 
de cazare gratuită. înţelegeţi 
ce îi învaţă acolo? Ei primesc 
cetăţenia românească, apoi 
se întorc. Acest lucru înseam 
nă românizare. Rusia, dacă 
nu greşesc, oferă doar 150- 
200 de locuri. Sim ţiţi d ife 
renţa?”, a declarat Dodon. 
Viitorul preşedinte consideră,

Guvernul a anunţat duminică 
noaptea că preia integral capitalul 
PrivatBank pentru a “garanta func
ţionarea neîntreruptă a acestei 
bănci şi pentru a salva banii 
clienţilor”. Ca replică la această 
situaţie, Petro Poroşenko, Preşe
dintele ţării, a solicitat populaţiei să 
nu intre în panică după naţiona
lizarea celei mai mari bănci a ţării. 
“Banca era ameninţată, precum şi 
întregul sistem bancar. De starea 
acestei bănci depinde întreaga 
situaţie economică şi financiară a 
ţării. Trebuie să vă păstraţi calmul”, 
a spus Poroşenko. Naţionalizarea 
a venit după luni de zile de zvonuri 
legate de creditele neperformante

Avertisment: 
“Armata 
rusă din 
Transnistria 
poate ocupa 
Chisinăul

ale băncii, care deţine o treime din
tre depozitele din Ucraina şi are 
filiale în Ţările Baltice.

Reputatul economist ucrainean 
Oleksandr Ohrimenko consideră 
că naţionalizarea băncii a fost o 
decizie politică. în consecinţă, 
încrederea ucrainenilor în bănci va 
scădea, iar jumătate din întregul 
sistem bancar va fi controlat de 
stat. "Credite vor fi acordate celor 
care deţin monopolul de stat, iar 
mediul de afaceri va primi împru
muturi cu dobândă de 30-40 %. O 
situaţie similară a avut loc în anii 
90, când majoritatea băncilor erau 
deţinute de stat”, a explicat econo
mistul O. Ohrimenko.

în două ore”
Armata rusă este 

capabilă să ocupe capi
tala Chişinău în două ore, a 
declarat Anatol Şalaru, minis
trul Apărării din Republica 
Moldova, într-un interviu pentru 
portalul ucrainean 
“Tsenzor.net”.

“Avem o astfel de situaţie, în 
cazul în care se întâmplă ceva, ar
mata rusă ar putea în două ore să 
ocupe Chişinăul... Nimeni nu vrea 
să investească în Moldova. Noi 
niciodată nu vom fi mai aproape de 
Europa, pentru că avem un astfel de 
"bagaj”. Această problemă trebuie 
rezolvată cu ajutorul Ucrainei”, -  a

Bugetul a făcut noap
te albă în Parlamentul de 
la Kiev. în zorii zilei de 
miercuri, în jurul orei 
5.00, Bugetul de stat pe 
anul 2017 a fost adoptat 
cu 274 de voturi. 37 de 
parlamentari au votat 
împotrivă, iar 35 s-au

abţinut. Bugetul pe anul 
următor prevede o 
creştere a PIB-ului de 
3%, inflaţia -  8,1%, iar 
deficitul bugetar nu va 
depăşi 3 la sută.

Prezentând principalul do
cument financiar al anului 2017,

ministrul Finanţelor, Oleksandr 
Danyliuk, a declarat că Gu
vernul a elaborat un buget 
realist, iar printre priorităţi figu
rează sporirea capacităţilor de 
apărare a ţării, creşterea stan
dardelor sociale, dezvoltarea 
învăţământului, ocrotirii sănă
tăţii, sprijinirea dezvoltării secto
rului agroindustrial, infrastruc

turii rutiere, etc. în acelaşi timp 
sunt prevăzute resurse pentru 
majorarea salariului minim până 
la 3,2 mii de grivne. Adoptarea 
Bugetului pe anul 2017 spo
reşte şansele Ucrainei de a 
obţine în 2017 cea de a patra 
tranşă din partea FMI în valoare 
de 1,3 miliarde de dolari ameri
cani.
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Decizie judiciară 
primită cu aplauze

Pentru regiunea Cernăuţi o adevărată 
lecţie de conştiinţă civică poate servi felul 
cum au apărat şcolile din satele lor 
locuitorii Bălcăuţiului,
Nesvoii şi Stălineştiului.
Situaţia a fost oglindită pe 
larg de către mediile de 
expresie românească din 
ţinut, inclusiv de „Libertatea 
Cuvântului”. Comunitatea 
teritorială unită Mămăliga, 
din care fac parte şi aceste 
trei sate, a fost creată cu un 
an în urmă. Şi iată că într-o 
perioadă atât de scurtă ea 
s-a pomenit în epicentrul 
unui scandal, cu răsunet şi 
în România. Toate au înce
put de la acea hotărâre a 
Consiliului sătesc Mămă
liga din 30 mai a anului 
curent privind crearea şcolii 
de bază la Mămăliga şi 
transformarea şcolilor 
medii din Bălcăuţi, Nesvoia 
şi Stălineşti în filiale ale 
acesteia. Conform deciziei 
respective, aceste trei şcoli 
îşi pierdeau statutul care-l 
aveau şi urmau să fie lichi
date ca persoane juridice.
Voinţa deputaţilor locali a 
fost luată în focuri de către 
colectivele pedagogice, 
elevii şi părinţii acestora din 
Bălcăuţi, Nesvoia şi
Stălineşti. Explicaţiile 
primarului Arcadie Şova din 
punct de vedere economic 
nu au avut forţa de

ces de judecată, nimeni nu- 
i impunea să meargă la 
învăţătură la Şcoala medie 
din Mămăliga. Consider că 
legea va fi respectată şi de 
Consiliul sătesc din Mă
măliga. De altfel, el a avut 
grijă şi de şcoala noastră. 
In timpul verii au fost schim
bate 75 de ferestre pe banii 
alocaţi de Consiliul sătesc”.

„Pentru noi decizia jude
cătoriei este o bucurie 
mare, o victorie a întregului 
sat, continuă doamna 
Aurica Parpauţ, directoarea 
Şcolii medii din Nesvoia. 
Suntem foarte recunoscă
tori tuturor celor care ne-au 
susţinut şi au reacţionat la 
situaţia creată. Am în 
vedere, în primul rând, so
cietăţile româneşti, mediile 
româneşti din regiune. Le 
mulţumim din suflet părin
ţilor, care nu au fost 
indiferenţi, ci au luptat până 
la capăt pentru adevăr. 
Părinţii sunt mâna dreaptă 
a şcolii. Au fost şi sunt cu 
noi în cele mai grele 
momente.

Acest caz trebuie să fie 
o învăţătură şi pentru alţii. 
Ne-a fost dureros că a

toate instituţiile din comună să dispună de 
condiţii normale, iar nivelul instruirii să fie 
calitativ. Am găsit investitori pentru Şcoala 
din Mămăliga, care ne ajută în privinţa 
reparaţiilor şi am creat şi o clasă de cal
culatoare moderne. Vom primi şi autobuze 
şcolare. Trebuie să atragem cât mai multe 
investiţii în satele noastre, să creăm locuri 
de muncă pentru tineret, să salvăm 
situaţia. Doar majoritatea tinerelor familii au 
plecat din sat, natalitatea scade catastrofal, 
anul acesta la Nesvoia s-a născut un sin
gur copil. Oricum va trebui să găsim o 
soluţie potrivită pentru şcoala noastră”, a 
accentuat primarul Arcadie Şova.

Istoria cu şcolile, aflate în grija 
comunităţii teritoriale unite Mămăliga, 
confirmă vechiul adevăr că şcoala 
trebuie să fie forţa motrice a schim
bărilor sociale în localităţile săteşti. Din 
păcate, după cum au semnalat unii 
experţi, asemenea planuri clare, 
strategii şi programe, care ar prevedea 
schimbări esenţiale, nu prea există. 
Cum nu există şi factorul motivaţiei. 
Dacă în societate se va pune preţ pe 
bagajul de cunoştinţe, pe nivelul 
pregătirii profesionale, şi calitatea 
învăţământului ar creşte brusc. Siste
mul de învăţământ va cunoaşte o dez
voltare şi nu vor fi în pericol şcolile, mai 
ales cele ale minorităţilor naţionale.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Funcţionarii ucraineni sunt încântaţi de modelele străine: 
americane, europene -  şi cred că aplicarea acestora va 

transforma viaţa concetăţenilor noştri într-un basm. lată aşa demnitarii 
de la Ministerul învăţământului şi Ştiinţei au stat şi au chibzuit în grabă 
că cea mai bună soluţie pentru reforma sistemului naţional de 
învăţământ este cea de peste ocean. în fiecare dimineaţă elevul iese la 
poartă, peste câteva clipe soseşte autobuzul, el urcă şi pleacă la şcoală. 
După lecţii elevul cu acelaşi autobuz revine acasă. Acest exemplu des
tul de convingător le-a sugerat funcţionarilor noştri ideea creării aşa- 
numitelor „şcoli de bază”. însă nu au ţinut cont de câţiva factori 
importanţi: autobuzele şcolare urmează să circule pe drumuri 
ucrainene, pe drumuri de ţară, neasfaltate, deci, călăto-ria spre şcoală şi 
înapoi spre casă nu-i deloc romantică. Ea cauzează retrăiri în plus 
pentru micii „pasageri” şi pentru părinţii acestora. Dar şi şoferul de la 
volan e om şi el, se poate reţine undeva, ba şi motorul autobuzului 
poate arăta „mofturi” şi întârzierea la lecţii este garantată. De transpor
tul public nici că poate fi vorba. El este un chin pentru maturi, cu atât 
mai mult pentru copii. în consecinţă, „foaia de parcurs” a reformei 
şcolare trebuie să prevadă ocolirea multor obstacole.

convingere necesară şi părinţii s-au ad
resat instanţei judiciare să li se facă drep
tate. Procesul judiciar, desfăşurat la Ju
decătoria raională Noua Suliţă, a durat câ
teva luni şi în acea perioadă de timp ac
ţiunea hotărârii în cauză a Consiliului să
tesc Mămăliga a fost suspendată. Iar după 
verdictul Judecătoriei raionale Noua Suliţă 
din 19 decembrie curent ea, în genere, a 
fost anulată. Dreptatea a triumfat. Rec
lamanţii (un grup de părinţi din Bălcăuţi, 
Nesvoia şi Stălineşti, susţinuţi de avocatul 
losif Cernuşca) au rămas satisfăcuţi. 
Citirea verdictului de către judecătorul V. 
Vivcear a fost urmată de aplauze.

„Pentru noi, în ziua Sfântului Nicolae, 
aceasta a fost o surpriză plăcută, a re
cunoscut directorul Şcolii medii din Băl
căuţi, Oleg Boloban. Ne-am menţinut sta
tutul şi continuăm să muncim cu o râvnă 
mai mare, încurajaţi de decizia judecă
toriei. S-au liniştit elevii, s-au bucurat 
părinţii. De fapt, elevii noştri din clasele 
superioare nu s-au decepţionat, ci au frec
ventat şcoala normal cât a durat acest pro-

apărut o astfel de problemă referitoare la 
şcoala noastră. Sunt şcoli care au 20, 30 şi 
ceva mai mulţi copii, dar nu sunt închise. 
Ne-a salvat justiţia”.

„Regret că am pierdut 
1,8 milioane grivne”

Acesta a fost răspunsul primarului 
comunei Mămăliga, dl Arcadie Şova, la 
întrebarea mea adresată după anunţarea 
deciziei judecătoriei. „Nu ne-am pus în 
gând să lichidăm aceste şcoli, după cum 
am fost învinuiţi. Este vorba de optimizare. 
Comunitatea teritorială primeşte bani direct 
de la centru şi este o datorie a ei să 
finanţeze toate instituţiile de învăţământ din 
teritoriu. în decursul verii am alocat 
mijloace băneşti şi au fost schimbate 
geamurile la toate aceste trei şcoli. Nu am 
folosit 1,8 milioane grivne din suma prevă
zută pentru procesul de optimizare între
rupt şi am întors suma respectivă. Mama 
mea a fost profesoară şi nu pot să nu fiu un 
patriot al şcolii, pur şi simplu doresc ca

îşi apără şcoala, aşa cum 
şi-ar apăra biserica

Autorii ideii „şcolilor de bază” au argu- 
mentat-o prin nivelul scăzut al învăţămân
tului în şcolile rurale, amintind de faptul că 
şi completarea claselor e o problemă mai 
veche. Numărul elevilor e în scădere şi în 
multe şcoli săteşti există „perspectiva” ega- 
lării numărului acestora cu cel al 
profesorilor. Deci, afirmă funcţionarii, numai 
„şcolile de bază”, cu dotarea tehnică 
modernă şi cu concentrarea celui mai 
puternic potenţial pedagogic, pot asigura 
un proces instructiv-educativ deplin şi la un 
nivel calitativ mai înalt. Funcţionarii din 
învăţământ au simţit că a sosit timpul lor 
odată cu începerea reformării organelor 
autoadministrării locale şi creării comuni
tăţilor teritoriale unite. Dacă, potrivit legii, 
comunităţile teritoriale finanţează funcţio
narea şcolilor locale, atunci de ce ele să nu 
creeze şi „şcolile de bază”? Or, întreţinerea 
şcolilor „fără perspectivă”, cu elevi puţini, 
este un lucru foarte costisitor.

însă, funcţionarii din capitală n-au luat 
în calcul faptul că oamenii de la sate sunt în 
stare să apere şcoala, fie ea mică, „lipsită 
de perspectivă”, aşa cum şi-ar apăra 
biserica. Ultimii înţeleg că fără biserică şi 
fără şcoală satul nu este sat. El are nevoie 
şi de altar spiritual, şi de cel al ştiinţei de 
carte. Şi exemple de acestea sunt cu duiu
mul, deci, nu pot fi neglijate.

CALEA SPINOASA 
SPRE STIINTA DE CARTE
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Cine ne avara sau pana unde va alunge politia de patrulare?
Nu credem că ar fi cazul 

să le amintim 
cititorilor noştri despre 
fărădelegile comise de 
poliţiştii de la patrulare. 
Slavă Domnului, în ziua de 
azi informaţia vine de peste 
tot şi oamenii au de unde 
se alimenta despre totul ce 
se întâmplă. Este suficient 
să amintim despre tragicul 
accident cu un motocidist 
la Cernăuţi.

Să nu vorbim aici de 
încălcarea regulilor de circulaţie 
rutieră, pe care "noii” poliţişti nu 
le cunosc (am avut ocazia să 
mă conving personal de aşa 
ceva), dar şi despre accidentele 
rutiere pe care le provoacă 
aceştia. O nouă ciocnire a fost 
comisă în seara zilei de 19 
decembrie în satul Stăneşti, 
raionul Hliboca. Să râzi şi să 
plângi nu alta. Pe un drum vai 
de capul lui, căci de asemenea

drumuri avem parte, ba şi 
acoperit cu gheaţă, poliţiştii au 
organizat un adevărat raliu, 
gonindu-se după un şofer, care, 
chipurile, era beat şi nu se 
supunea cerinţelor lor. După ce 
la o cotitură şoferul a pierdut 
controlul volanului şi s-a 
răsturnat, bravii poliţişti l-au 
lăsat în voia sorţii şi au plecat 
mai departe. Deja, probabil, nu

mai aveau nevoie să se convin
gă de e beat sau treaz. în 
centrul satului poliţiştii au avariat 
maşina unui stăneştean, care a 
încercat să-i oprească şi care a 
chemat un grup operativ de 
anchetă. Cazul a căpătat o largă 
rezonanţă, deşi mai marii 
poliţiştilor, sosiţi la faţa locului, 
păreau să rămână surzi la cele 
povestite de sătenii adunaţi.

Potrivit martorilor oculari 
şi m ateria le lor video, 
realizate la faţa locului, 
apărătorii ordinii au tras 
mai multe focuri de aver
tisment în aer pentru a-i 
"calma pe sătenii 
înfuriaţi”. Oamenii afirmă 
că poliţiştii erau în stare 
de ebrietate, deşi doam
na Janeta Osaveliuk, 
purtător de cuvânt al 
poliţiei din Bucovina, a 
declarat pentru presă că 
cei doi poliţişti implicaţi 
în incident au trecut 

testele corespunzătoare şi că 
erau absolut treji.

Conducerea Direcţiei Poliţiei 
Naţionale în regiunea Cernăuţi a 
derulat o anchetă de serviciu 
pentru cercetarea cazului ce s-a 
produs la Stăneşti. Să sperăm 
că organele de anchetă vor lua 
o atitudine corectă faţă de acest 
caz. Doar e vorba de oameni, 
pe care noua poliţie este

datoare să-i apere. Or, noii 
poliţişti habar nu au că salariile 
bune pe care le primesc sub 
formă de remunerare a muncii 
lor asidue sunt formate tot din 
banii celor ce lucrează şi plătesc 
regulat taxele corespunzătoare. 
Sau poate aceştia au fost 
înrolaţi în poliţia de patrulare 
fără să li se explice menirea lor 
principală -  de a-i ajuta pe 
oameni, de a-i atenţiona atunci 
când păşesc greşit, şi nu de a-i 
pedepsi după voia lor. în cazul 
dat ne-am convins că bravii 
inspectori acţionează după 
regulile de rutină ale miliţiei de 
cândva. Nu vorbim aici de toată 
miliţia de cândva sau de toţi 
poliţiştii de acum. Ne propunem 
să urmărim cu atenţie evaluarea 
acestui caz neplăcut. Ne este 
interesant cu ce se vor alege cei 
implicaţi în accident. Sau se va 
întâmpla ca de obicei după 
vorba ceea: fiecare trage focul 
la oala lui.

Şapte ani la răcoare pentru 
asasinarea fostei soţii

Curtea de Apel Cernăuţi a 
susţinut poziţia 

procuraturii şi a lăsat 
neschimbată sentinţa 
Judecătoriei raionale Herţa 
pronunţată unui bărbat de 37 
de ani pentru aplicarea de 
lovituri corporale grave, care 
au provocat decesul victimei.

Tragicul incident s-a produs în 
centrul raional Herţa în luna iulie a anu

lui curent. Organele de anchetă au 
stabilit că, aflându-se în casa fostei sa
le soţii, în prezenţa fiului minor, i-a apli
cat fostei consoarte mai multe lovituri 
corporale, în urma cărora ea a . Tot 
organele de anchetă au constatat că 
certurile între cei doi aveau loc în mod 
sistematic. în ajunul tragediei, 
criminalul a bătut-o crunt pe femeie 
pentru că ea nu a dorit să-i dea banii 
din ajutorul social pe care-l primea. 
Bărbatul a revenit şi mai insistent peste 
două zile, însă de data aceasta conflic
tul s-a încheiat tragic.

Un bărbat a murit din cauza 
temperaturilor scăzute

Un locuitor din satul Oprişeni, 
raionul Hliboca, a descoperit în 

apropierea casei sale cadavrul unui 
bărbat de 64 de ani şi a chemat 
imediat poliţia şi ambulanţa.

Pe corpul bărbatului nu au fost 
descoperite urme de violenţă. Medicii au 
constatat că omul a murit din cauza

gerului. Corpul bărbatului a fost expediat 
la expertiza medico-legală pentru a se 
constata cauza adevărată a decesului. 
Direcţia Serviciului pentru Situaţiile de 
Urgenţă se adresează cetăţenilor să se 
îmbrace bine şi să respecte regulile ele
mentare pentru a evita asemenea cazuri, 
în condiţiile unor temperaturi joase nu 
este cazul să consumaţi băuturi alcoolice.

A vocat cu p u fu şor pe botişor
Un avocat a reuşit să stoarcă 

de la o femeie două mii de dolari 
americani pentru, aşa-zisele, ser
vicii prestate. Curtea de Apel 
Cernăuţi a susţinut poziţia 
procuraturii şi a anulat sentinţa faţă 
de acest avocat învinuit de 
escrocherie. Ancheta a constatat că 
avocatul a pus mâna pe banii 
mamei clientului său, pe care a 
convins-o că trebuie să transmită 
judecătorului şi unui lucrător al 
procuraturii două mii de dolari 
americani pentru ca fiul ei să nu 
primească pedeapsa pe care o 
merită. Colaboratorii organelor de 
drept l-au reţinut pe bravul avocat 
exact în momentul când primea 
suma cerută. Acesta s-a ales cu doi 
ani şi jumătate de şedere la răcoare.

Soc! Asasinul a doi oameni 
a primit doar patru ani de puşcărie

J u d e c ă t o r i a  
raională Storojineţ l-a 
recunoscut vinovat pe 
un locuitor de 22 de 
ani al acestui raion de 
încălcarea regulilor de 
circulaţie rutieră, care 
a provocat moartea a 
doi oameni. Aflându- 
se în stare de 
ebrietate, acesta s-a 
aşezat la volanul unei 
maşini, care s-a izbit de clădirea teatrului local şi a accidentat o 
fată. în rezultatul accidentului, fata şi încă un pasager aflat în 
salonul maşinii au murit. Şoferul a fugit de la locul accidentului, 
însă, el a fost identificat şi descoperit în scurt timp şi va trebui să 
ispăşească pedeapsa bine meritată pentru fapta comisă.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI



Joi, 22 decembrie 2016

L C
Sfaturi practice

M A S A  D E C R Ă C IU N : C U M  S E P R E G Ă T E Ş T E ?
Cumpărăturile sunt deja făcute şi nu-ţi ramane decât sa începi 

pregătirile pentru zilele de sărbătoare. Ai invitaţi la masa de 
Crăciun şi doreşti să găteşti bucate simple, dar gustoase, care să 
nu-ţi ocupe tot timpul, dar care să facă impresie? Nu trebuie să te 
stresezi şi să-ţi consumi energia, ci doar să te organizezi puţin.

* Pentru aceasta trebuie să-ţi notezi toate 
ingredientele de care ai nevoie pentru fieca
re reţetă în parte plus băuturile pentru masa 
de sărbătoare.

* Nu căuta reţete complicate, ci ingre
diente deosebite, ca să prepari ceva gustos, 
apetisant.

* Ca să nu te oboseşti prea mult, ar fi 
bine să pregăteşti anumite preparate sau să 
cureţi, să tai, să cântăreşti ingredientele 
măcar cu o seară înainte.

* Alege decoraţiuni simple, cu bun gust, 
pentru a împodobi casa, bradul şi masa de 
sărbătoare. Ar fi de preferat ca pentru masa 
festivă să alegi un decor simplu, curat şi să

foloseşti 2-3 culori pe care să le combini. De 
exemplu, nu trebuie să lipsească roşu, dar te 
poţi ajuta şi de crenguţele proaspete de brad 
care vor înmiresma aerul din cameră.

* Pune în candelă apă, puţin ulei esenţial 
de scorţişoară şi de portocale, două dintre 
mirosurile care ne duc imediat cu gândul la 
Crăciun şi la o atmosferă caldă, plăcută şi 
relaxantă.

Acum după ce te-ai organizat e timpul să 
te apuci de prepararea bucatelor. Gândeşte- 
te pas cu pas de la momentul în care pri
meşti invitaţii până la plecarea acestora, lată 
două reţete simple de bucate delicioase pen
tru masa de Crăciun.

■  File de peşte 
la cuptor cu legume la 

grătar şi sos
Ingrediente: file de peşte 

(şalău, cod), ulei de măsline, roz
marin, frunze de ţelină, salvie 
uscate, 150 g lămâi, ardei iute 
roşu, ardei gras (roşu, galben) - 
250 g, zucchini - 250 g, morcovi -

- 10 ml, sare, piper negru, unt şi 
făină în cantităţi egale.

Preparare. încălziţi cuptorul la 
200 C. încingeţi grătarul şi ungeţi 
cu ulei. Amestecaţi 60 ml ulei de 
măsline, zeama de la o lămâie şi 
condimentele dorite, aşezaţi fileuri- 
le de peşte într-o tavă unsă cu ulei, 
ungeţi fileurile cu marinata pregăti
tă. Introduceţi tava acoperită la fri

gider pentru 30 minute. Curăţaţi şi 
spălaţi legumele, tăiaţi ardeii şi 
zucchini felii, morcovii pe jumătate, 
ţelina în felii de 7-8 cm, ardeiul iute 
curăţat de seminţe şi tăiat pe jumă
tate.

Se introduce tava cu peşte la 
cuptor pentru 20-25 de minute, la o 
temperatura de 170C. Legumele 
se frig pe grătar pe ambele părţi, se 
scot într-o tavă şi se stropesc cu 
oţet balsamic, se asezonează cu 
sare şi piper. Pentru sos se topeş
te untul la o temperatură medie, nu 
foarte ridicată, se îngroaşă cu o 
cantitate egală de făină, iar apoi se 
adaugă zeama de lămâie. Fileul 
de peşte se serveşte la grătar şi 
sos.

■ Frigărui de porc 
cu ceapă roşie, 

ciuperci şi ardei roşu
Ingrediente: 600 g came de 

porc, ceapă roşie, 12 roşii cherry, 6

căţei de usturoi, ciuperci, ardei 
roşu, ulei, sare, piper, o linguriţă de 
boia.

Preparare. Pisează usturoiul şi 
adaugă puţin ulei. Amestecă, până 
rezultă o cremă ca de maioneză. 
Adaugă un pahar cu apă. Taie car
nea bucăţele şi stropeşte-o cu 
câteva linguri de mujdei. Păstrează 
restul de mujdei pentru servit.

Presară sare şi piper. Formează fri
gărui, alternativ came, roşii, ciu
perci, ardei şi ceapă. Pune-le pe 
grătarul încins. Sunt gata în 20-30 
de minute. La mijlocul perioadei de 
prăjire, pudrează-le cu boia de 
ardei. Se servesc cu mujdei şi sala
tă verde.

Poftă bună 
şi sărbători fericite!

>- Frumuseţe

Unghii sănătoase... 
cu portocale

unghii frumoase şi 
sănătoase, vă propu
nem să folosiţi un 
amestec cu portocale. 
Această metodă ajută 
unghiile să crească 
mai repede, să fie mai 
strălucitoare, 
sănătoase şi rezisten
te.

Unghiile, la fel ca şi mâi
nile, sunt o carte de vizită 
ce spune multe despre tine.

Unghii frum oase şi 
sănătoase cu portocale -  
rapid şi ieftin. Masca pentru 
unghii frumoase şi sănătoa
se nu costă mult, dimpotrivă 
puteţi folosi ingredientele 
pe care le aveţi în casă. 
Este vorba de usturoi, 
portocale şi ulei de măsline.

Un căţel de usturoi se 
mărunţeşte, se pune într-un

cu zeama de 
la o portocală. Unghiile se 
ţin în acest amestec 10 
minute. Trebuie să faceţi 
aceasta măcar de 2-3 ori pe 
săptămână pentru început.

Apoi scoateţi degetele 
din mixtură şi lăsaţi-le să se 
usuce la temperatura 
camerei 15 minute. După 
aceasta se pune puţin ulei 
de măsline într-un vas şi 
introduceţi unghiile în el 
pentru 5 minute.

Fiecare dintre ingre
dientele prezentate au 
beneficii pentru sănătatea 
pielii, unghiilor şi a părului. 
Folosiţi ingrediente naturale 
care nu conţin aditivi care 
să atace unghiile sau pielea 
mâinilor.

Uleiul de măsline hidra- 
tează excelent pielea în 
general şi poate fi folosit ca 
o cremă de mâini.

Piese vestimentare 
obligatorii pentru iarnă

acest răspuns înseamnă altceva. Fie 
o pereche de jeans sau una din cati
fea reiată, fie din stofă, viscoză sau 
poliester. Important este să fim

pe interior, în care sunt adăugate alte 
materiale cum sunt melana, puful de 
pasăre sau fetru.

0  Pulover pe gât. Este foarte util 
şi foarte la modă. Se poartă cu jeans 
şi fuste. Cel mai frumos model este 
cel din ţesătură striată, strâmt pe corp. 
Pe dedesubt ar fi bine să porţi doar 
lenjeria de corp, nimic altceva pentru 
că elasticitatea ţesăturii face ca orice 
denivelare să iasă în evidenţă.

0  Pantalonii potriviţi. Este cea 
mai complicată alegere. Care sunt 
pantalonii potriviţi? Pentru fiecare

0  Eşarfă, şal, fular. Orice model 
preferi este bine să ai cel puţin două în 
dulapul tău. Ideal ar fi să le ai pe toate 
din cele trei, în ţesături şi texturi 
diferite, în culori variate, şi să le porţi 
pe fiecare altfel. Nu uita că şalul se 
poate purta pe umeri, dar şi împletit în 
jurul gâtului, eşarfa se poate transfor
ma în turban, iar fularul în căciulă care 
să-ţi protejeze faţa de frig sau ger.

0  Jacheta groasă. Un palton 
subţire, dar de efect, care să-ţi vină 
bine nu e cea mai bună alegere. 
Acum e timpul să pui partea practică 
mai presus decât esteticul. Trebuie 
să-ţi fie bine, să te simţi confortabil, să 
simţi că eşti protejată. Alege materiale 
gen lână şi caută modele matlasate

rezonabile şi să lăsăm o perioadă 
rochiile... să ne aştepte.

Rubrică susţinută de Tatiana CARLAŞCIUC

> - Modă
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Filmul cu desene animate 
„Mica locomotivă îmbracă brăduţul 
de Crăciun” dublat în limba română

Filmul cu desene animate a fascinat şi fascinează 
universul copilăriei şi are o istorie mai lungă decât 

filmul cu imagini reale din mediul înconjurător cu 
oameni sau animale.

Şi în istoria filmului românesc a 
existat o preocupare deosebită pentru 
filmele de animaţie. în anul 1920, cari
caturistul Aurel Petrescu realizează 
primul desen animat românesc, numit 
„Păcală în Lună". Acesta nu s-a păstrat

însă. Cel mai vechi film românesc de 
animaţie care a ajuns până la noi este cel 
creat în 1927 de către Marin Iorda: 
„Haplea'1. De-a lungul istoriei filmului 
românesc s-au mai remarcat şi alţii, dar 
cel care aduce renume mondial

animaţiei româneşti este Ion 
Popescu-Gopo, părintele Omu
leţului. Omuleţul care prin Scurtă 
istorie obţinea în 1957 la Festivalul 
Filmului de la Cannes „Marele 
Premiu", Palme d ’Or. El, Gopo, 
este deschizătorul de drum pentru 
împătimiţii realizatori de filme de 
animaţie, care a determinat 
autorităţile să înfiinţeze în anul 
1964 studioul specializat „Ani- 
mafilm".

Recent, cunoscutul politolog 
cemăuţean, Serghei Hacman, a 
avut cinstea să dubleze în limba 
română iui desen animat în format
ul 3D pentru dezvoltarea copiilor. 
Pelicula dedicată copiilor mici a 

fost creată de o echipă de realizatori 
cemăuţeni şi postat pe pagina de 
YouTube „TV Neanea (Dădaca)”. în 
filmul dat, se povesteşte despre o 
micuţă locomotivă care a adus jucării 

de diferite forme şi mărimi pentru a 
împodobi Bradul de Crăciun aflat în 
centrul unui oraş fabulos. Desenul ani
mat este destinat tuturor micuţilor. 
Filmul poate fi vizionat atât în limba 
română, cât şi în ucraineană.

LOCUL II LA 
CONCURSUL NAŢIONAL 

DE JURNALISM
Recent, originara localităţii Stălineşti, raionul 

Noua Suliţă -  jurnalista Natalia Siniusik- 
Toderişin, a devenit învingătoarea Concursului naţio
nal cu genericul „Descentralizarea comunităţilor teri
toriale". Natalia Siniusik activează ca jurnalistă la 
Filiala Companiei Naţionale de Televiziune a Ucrainei 
„Direcţia regională Cernăuţi", redacţia informaţii, este 
autoare a diferitor proiecte televizate on-line şi 
deţinătoare a multor premii de profil.

Concursul naţional, consacrat tematicii comasării comunităţilor 
teritoriale, s-a desfăşurat în trei etape, la care au participat 218 
jurnalişti ucraineni. Membrii juriului -  reprezentanţi ai Consiliului 
Europei, precum şi Intemews Ucraina, au decis marii câştigători, 
printre care s-a aflat şi videomaterialul Nataliei Siniusik şi al 
operatorului Nazar Voloşeniuk. Reportajul a fost consacrat reformei 
descentralizării puterii de stat în raionul Hliboca şi a fost premiat cu 
diploma de gradul II. „Le mulţumim organizatorilor, fără ajutorul 
cărora ediţia actuală nu ar fi fost posibilă”, a menţionat Natalia. Să 
le dorim tinerilor jurnalişti succese de creaţie şi pentru viitor!

Irina Loghin 
îsi mărită fiica

I rina Loghin este căsătorită cu fostul luptător 
Ion Cernea, dublu medaliat olimpic, căruia i-a 

dăruit doi copii, Ciprian şi Irinuca. Artista este în 
culmea fericirii, căci visul ei este pe cale să se 
împlinească. Odorul ei, Irinuca, va face pasul cel 
mare la anul. Alesul fiicei artistei este un tânăr 
originar din Târgu-Jiu. Intenţia celor doi a fost făcută 
cunoscută sâmbătă seară, la o petrecere unde au fost 
invitaţi viitorii soţi, ziua de naştere a impresarului 
artistic Bebe Mihu.

Delegat de respectabila artistă Irina Loghin, soţul Măriei 
Dragomiroiu şi-a luat în serios rolul de ”vomic”, şi a anunţat 
evenimentul în aplauzele mulţimii, majoritatea celor prezenţi 
făcând parte din familie. Irinuca, în vârstă de 39 de ani, cântă de 
mică şi nu simt puţine momentele muzicale când a apărut alături de 
mama sa, cu care a înregistrat multe melodii încă din adolescenţă. 
Singura situaţie când paşii Irinucăi păreau că se îndreaptă către 
altar a fost în urmă cu mai mult de 15 ani, când mama sa, Irina 
Loghin şi-a făcut planuri de încuscrire cu Ion Dolănescu prin fiul 
acestuia, Ionuţ. hisă, mult dorita relaţie dintre Irinuca şi Ionuţ 
Dolănescu n-a rezistat, iar cei doi s-au despărţit. Irina Loghin mai 
are un băiat, Ciprian, în vârstă de 38 de ani. Nici acesta nu s-a 
grăbit să-şi facă mama soacră.

Katerina Bujynska mai are foarte puţin 
până când va deveni mamă a doua oară

Pagină realizată de Cristina GOSTIUC

Katerina Bujynska, originară 
din Cernăuţi, se pregăteşte 

intens să intre în lumea mămicilor 
pentru a doua oară. Artista este 
gravidă în luna a noua şi, la 
sfârşitul acestei luni, va da naştere 
nu la unul, ci la doi copilaşi. Lăsând 
gluma la o parte, viitorii părinţi 
sunt deopotrivă fericiţi şi 
preocupaţi de micuţii ce vor veni 
pe lume.

S-au apucat să le pre
gătească deja odaia şi ies cât 
se poate de des prin magazine 
ca să cumpere totul pentru cei 
mici. hi urmă cu doar câteva 
săptămâni a aflat şi sexul pri

chindeilor pe care îi 
poartă: tânăra artistă va 
aduce pe lume iui 
băieţel şi o fetiţă! Deo
camdată, deşi trebuie 
să mănânce pentru trei, Kate

rina nu s-a îngrăşat decât şase 
kilograme, n-a renunţat nici 
la tocuri, doar la concerte. Cel 
de-al treilea soţ al interpretei, 
businessmanul bulgar, Dirni- 
tar Stoicev, este extrem de 
precaut şi o protejează cât 
poate de bine. Katerina 
Bujynska este una dintre cele 
mai îndrăgite artiste din 
Ucraina, este căsătorită de 3 
ani cu viitorul tătic Dimitar, 
are o fiică talentată de 9 ani, 
Aliona, cu fostul soţ, chirur
gul plastic Vladimir Ros- 
tunov, lângă care ea a stat nici 
mai mult, nici mai puţin doar 
5 ani.
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Florilegiu de colinde 
şi obiceiuri de iarnă 

desfăşurat la Cernăuţi

Tu iarăşi ai, 
om bun de azi, 

Crăciun, cu ramuri 
verzi de brazi.

Colindul Sfânt tu iar îl ai
Din glasuri coborând din 

rai.
Bucuria Crăciunului în 

fiecare an ne cuprinde cu mare 
căldură. Zilele din preajma 
Crăciunului simt magice. Să 
simţim bucuria Naşterii 
Domnului mai profund ne 
ajută colindele care zugrăvesc 
spiritul acestei sărbători 
deosebit de frumoase.

Pentru al XXII-lea an con
secutiv, Societatea pentru 
Cultură Românească „Miliai 
Eminescu” din Cernăuţi orga
nizează Festivalul de colinde 
„Florile Dalbe”.

Pe parcursul a patru ore 
spectatorii din sala Palatului 
Academic al Universităţii 
Bucovinene de Medicină din 
Cernăuţi, sosiţi din cele mai 
îndepărtate localităţi ale 
regiunii noastre şi nu numai, 
au întâmpinat cu aplauze 
colectivele de artişti amatori, 
cetele de colindători şi urători, 
care au demonstrat datini, obi
ceiuri, colinde specifice zonei 
şi localităţii respective.

Printr-un cuvânt de salut

Festivalul “Florile Dalbe” a 
fost deschis de dl Vasile Bâcu, 
preşedintele Societăţii pentru 
Cultură Românească „Miliai 
Eminescu” din Cernăuţi, care 
a adresat sincere mulţumiri 
celor prezenţi, tuturor acelor, 
care, şi de data aceasta, n-au 
rămas indiferenţi faţă de nece
sitatea organizării miei aseme
nea acţiuni de suflet. La săr
bătoare a participat şi doamna 
Eleonora Moldo van, Consulul

General al României la 
Cernăuţi, care a adus mulţu
miri organizatorilor, pentru că 
şi anul acesta tradiţiile 
Festivalului „Florile Dalbe” 
au fost respectate. Florilegiul 
de colinde şi obiceiuri de iarnă 
a fost deschis de către mem
brii Corului popular „Dragoş 
Vodă”, care au interpretat 
câteva colinde vechi. Cu mare 
dragoste în suflet şi-au 
prezentat obiceiurile oaspeţii 
sosiţi din Briceni, Republica 
Moldova. Sala a fost încântată 
de o suită de colinde 
româneşti, interpretate de 
Corurile bisericeşti din satele 
Ciudei şi Voloca, de grupul 
vocal „Fetele din Bucovina” 
şi „Perla”, de Ansamblul fol
cloric „Izvoraş”, condus de 
doamna Victoria Costinean, şi 
Ansamblul etnofolcloric „Ţă
răncuţa”, condus de doamna 
Sofia Roşea. O frumoasă

„Malancă” a prezentat An
samblul „Doruleţ” sosit din 
Domeşti, Botoşani.

Ar fi imposibil să-i

numim pe toţi participanţii 
la acest festival. Cu toate 
că marea majoritate merită 
aceasta. Colindele lor, 
unele tradiţionale, altele -  
mai puţin cunoscute, au 
fost cu adevărat înălţătoare.
Toţi cei prezenţi la sărbă
toare s-au transferat imagi
nar într-o adevărată atmos
feră de basm, au crezut, de 
la mic la mare, în frumoasa 
poveste despre Moş 
Crăciun, întorcându-se 
acasă cu cel mai minunat 
cadou -  alese impresii şi o 
satisfacţie de nedescris.

Dragi cititori, să nu 
stingeţi lumina în timpul 
sărbătorilor de iarnă, ca 
prin satele noastre să nu fie 
nici o casă cu noaptea în 
ferestre. Să aşteptaţi cu Sărbători fericite si la
sufletul deschis vestea cea mt,iţj ani 
mare, că micul Iisus se naşte Cristina GOSTIUC
pentru mântuirea noastră.

Zilele acestea, la 
Universitatea 

Naţională „Iuri Fedkovyci" 
din Cernăuţi a avut loc o 
prelegere deschisă pentru 
studenţii şi profesorii de la 
Facultatea de istorie, 
politologie şi relaţii externe 
cu tema „Politica externă 
poloneză şi ucraineană din 
perioada anilor 1991-2016", 
citită de colonelul Forţelor 
Armate ale Republicii 
Polone, Tadeusz Kshonstek. 
Ea s-a desfăşurat în cadrul 
realizării Proiectului, iniţiat 
de Ambasada Poloniei în 
Ucraina, Centrul ştiinţific de 
la Kiev al Academiei de 
ştiinţe poloneze şi de 
institutul studiilor politice 
al Academiei de ştiinţe 
poloneze. Vom menţiona că 
proiectul dat este consacrat 
împlinirii a 25 de ani de la 
stabilirea relaţiilor 
diplomatice între Ucraina şi 
Polonia.

După cum a menţionat docentul 
Catedrei relaţii internaţionale a 
Universităţii cemăuţene, Wladislaw 
Strutynski, preşedintele Societăţii 
regionale de cultură poloneză „Adam 
Mickiewicz”, mai detaliat Tadeusz 
Kshonstek s-a oprit la evenimentele

Un mesaj frăţesc de Crăciun -
Wesolych Swîqt Bozego Narodzenia

istorice legate de Acordul din 1920, 
despre lupta comună a armatelor 
ucrainene şi poloneze împotriva 
trupelor bolşevice ruseşti. El a 
explicat de ce în acea situaţie foarte 
complicată ţările occidentale i-au 
întors spatele tânărului stat ucra
inean. Lecţia colonelului a fost 
urmată de demonstrarea unui film 
documentar despre aceste eveni
mente şi despre soarta generalilor, 
ofiţerilor şi ostaşilor ucraineni, 
nevoiţi să se retragă pe teritoriul Po
loniei.

-  Consider că această lecţie a

fost folositoare pentru studenţii de la 
Facultatea de istorie, politologie şi 
relaţii externe (viitori specialişti în 
acest domeniu) prin adevărul istoric, 
fiindcă relaţiile ucraineano-poloneze 
pot fi comentate altfel de neprietenii 
acestor două ţări vechie şi prietene. 
De fapt, în momentul de faţă Ucraina 
are un partener fidel în Europa -  
Polonia, precum şi Ţările Baltice. 
Cineva caută să bage zâzanie între 
popoarele acestor ţări şi propaganda 
lucrează intens în direcţia dată: în 
Internet găseşti cu duiumul in
formaţii că teritoriul Ucrainei va fi

împărţit între vecinii săi. Varşovia şi 
Kievul oficial stau pe alte poziţii: ale 
prieteniei şi parteneriatului strategic, 
iar studenţii, viitorii specialişti de 
mânie, trebuie să cunoască şi să se 
conducă după adevărul istoric.

în prezent, din păcate, diplo
maţia populară, am în vedere relaţiile 
dintre organizaţiile publice din 
ambele state, diferă intr-o măsură 
oarecare de cea a politicienilor. 
Bazându-mă pe experienţa Societăţii 
de cultură poloneză „Adam 
Mickiewicz”, pe care o conduc, pot 
afirma că dacă noi, cei de jos, vom

rămâne fideli pe 
poziţiile noastre, 
politicienii vor fi 
nevoiţi să ţină cont de 
aceasta. Trebuie să 
menţinem relaţii strân
se de bună vecinătate, 
economice, culturale. 
Aşa procedează orga
nizaţiile publice din 
regiunea Cernăuţi, din 
Polonia şi din 
România. Există un 
triunghi al colaborării 
fructuoase. Numai 
tradiţionalele „întâlniri 
bucovinene”, care se 
desfăşoară în aceste 

trei state, cât preţuiesc! Suntem în 
preajma frumoaselor Sărbători de 
Crăciun şi Anul Nou şi doresc 
popoarelor noastre pace şi prospera- 
re, un viitor fericit, a subliniat profe
sorul Wladislaw Strutynski. „Simt 
oricând bucuros să împart iui „cră- 
ciirnel” (pâine coaptă cu acest prilej) 
cu prietenii mei, printre care simt 
mulţi români”, a mai spus el.

Wesolych Swiqt Bozego 
Narodzenia oraz szczţsliwego 

Nowego 2017 Roku!!!.
Vasile Carlaşciuc
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0 imagine cu Michael 
Schumacher, oferită 
mai multor publicaţii 
din Europa
pentru 1 milion de euro

O fotografie cu Michael Schumacher, fostul pilot de 
Formula 1, aflat în convalescenţă în casa sa din Geneva 
(Elveţia,) a fost oferită mai multor publicaţii din Europa în

Antrenorul Şyşcenko, 
curtat de cluburile 
din Premier-League

Antrenorul principal al FC 
Bucovina, Serhii Şyşcenko a primit 
mai multe oferte din partea unor clu
buri din cadrul Premier-League.

De asemenea el este curtat şi de echipa de 
juniori a lui Şahtar Doneţk (U19). Serhii (40 de 
ani) actualmente examinează aceste propuneri 
şi nu se ştie cu exactitate dacă va accepta vreo 
ofertă. Antrenorul a preluat cârma echipei 
cernăuţene vara trecută. Anterior a mai antre
nat echipele de juniori ale lui Metalurg Doneţk 
şi Stali din Kamiansk. FC Bucovina a plecat în 
concediul de iarnă aflându-se pe locul 14 în 
clasamentul general al echipelor din Liga I.

Sportivele cernăuţene au revenit 
acasă cu medalii de la Turneul interna
ţional de înot desfăşurat la Berlin. 
Olena Şahrai de 10 ani a cucerit aurul 
la proba stil bras pe distanţa de 50, 100 
şi 200 metri. în plus, Olena a intrat în 
posesia Cupei celei mai bune înotătoa
re a turneului. Anghelina Bodnariuk, tot 
de 10 ani, a ajuns pe linia de sosire a 
doua la proba pe distanţa de 50 şi 100 
metri stil bras. Valeria Zincenko, tot stil 
bras, a cucerit argintul la proba pe

distanţa de 100 şi 200 metri. De ase
menea, Viktoria Buraciok (9 ani) a ocu
pat locul trei la proba pe distanţa de 50 
metri stil liber şi tot locul trei pe distanţa 
de 50 metri spate. Sportivele împreună 
cu antrenorul lor, Serhii Ksennikov, au 
fost felicitate de către primarul oraşului 
Cernăuţi, Oleksii Kaspruk, care le-a 
oferit daruri de preţ şi le-a urat succese 
la viitoarele competiţii care în viitorul 
apropiat vor avea loc în oraşul Dnipro.

Cei mai buni sportivi, 
antrenori, mecenaţi şi organizatori 
de evenimente sportive au fost 
felicitaţi într-un cadru festiv la 
Noua Suliţă.

Evenim entul, desfăşurat în cadrul 
show -program u lu i „Aşii Estrade i -  
A şilo r Sportu lu i” , a fost deschis de 
către Gheorghi Chirii, antrenor em erit 
al Ucrainei şi antrenor de categorie in
ternaţională, Dumitru Vacariuk, preşe
dintele Consiliului Raional, şi primarul 
Noua Suliţei, Maria Nikorici.

Printre oaspeţii de onoare ai eveni
mentului s-au num ărat şi Bogdan Vitov- 
skyi, şeful D irecţiei regionale în ches
tiun ile  tineretu lu i şi sportu lu i, Vasyl 
Orleţkyi, v icepreşedintele Federaţiei de 
Fotbal a Ucrainei, legenda voleiului bu
covinean Petru Raţa, maestru al spor
tului şi campion mondial între veterani 
(+70), Gheorghe Mazuraşu, directorul 
Centrului regional "Sportul pentru to ţi” , 
ş.a. Cerem onia de prem iere a fost 
îm binată cu evoluări muzicale şi core
grafice.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

schimbul sumei de un milion de euro, conform site-ului 
nzherald.co.nz. Procurori din Germania au demarat o 
anchetă pentru a afla modul în care a fost obţinută foto
grafia. într-un comunicat autorităţile germane susţin că 
imaginea a fost oferită în schimbul unei “sume mari de 
bani”, iar identitatea vânzătorului nu este cunoscută.

Schumacher a suferit răni grave la cap în urma unui 
accident la schi, în Elveţia, pe 29 decembrie 2013. 
Acesta a primit acceptul medicilor pentru a fi îngrijit în 
locuinţa sa, începând din luna septembrie a anului 2014. 
în week-end, Sabine Kehm, managerul lui Schumacher, 
a spus că starea de sănătate a fostului campion de 
Formula 1 va rămâne în continuare cunoscută în totali
tate doar de familia sa şi apropiaţii acesteia. “Sănătatea 
lui Michael nu este o problemă publică. Vom continua să 
nu facem comentarii în această privinţă. Trebuie să pro
tejăm sfera sa intimă. Din punct de vedere legal, orice 
declaraţie legată de starea sa de sănătate ar diminua 
amploarea sferei intimităţii sale”, a spus Kehm, conform 
sursei citate. în acelaşi timp, managerul fostului pilot ger
man este conştient că fanii speră să afle detalii referitoa
re la starea sa de sănătate, însă poate doar să le mulţu
mească acestora pentru înţelegere.

Construcţia unui nou stadion la Cernăuţim m
ar putea demara în 2017

Proiectul de construcţie a unui 
nou stadion în Cernăuţi pare să 
prindă contur.

Acesta va fi amplasat pe sta
dionul fostei uzine Electronmaş. Ofi
ciali din cadrul Primăriei oraşului şi 
reprezentanţi din lumea sportului au 
pus prima piatră de temelie pe locul

unde va fi amplasat noul teren spor
tiv. La eveniment a participat vice- 
primarul oraşului Cernăuţi, Olek- 
sandr Pascar şi Vasyl Orleţkyi, 
vicepreşedintele Federaţiei de Fot
bal din Ucraina şi preşedinte al Fe
deraţiei Regionale de Fotbal.

Stadionul care va avea gazon

artificial va fi construit pe banii 
UEFA, care a alocat în aceste sco
puri 300 mii de euro. Alte 3 milioane 
de grivne vor fi alocate din bugetul 
local. Menţionăm şi faptul că noul 
stadion urma să fie dat în exploata
re în 2016, însă din cauza birocraţiei 
lucrurile au rămas pe loc.

La Noua Suliţă au fost premiaţi 
sportivii anului 2016
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Băieţoasă şi sportivă 
în copilărie, la ado

lescenţă Aliona Viziru nu 
se schimbase prea mult.
Legată sufleteşte de 
tatăl său, a fost crescută 
mai mult ca un băiat 
decât ca o fată. Ştia să călărească, să 
conducă maşina, motocicleta, să joace 
fotbal. Avea unsprezece ani când mama 
ei a renunţat la căsnicia sa şi a plecat 
cu Chiriac, bogătaşul satului, în Rusia. 
Copila a rămas cu tata, rupând pentru 
totdeauna legătura cu cea care i-a dat 
viaţă.

Amanta secreta
w \ m n m

părtau tot mai mult. Obosit şi îngrijorat, 
după zece ani de căsnicie, Igor i-a cerut 
Alionei divorţul. A  făcut în fel şi chip ca 
femeia să plece din casă fără copil. A 
repetat povestea mamei.

Semăna cu fata de care 
s-a îndrăgostit în dulcea 

lui tinereţe
în culmea disperării, Aliona şi-a adu 

nat câteva lucruri într-un gea
mantan şi a ieşit la şoseaua 
din marginea orăşelului. Era o zi 
mai răcoroasă, cu multă lumină.
Făcea semn cu mâna la maşi
nile care goneau pe lângă ea.
După vreo jumătate de oră, 
silueta ei înaltă şi suplă l-a 
determinat pe un bărbat şi 
mai înalt, cu faţa senină 
cu barbă şi mustăţi şi 
cu un început de 
burtă, să apese 
pe frână.
„ î n c o t r o ,  
d o m n i ş o a 
ră?”. Aliona

n-o înţelegeai când glumea şi când vorbea 
serios”.

Insistent şi pătimaş, 
ori mă iubeşti, ori mă laşi

Aliona l-a rugat să 
coboare din 

^maşină. L-a 
m ă s u  ra t  

din tălpi

Guralivă 
şi prietenoa
să, pe Igor I- 
a întâlnit la o 
p e t r e c e r e .
Avea 20 de ani.
Peste câteva 
luni s-au căsăto-J 
rit. Motivul pentru' 
care s-a 
s im -  
t ' t 
a t r a s ă  
de acest băr
bat cu nouă ani mai 
mare decât ea a fost modul în care el ştia 
să se bucure de viaţă, chipul lui veşnic 
zâmbitor. Intrată în rol de soaţă, a început 
să ia viaţa mult prea în serios. Igor avea un 
câştig bun şi a rugat-o mai bine să stea 
acasă decât să muncească în calitate de 
soră medicală pentru un salariu mic.

Atrasă de chipul 
bărbatului veşnic zâmbitor

Se consacra în totalitate familiei, casei. 
După naşterea primului copil, Aliona şi-a 
dat seama că soţul ei, pe care îl adorase, 
nu era perfect, cum îi păruse la început, şi 
nu merită să-i ofere atâta timp şi atâta 
atenţie. Parcă avea de toate în casă, dar 
era mereu încercată de un sentiment de 
neîmplinire. Dorind s-o elibereze de nervo
zitate, prietena ei de şcoală, Valeria, a 
atras-o în societatea câtorva femei tinere, 
unde a reînceput să se relaxeze şi să se 
bucure de viaţă ca înainte de căsătorie. 
Ieşeau la o cafea, făceau shopping, fit- 
ness. Aliona avea impresia că s-a întors 
din nou în adolescenţă. în zilele când soţul 
pleca în deplasare, organiza petreceri în 
casa ei, bucurându-se că şi-a regăsit liber
tatea.

Uşor-uşor, Aliona cea băieţoasă se 
transformase într-o femeie îmbrăcată cu 
gust, atrăgătoare, care era mereu sub pri
virile bărbaţilor. Această schimbare, însă, 
avea să-i dărâme căsătoria. De câteva ori 
Igor a surprins-o cu prietenele şi câţiva 
prieteni golind mai multe sticle de şampa
nie. Nu i-a plăcut. A început să-i facă 
reproşuri, să se certe. Se înfuria atunci 
când, seara, soţia îşi lua băieţelul de mână 
şi pleca la întâlnire cu femeile ei.

într-o zi, Igor a trântit cu pumnul în 
masă şi i-a hotărât ca serile să nu mai 
plece nicăieri, să stea acasă. „Judeci ca 
un moşneag!” -  i-a replicat femeia şi a 
doua zi a plecat din nou la întâlnire cu prie
tenele. De la o zi la alta, cei doi se înde

a zâmbit, apoi
a răspuns: „Am fost demult domnişoară. 
Acum merg unde mergi şi dumneata, şi 
până la capătul lumii dacă zici”. A  urcat. 
Şoferul a privit-o mirat. Faţa ei îi amintea 
de un chip cunoscut. După câteva minute 
de mers s-a întors spre ea şi a mai privit- 
o. Şi-a amintit. Semăna cu fata de care se 
îndrăgostise în dulcea lui tinereţe.

După o jumătate de oră de mers, lângă 
o livadă cu meri în floare, bărbatul a oprit. 
Aliona era îmbrăcată într-o fustă lungă vio
letă şi o bluză albă cu decolteu. Părul îi era 
prins coc la ceafă. „Nu te supăra, doamnă, 
că vreau să mă uit mai bine la dumneata. 
Semeni foarte mult cu fata de care m-am 
îndrăgostit odată. Doar că aceea nu purta 
fuste sau rochii. Se îmbrăca şi la nuntă în 
jeanşi şi avea părul mereu în dezordine”. 
„Şi, cum a fost povestea?”.

„O întâlnisem pe când avea 18 ani, într- 
o excursie. Studia la Colegiul de medicină. 
Eu lucram profesor de educaţie fizică şi 
însoţeam acel grup de studenţi de la câte
va colegii. Am invitat-o la o cafea în came
ra mea de hotel o seară, a doua, a treia. 
Mă îndrăgostisem de ea. Şi ea părea că s- 
a îndrăgostit. Credeam că la insistenţele 
mele o să mi se dăruiască, dar a refuzat 
categoric. La despărţire, mi-a spus că, 
dacă ar fi făcut-o, ar fi vrut să fie undeva 
într-o livadă în floare sau într-o poiană din 
pădure, presărată cu flori. Nu credeam să 
descopăr în firea ei băieţoasă şi nuanţe liri
ce. Atunci mi-a spus că nu-i plac rochiile, 
că merge pe motocicletă şi că în jeanşi se 
duce şi la nuntă. Cine ştie?.. Dacă n-ar fi 
primit o telegramă de acasă, dacă n-ar fi 
trebuit să plece mai repede decât a durat 
excursia, poate că ajungeam cu ea şi într- 
o livadă sau poiană... Dar de atunci dru
murile noastre nu s-au mai întâlnit. Nu mi- 
a spus prea multe lucruri despre ea”. „Şi 
cum o chema?”. „Irina, aşa mi-a spus, dacă 
nu m-o fi minţit, căci era foarte şugubaţă şi

de

creştet şi invers, l-a 
cerut mâna şi au întrat în livadă. Palmele 
lui emanau căldură şi intimitate la fel ca ale 
profesorului din excursia cea de demult. „El 
este!”, şi-a zis în gând, iar cu vocea a con
tinuat: „Căldura mâinilor este o prelungire a 
sufletului”. Bărbatul tresări: „Exact aşa mi-a 
spus şi Irina atunci!” Aliona i se uită drept în 
ochi, aşa cum îl privea cu 12 ani în urmă: 
„Uită-te bine! Nu mai există nicio îndoială, 
eu sunt aceea. Am glumit atunci că mă 
cheamă Irina, numele meu este Aliona. 
Acum putem întoarce clipa pe care am 
ratat-o. Ori mă iubeşti, ori mă laşi!”. Şi aşa, 
ţinându-se de mână, s-au pierdut în inima 
livezii care cuprindea atâta primăvară cum 
nu mai văzuseră cei doi vreodată!

Când s-au întors la maşină, Vasile (aşa 
îl chema pe bărbat) i-a spus: „N-avem 
niciun motiv să nu ne căsătorim. Păcat ar fi 
să nu mulţumim Domnului că ne-a unit şi 
să nu fim de acum încolo împreună în fie
care zi” . Aliona nu răspunse. Clipa fusese 
minunată, dar o mustra gândul că îl fură de 
la altă femeie, care i-a născut trei copii. 
Vasile a dus-o în satul ei de baştină, la 
casa părintească. Au avut o noapte mai 
frumoasă decât în filme.

De atunci, i-a devenit amantă. De trei 
ani, se întâlnesc pe ascuns. El îi acordă 
toată atenţia, o înconjoară cu amabilitate şi 
politeţe. Iarna trecută, au fost în secret la 
sanatoriu. întâlnirile lor tainice le amplifică 
sentimentele. Fericită, Aliona, care acum o 
lună a născut o fetiţă, mi-a spus: „Sunt con
vinsă că dacă Vasile ar fi devenit soţul meu 
nu aş fi încercat starea sufletească deose
bită, seducătoare, pe care mi-o dă fiecare 
întâlnire cu el. Trăiesc iubirea cea adevăra
tă care nu multor femei le este dată”.

(J. de Ch.)

Un băiat îl întreabă pe ta tă l' 
său:

- Tată, cât costă să 
căsătoreşti?

- Nu cred că există un preţ fix, 
răspunde bărbatul. Eu, spre exemplu; 
plătesc toată viaţa şi încă nu am terminat.

-alfe-
W W W

Soţia, cu glas plângăreţ, se adresează 
gingaş bărbatului:

- Iubitule, se apropie ziua mea. Nu vrei 
să-mi faci cadou o pereche de cercei de 
aur?

- Desigur, scumpo. Numai că îţi voi face 
acest cadou la anul viitor.

- Şi anul acesta? -  întreabă curioasă 
femeia.

- Anul acesta te duc să-ţi găurească 
urechiuşele.

■alfe. -alfe. -alfe.
W W W

O femeie, prinsă în flagrant, îşi ascunde 
amantul în dulap. Noaptea, amorţit de-a 
binelea, acesta iese din dulap şi îmbracă o 
blană, încercând să iasă tiptil din odaie. 
Soţul se trezeşte şi-l vede.

- Tu cine eşti, măi?
- Molie, ce nu vezi bine!
- Şi cu blana ce faci, unde o duci?
- O s-o mănânc acasă.

-alfe-
W W W

Soţia către soţ:
- Ce cuplu minunat sunt noii noştri 

vecini. El o iubeşte, îi aduce flori, îi 
spune lucruri frumoase. Tu de ce nu faci la 
fel?

Soţul nedumerit:
- Apoi, draga mea. Cum pot să fac la 

fel, dacă nici nu o cunosc măcar.
-alfe-
W W W

Sfat pentru femei:
Cel mai bun mod de a-ţi testa 

bărbatul la fide lita te  este să-l întrebi 
dimineaţa când încă doarme: "Pleci la a ta 
sau mai rămâi cu mine?”.

-alfe-
W W W

Fiica spune în glas să audă tatăl:
- M-am îndrăgostit de vecinul 

inostru si voi fugi cu el în lume.
Tata:
- Foarte bine. Nu ai să vezi nimic 

de la mine, nu voi mai avea de investit
timp şi bani în tine.

Fiica:
- Tată, eu citesc scrisoarea de adio pe 

care a lăsat-o mama.

Nepoţelul sare înaintea bunicuţei, care a 
venit în ospeţie:

- Cu ce ai venit, buni
co?

- Cu trenul,

mititelule.
- Dar de ce tata spune că te-a adus 

necuratul?
-alfe-WWW

Plimbându-se printr-un bâlci, un bărbat 
ajunge la cortul unei ghicitoare. Gândindu- 
se că se va amuza straşnic, omul intră în 
cort şi se aşează.

- Văd că eşti tatăl a doi copii, spune 
ghicitoarea, privind în globul de cristal.

- Aşa crezi tu, replică dispreţu itor 
bărbatul. Sunt tatăl a trei copii.

- Asta s-o crezi tu, zice ghicitoarea.
-alfe-WWW

Un vânător intră într-un magazin de 
specialitate şi întreabă:

- Aveţi pantaloni de camuflaj?
-Avem , domnule, dar nu-i găsim!

-alfe-WWW
-Azi , draga mea, n-am pescuit nimic.

- Ştiam, iubitule, ai uitat banii acasă.
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LEACURI PENTRU NAS
GAT Şl p iAm An i
An de an, din noiembrie şi până în februarie, ne atacă valul de răceli şi gripe.

Din vâltoarea lui scapă cine are un sistem imunitar puternic, pregătit să 
întâmpine iarna. în rest, nas care curge, gât care ustură, febră şi tuse, stare de 
oboseală şi apatie. Dacă temperatura e mare, trebuie consultat medicul. Pentru o 
răceală obişnuită, sfaturile care urmează sunt de-ajuns.

Cură de a transpira. Imediat 
ce simţi că „te ia răceala”, fă o cură 
de transpirat. E cea mai bună 
metodă de a opri o răceală mai 
complicată. Succesul e garantat 
făcând o baie la picioare, cu apă 
din ce în ce mai caldă (între 34-42 
grade, timp de 10-15 minute). 
Acţiunea ei poate fi amplificată 
prin adaosul de 250 g făină de 
muştar. Transpiraţia este accele
rată, dacă se beau concomitent 
ceaiuri fierbinţi de muşeţel, tei sau 
soc. Pentru o cană, se folosesc 
două linguriţe de plantă uscată, 
opărite cu 250 ml apă clocotită. Se 
lasă la infuzat şi se bea cât mai 
fierbinte. Ultimul ceai trebuie băut 
în pat.

Băi contra răcelii. Băile cu 
adaosuri de uleiuri aromate (men
tal, eucalipt, cimbru, pin) dinami
zează circulaţia sângelui, potolesc 
durerile din membre şi sporeşte 
temperatura corpului. Uleiurile 
eterice eliberează secreţiile din 
nas şi din bronhii. Se umple cada 
cu apă la temperatura de 38 de 
grade şi se stă în ea 10 minute. 
Cine are febră sau probleme cu 
inima nu trebuie să facă băi com
plete.

Topul ceaiurilor anti-răceală.
Printre nenumăratele reţete spe
ciale, recomandate ca amestecuri 
împotriva răcelilor, există şi câteva 
plante independente cu ţintă fixă, 
pe care ar trebui să le aveţi per
manent la îndemână, în cazul 
când vă confruntaţi cu simptome 
clare ale răcelii.

* Tuse - cimbru, nalbă, ana- 
son, mărar, muşeţel, lichen de pia
tră (rup tuşea şi o calmează).

* întărirea sistemului imunitar - 
măceşe, portocale, lămâi, ghimbir,

mucozităţilor, se recomandă pică
turi în nas cu ceai de coada-calu- 
lui sau muşeţel. Se prepară mai 
concentrat, din 3 linguriţe de plan
tă la o cană de apă.

Strănutul. * Aburi de oţet - 
puneţi într-un vas un sfert de litru 
de oţet de mere şi 125 ml apă. 
încălziţi compoziţia şi când încep 
să iasă aburi, inspiraţi-i cu capul 
acoperit cu un prosop.

* Ulei de eucalipt - dezinfec
tează şi potoleşte inflamaţiile 
nazale. Puneţi 20 de picături de 
ulei aromat pe o batistă şi mirosiţi 
cât mai des.

* Anason şi mărar pe tipsie. 
Amestecaţi o linguriţă de seminţe 
de anason cu 4 linguriţe de mărar 
uscat şi mărunţit. Puneţi pe plită 
să se încingă o tăblie de fier (de 
copt vinete sau ardei) şi când e 
foarte fierbinte, puneţi deasupra o 
lingură de amestec. Când începe 
să fumege, stingeţi flacăra şi inha
laţi fumul.

* Gargară. Chiar dacă răceala 
începe doar cu un
strănut provocat 
de un virus, cel 
mai frecvent, 
urmează o a 
doua infecţie, de 
d a t a

Băutură energizantă. Se
curăţă două portocale, se taie 
bucăţi şi li se scot seminţele. Se 
amestecă cu o lingură de mar
meladă de caise, o lingură de 
suc de cătină şi 1/2 litru lapte. 
Se prepară în mixer. Conţine 
vitamina C. Se bea de preferinţă 
dimineaţa, pe stomacul gol.

Gât iritat. Cinci smochine 
uscate se taie mărunt şi se fierb 
într-un sfert de litru de apă, până 
ce se obţine un sirop gros. Se 
adaugă sucul unei lămâi şi se 
pune preparatul din nou pe foc, 
cât să mai dea un clocot. Adăugaţi 

s u c u l

u n e i  
lă m â i 
şi mai 
d a ţ iv 
lichidul o 
dată în

se recomandă câteva plante care 
o potolesc.

* Ceai pentru o noapte cu 
somn liniştit. E nevoie să beţi un 
ceai preparat din: 20 grame 

muşchi de piatră, 20 grame 
anason şi 20 grame 

, flori de tei.
i Pentru o cană 
Ide  ceai se

c lo co t.

aceasta  
cu o bacterie care 
atacă laringele şi traheea. Gâtul 
doare, mâncarea se înghite cu 
greu. Este important ca gâtul să

Lăsaţi siropul să se răcească, apoi 
adăugaţi în el o lingură de miere. 
Din acest amestec luaţi din trei în 
trei ore o lingură, lăsând siropul să 
se topească încet în gură, astfel 
încât substanţele active din ingre
diente să alunece cât mai încet pe 
gât.

Ţineţi tuşea sub control.
Mai ales tuşea seacă, fără expec
torase, devine un chin. Drept leac,

opăresc două linguriţe de amestec 
cu 250 ml apă. Se lasă la infuzat 5 
minute, se strecoară şi se bea 
lichidul, uşor îndulcit cu miere.

* Ceai pentru înmuierea tusei. 
Expectoraţia se provoacă printr- 
un amestec în părţi egale de păt
lagină, lumânărică şi rădăcină 
zdrobită de lemn-dulce. Pentru o 
cană de ceai se opăreşte o lingu
ră de amestec cu o cană de apă 
clocotită. Se lasă la infuzat 10

minute. Se beau trei căni de ceai 
pe zi.

* Suc de ceapă şi zahăr. Mai 
întâi se toacă o ceapă mare roşie 
şi se presară cu zahăr (trei linguri). 
Se pune totul într-un litru de apă şi 
se fierbe 5 minute la foc mic. Se 
strecoară prin presare, într-un 
tifon. în caz de tuse, se iau până la 
5 linguriţe pe zi.

* Ulei de măsline şi de lavan
dă. în caz de tuse uscată, de mare 
ajutor este aplicarea pe piept, 
peste noapte, a unui şerveţel de 
bumbac, înmuiat în ulei fierbinte 
s> de măsline. O acţiune la fel

de puternică asu
pra bronhiilor 

are şi freca- 
, ,;\rea  uşoară 

^ a  piep

tu lu i  
c u 

c â t e v a  
picături de ulei de lavandă. După 
care se aplică deasupra un fular 
cald.

* Răguşeală. înfierbântaţi un 
sfert de litru de lapte şi fierbeţi în el 
2-3 felii de franzelă, până ce se 
transformă în terci. Puneţi-I pe o 
cârpă curată şi aplicaţi-l cât de 
fierbinte suportaţi (dar fără a vă 
arde) pe piept şi gât. Puneţi 
deasupra un prosop. Lăsaţi să 
acţioneze 20 de minute.

cătină (bogate în vitamina C, 
mobilizează puterea de apărare a 
organismului).

* Dureri în gât - salvie, lumâ
nărică (antiseptice, dezinflamatoa- 
re).

* Febră - coajă de salcie: 
scade febra, dar e foarte amară.

* Apatie, stare generală proas
tă - rozmarin (înviorează).

Alegeţi planta de care aveţi 
nevoie. Puteţi adăuga în ceai 
miere şi puţină lămâie.

Când curge nasul. Şi-au 
dovedit eficienţa încă din timpuri 
vechi - băile de abur la cap, cu 
inspirare profundă, preparate din 
muşeţel, mentă, ulei de eucalipt.

Pentru eliminarea completă a

fie ţinut cald şi să se bea cât mai 
multe lichide, indiferent fierbinţi 
sau la temperatură normală. Se o 
lingură de frunze uscate de salvie, 
150 ml apă clocotită. Se opăresc 
frunzele cu apă clocotită şi se lasă 
la infuzat 15 minute. Se amestecă 
încă o dată şi se strecoară. Se fac 
gargare de mai multe ori pe zi. 
Dacă doriţi să preparaţi şi un ceai, 
puneţi doar o jumătate de linguriţă 
de salvie şi opăriţi-o cu un sfert de 
litru de apă. Lăsaţi să se infuzeze 
5 minute şi îndulciţi ceaiul cu 
miere. Frunzele de salvie conţin 
circa 2% ulei eteric de cineol, 
camfor şi borneol, substanţe cu 
puternică acţiune dezinflamatoa- 
re. Rubrică susţinută de Valeria STEFUREAC



L C
22 decembrie 2016 Diverse

Cele mai frumoase

La 25 decembrie (stil 
nou) sărbătorim Naşterea 
Domnului nostru lisus 
Hristos, Crăciunul fiind 
cea mai importantă, dar şi 
cea mai iubită sărbătoare.

Naşterea Domnului 
este anunţată prin colinde, 
iar primii care pornesc cu 
colindatul, în dimineaţa de 
Ajun, sunt copiii şi tinerii. 
Aceştia sunt primiţi de creş
tini cu mere, nuci, covrigi şi 
cu turte.

în preziua Ajunului Cră
ciunului, după miezul nopţii, 
între 23-24 decembrie, oa
menii fac Masa de Ajun, o 
masă festivă pentru suflete
le morţilor, însă doar cu ali
mente de post.

Ajunul Crăciunului este 
sărbătoarea de sfârşit de 
an patronată de Moş Ajun, 
stăpânul timpului, deţinăto
rul puterii anului ce vine.

Moş Ajun şi Moş Cră
ciun apar întotdeauna cu 
bărbile albe de zăpadă şi 
sunt extrem de bătrâni, 
întrucât vin din vremuri de 
mult uitate. Ei sunt buni şi 
darnici, cutreieră toată 
lumea şi fac cadouri, mai

ales copiilor. Moş Ajun 
dăruieşte nuci, pere, cov
rigi, colaci, plăcinte, prăji
turi, bomboane şi tot felul 
de dulciuri, iar Moş Crăciun 
aduce haine, încălţăminte 
şi jucării.

Conform tradiţiei, Maica 
Domnului, fiind pe cale să 
nască, cere adăpost lui 
Moş Ajun. Acesta, motivând 
că e un om sărac, o refuză, 
îndrumând-o spre fratele 
său mai bogat, Moş 
Crăciun. Moş Crăciun era 
stăpânul staulului unde au 
stat losif şi Maria când s-a 
născut lisus. Moş Ajun 
păzea noaptea vitele şi a 
mers de i-a spus lui Crăciun 
că Maria stă să nască. Moş 
Crăciun a trimis-o astfel pe 
nevasta sa să o moşească 
pe Maria. După naştere, el 
l-a aşezat pe lisus sub un 
măr şi a început să culeagă 
fructe pe care le azvârlea 
de bucurie la toţi copiii care 
treceau pe acolo. De aici, şi 
obiceiul ca Moş Crăciun să 
vina cu daruri la copilaşi.

Tot în seara de 23 spre 
24, după miezul nopţii şi 
până la ziuă, copiii obişnu

iesc să meargă cu colinda, 
în Preziua Ajunului şi în 
ziua de Ajun, toate pregăti
rile pe care le fac gospodi
nele de la sate au un scop 
magic: ele vor să stimuleze 
belşugul casei.

în Bucovina există cre
dinţa că nu este bine să ai 
lucruri împrumutate pe 
durata sărbătorilor de iarnă. 
De aceea, în preajma 
Crăciunului, se recuperea
ză sau se restituie lucrurile 
împrumutate.

începând cu prima zi de 
Crăciun şi până la Bobo
tează, copiii umblă cu 
steaua, ei numindu-se co
lindători sau crai. Nelipsit la 
Crăciun din casele noastre 
este bradul, care mai este 
folosit la nunţi şi precede 
venirea alaiului mirelui la 
casa miresei.

în dimineaţa de Cră
ciun e bine să ne spălăm cu 
apă curată, luată dintr-un 
izvor sau fântână în care 
punem o monedă de argint, 
pentru că tot anul să fim 
curaţi ca argintul, feriţi de 
boli şi plin de bani.

Din Calendarul creştin
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Pomenirea zămislirii 
Preasfintei 
Născătoare 

de Dumnezeu 
de către 

Sfânta Ana 
{stil vechi)

Prăznuim această zi cu aducere 
aminte de cuvintele spuse drepţilor

loachim şi Ana de îngerul care le-a 
binevestit sfânta zămislire a Preacu
ratei Născătoare de Dumnezeu. Dum
nezeu, Cel ce a făcut lumea din nimic, 
a prefăcut în fapte aceste cuvinte; a 
trezit pântecele cel sterp spre rodire şi 
a făcut în chip minunat maică 
născătoare de copii pe aceea ce 
îmbătrânise fără să nască.

După această sărbătoare soarele 
se întoarce spre vară, iar iama -  spre 
ger._

începe să crească durata zilei- 
lumină.

Dacă plouă -  primăvara va fi 
ploioasă.

Dacă e zi însorită, de Anul Nou va 
fi ger, dacă e timp posomorât, va fi 
moină.

Promoroaca de pe pomi e semn 
de belşug.

Vântul din această zi prevesteşte 
roadă bogată de fructe.

„Milostiv te ştim cu totii""B r r

0

La 19 decembrie, cele două Instituţii 
pentru educarea şi instruirea 
preşcolarilor nr. 1 -  „Steluţa”, şi nr.2 -  
„Ghiocelul”, din Costiceni, raionul Noua 
Suliţă, au fost vizitate de mult aşteptatul 
Moş Nicolae.

Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai blajini 
şi darnici sfinţi, a sosit şi de această dată cu 
o mulţime de daruri pe care le-a pus în 
ghetuţele de sărbătoare pentru copiii ascul
tători.

Pentru prichindeii de la Grădiniţa nr. 1 
„Steluţa” pregătirea către sosirea lui Moş 
Nicolae s-a realizat într-un decor de poveste, 
cu mult entuziasm.

Coordonaţi de doamnele educatoare în 
frunte cu Nelea Afanas, copiii au prezentat 
un program artistic de dansuri, cântece şi 
poezii. Printre cele mai memorabile versuri şi 
cântece prezentate de micuţi s-au evidenţiat 
poeziile „Scrisoare lui Moş Nicolae”, „Milostiv 
te ştim cu toţii”, „Alerta lui Moş Nicolae”, 
„Lustruim ghetuţele”, cântecele „Cine vine, 
vine”, „Dragul meu, Moş Nicolae” şi altele.

După spectacol, copiii au primit de la 
Moş Nicolae cadouri. întreg colectivul 
grădiniţei, copiii şi părinţii au petrecut împreu
nă clipe de neuitat. Sergiu BĂRBUŢĂ

AVIZ
Dragi compatrioţi! Societatea 

regională „Golgota” organizează 
conferinţa de dare de seamă şi 

alegeri, care va avea loc la

24 decembrie 2016,
la sediul Societăţii regionale 

„Mihai Eminescu” -  or. Cernăuţi, 
Piaţa Centrală, 9, cu începutul 

la orele 1 2 .0 0 .

Cu această ocazie sunt 
invitaţi preşedinţii filialelor 
Societăţii, toţi doritorii.

Vă aşteptăm cu drag!
Prezidiul Societăţii 

regionale „Golgota”
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BERBECUL. Este o perioadă caracteri
zată prin brutalitate, radicalism, agresivitate, 

î Este posibilă o călătorie de lungă durată. 
Diplomaţia acestor nativi e pusă la grea încer

care. Devin parteneri de nădejde, care obligă per
soana apropiată să respecte anumite standarde. 
Nativele s-ar putea ca în loc de dragoste, să prefere să- 
şi procure mijloacele care le asigură luxul dorit. Zile 
norocoase -  joi, zile fatidice -  sâmbătă.

TAURUL. Fanatismul şi radicalismul se 
manifestă în toate domeniile. Unii nativi par
ticipă la debutul unor afaceri mari. E posibil 

să aibă loc adevărate campanii obositoare.
Joi veţi propune unele proiecte noi, dar imposibil 

de pus în practică. Nativele fac greşeli din ce în ce mai 
mari. Zile norocoase -  marţi, zile fatidice -miercuri.

GEMENII. Pot apărea unele neplăceri 
/:ţr legate de afaceri bancare. Se vor înregistra 

i joi stări tensionate şi conflicte în familie. 
Aceşti nativi nu vor avea timp pentru dragos

te, căci nu vor putea ieşi din încurcături. 
Nativele vor accepta, totuşi, invitaţiile pentru a sărbători 
Revelionul. Zile norocoase -  luni, zile fatidice -  sâmbă
tă.

RACUL. în această săptămână progresul 
acestor nativi va fi stopat de birocraţie şi 
dezordine. Se înregistrează marţi o lipsă de 
pragmatism din partea majorităţii acestora, 

cu implicaţii ulterioare. Au mulţi adversari, deoa
rece înregistrează succese financiare remarcabile. Va 
trebui să renunţaţi miercuri măcar la o parte din drumuri 
şi cel mai bine ar fi să alegeţi un program relaxant. Zile 
norocoase -  sâmbătă, zile fatidice -  marţi.

LEUL. Nimic nu se poate face fără acordul 
sau implicarea unui nativ din Leu. 
Contractele încheiate miercuri nu vor rezista 
însă prea mult timp. Violenţa se manifestă 

prin înmulţirea accidentelor rutiere în care sunt 
implicaţi nativii din această zodie. E posibil ca persoana 
iubită să fie mai critică şi să nu suporte delăsarea. 
Nativele îşi aleg destul de nechibzuit persoana iubită. 
Zile norocoase -  joi, zile fatidice -  sâmbătă.

FECIOARA. Se lansează marţi activităţi 
profitabile datorită deciziilor rapide. Aproape 
toţi nativii nu suportă constrângerea. 
Miercuri, activitatea intelectuală este intensă, 

dar diplomaţia are de suferit din cauza decla
raţiilor necontrolate. Pot deveni violenţi, dacă sunt refu
zaţi. în cazul nativelor, încercarea de a-şi ascunde 
nemulţumirile sentimentale este foarte periculoasă. Zile 
norocoase -  miercuri, zile fatidice -  luni.

BALANŢA. Gentili şi diplomaţi, vor fi în 
-  y. culmea iubirii. Cei căsătoriţi vor fi în pericol 

^ de a uita că nu sunt liberi. Aventuri periculoa
sa  y  se joi. îi uimiţi pe cei ce vă înconjoară prin 

buna dispoziţie şi optimism. Mici obstacole vor 
împiedica joi semnarea unor acte importante. în acest 
interval, este de preferat ca nativele să nu pună bazele 
unor “afaceri” noi. Zile norocoase -  sâmbătă, zile fatidi
ce -  marţi.

SCOPRIONUL. Tendinţa spre furie şi 
sS-.-.'" dorinţa de a se impune acţionează asupra 

tuturor nativilor, tineri sau maturi, dar toţi con
tinuă sa aibă noroc financiar. Afacerile de suc

ces sunt ghidate acum de sensibilitate artistică şi 
talente muzicale, teatrale. Exista o tendinţă la visare, 
imaginaţie şi mult optimism. Joi trebuie să vă sfătuiţi cu 
cineva, înainte de a lua decizii. Nativele rămân în week- 
end acasă, pentru că sunt fără mijloace financiare. Zile 
norocoase -  miercuri, zile fatidice -  sâmbătă.

SĂGETĂTORUL. Gelozia le otrăveşte viaţa 
multor dintre aceşti nativi. Pot să suporte 

. intoxicaţii ori alergii. Tensiunile vor apărea în
preajma petrecerilor. Veţi aduce lumină în 

sufletul celor dragi vineri. E de dorit să nu luaţi 
decizii importante în grabă, mai ales dacă este vorba de 
locul de muncă. Nativele se ceartă cu protectorii pentru 
că nu le suportă partenerul de viaţă. Zile norocoase -  
joi, zile fatidice -  sâmbătă.

CAPRICORNUL. Au ocazia să-şi schim
be efectiv destinul din toate punctele de 
vedere: financiar, profesional şi erotic. 

Avantajaţi sunt şi partenerii lor din punct de 
vedere financiar. Unii nativi vor face descoperiri 

importante. Nativele sunt pline de energie şi doresc să 
facă schimbări majore, numai că deciziile luate vor pre
supune riscul de a se înşela. Zile norocoase -  luni, zile 
fatidice -  marţi.

VĂRSĂTORUL. întregul interval, este 
necesar să-i ocrotiţi pe toţi membrii familiei 
care nu se descurcă singuri. Miercuri, vor 

apărea multe discuţii cu şefii direcţi care au în 
vedere consolidarea unor noi activităţi. 

Agresivitatea prin intermediul cuvintelor va favoriza 
apariţia conflictului de la mijlocul săptămânii.n Nativele 
se vor afirma prin petreceri de lux vineri. Zile norocoase 
-  marţi, zile fatidice -  sâmbătă.

PEŞTII. Nativii ce lucrează în poliţie sau 
în armată vor înregistra cele mai mari succe
se. Tendinţele spre exagerare vor avea un rol 

pozitiv pentru aproape toţi. Apar multe satis
facţii profesionale, fiind avantajaţi nativii ce au expe
rienţă de viaţă. Acceptaţi marţi metode noi de lucru, dar 
nu deveniţi mai liber la sfârşitul săptămânii. Nativele 
sunt prea visătoare şi lipsite de simţul realităţii. Zile 
norocoase -  duminică, zile fatidice -  luni.



Felicitări! Joi, 22 decembrie 2016

în această perioadă a anului, 
când se „naşte” 

un nou soare, şi, însoţit de 
colinde şi cântece de stea, se 
apropie de hotarul timpului Moş 

I Crăciun, şi-a sărbătorit jubileul de 
aur doamna

Ana POSTARi
preşedinta Comitetului 

| orăşenesc Cernăuţi al Sindicatelor 
lucrătorilor din învăţământ.

Cu prilejul aces-^ 
tui e ve n im e n t 

deosebit, doamna Ana este felicitată cordial de colectivur 
pedagogic al Şcolii medii nr. 10 din Cernăuţi, 
urează multă sănătate, o viaţă minunată ca 
pomul împodobit de Crăciun şi Revelion, iar 
steaua din cerurile deschise ale Sărbătorilor 
de iarnă să-i lumineze calea spre fericire şi j 
mari realizări. Noroc, bunăstare, bucurii şi mulţi 
ani buni înainte!

care ii

La finele ultimei luni a acestui an îşi sărbătoreşte 
ziua de naştere doamna

Liliana PAVEL
din satul Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ. Doamna Liliana este 

ifrizeriţă de meserie. De mulţi ani lucrează la mica frizerie din centrul 
satului. A face o coafură frumoasă unei doamne sau domnişoare, a 
aranja părul unui domn, înseamnă a-i dărui şi bună dispoziţie, şi o 
înfăţişare plăcută.

Cu prilejul zilei de naştere, doamna Liliana este felicitată de întreaga 
ifamilie, de părinţi, soţul Serghei, cei doi copii, de socri, de rude, prieteni 
şi de numeroşii clienţi, cărora doamna Liliana le dăruie toată atenţia şi 

măiestria profesională. La aceste felicitări se alătură grupul de pelerini din satul natal, membră 
permanentă a căruia este şi doamna Liliana. împreună am fost la zeci de mănăstiri, biserici, 
capeliţe, muzee din Ucraina şi din România.

Toţi împreună îi dorim sănătate deplină, succese în muncă, noroc, bucurii, împliniri, ani lungi 
de viaţă, fericire, pelerinaje cât mai interesante şi tot ce-şi doreşte să i se împlinească., 
Deoarece suntem şi în preajma Sărbătorilor de iarnă, îi dorim un an bun şi 
un sincer „La mulţi ani!”.

Toţi cei ce te iubesc/Azi îţi urează ţie 
Dulci zâmbete pe faţă /  Şi multă bucurie, 
în dar ei îţi adună /A soarelui căldură,
Ca tu din a lui raze /Să-ţi împleteşti cunună 
Din multe viorele /Şi tu mereu să fii 
Frumoasă precum ele. /Numai flori de crin în cale,
La mulţi ani şi la mai mare.

Prima învăţătoare e ca şi prima dragoste, frumoasă, sfioasă, sinceră, posesi
vă, povăţuitoare, ideală şi de neuitat. Acest mesaj de felicitare este adresat cu pri
lejul zilei onomastice, domnişoarei Ana GOSTIUC, cuvinte alese ce vin din par
tea scumpilor părinţi, a fratelui şi surioarei, a prietenilor, precum şi din partea 
colectivului părintesc a celor 17 elevi ai Şcolii medii generale din Ostriţa-Mahala, 
raionul Noa Suliţă, pe care domnişoara învăţătoare Ana 
Gostiuc îi educă frumos pe parcursul a patru ani. 
mereu tânără, cu un zâmbet larg angelic pe faţa-i lumi
noasă, lucidă, cumpătată, fericită de a putea să-şi 
exercite meseria de pedagog prin sfaturile utile ce 
nu mai podideşte să le împrăştie cu dărnicie disci
polilor săi. Cu ocazia zilei numelui, primiţi, dragă 
Ana, cele mai multe urări de sănătate din partea 
celor dragi şi din partea discipolilor. Sunetul clo
poţelului să vă dăruiască momente de profund 
revelaţie sufletească, iar vocile elevilor să 
că în unison pe toate meridianele:

La mulţi ani, prima noastră învăţătoare!

Aducem un mesaj de felicitare pentru doamna

Eugenia CIOBOTARU
din satul Târnauca, raionul Herţa. Pentru dumneaei şi întreaga familie, iarna 

este superbul anotimp, care odată cu minunatele sărbători care ne vestesc 
Naşterea micuţului lisus, îi aduce dumneaiei încă o veste bună, că Domnul i-a

mai dăruit un an fericit. Doamna Eugenia îşi va prinde în buchetul vieţii
încă un trandafir.

De timpuriu a fost deprinsă să muncească pentru binele familiei şi s-a 
manifestat ca o femeie harnică şi foarte sârguincioasă. Bună gospodină, 
modestă şi exigentă faţă de s in e -a şa  o ştiu toţi pe doamna Eugenia, iar flo
rile, aceste semne ale naturii ce sunt dăruite celor dragi inimii, se aştern vara aido
ma unui covoraş multicolor în faţa casei ei. Soţul Valentin exprimă mult iubitei soţii 
cele mai nobile gânduri de iubire şi fidelitate, dăruindu-i, totodată, florile dragos
tei adunate-n imensul buchet de trandafiri albi -  ca ninsorile petalelor de cireş, roz 
-  ca răsăritul dimineţilor de vară, şi roşii -  ca vinul spumos de toamnă, ce este 
servit astăzi în cinstea doamnei Eugenia Ciobotar, cu frumosul prilej al sărbători
rii zilei de naştere.

Cele mai dragi fiinţe inimii: soţul Valentin, socrii Ion şi Elena, cumnata Angelica 
împreună cu soţul Vasile, cumătrii Marin şi Mariana împreu-^ 
nă cu finul de botez Marcus, cu cuvinte izvorâte din adân
cul inimii îi doresc sărbătoritei o viaţă fericită pe 
măsura frumuseţii sufletului, linişte sufletească, 
şi mulţi ani plini de bucurii. 
în razele de soare cu dimineţi în frunte,
Tu eşti precum o floare,

pe-o crestie de munte.
Eşti unică şi dragă, şi tânără oricând,
Te vom iubi mereu cu numele tău sfânt

Doamna Valentina GRIŞCO, învăţătoare de clasele primare la Gimnaziul 
românesc nr. 6 din Cernăuţi, este felicită din tot sufletul de către elevii clasei a treia cu 
ocazia Sărbătorilor de iarnă. Păşind pragul acestei instituţii la 1 septembrie 2014 elevii 
erau cam timizi, sfioşi şi se simţeau puţin înstrăinaţi, dar n-a trecut mult timp şi 
Dumneavoastră, aţi reuşit să închegaţi din aceşti elevi un colectiv monolit, prietenos şi 
harnic la învăţătură şi muncă. Dacă facem un mic bilanţ, vedem că munca depusă de 
Dumneavoastră în aceşti ani n-a fost zadarnică. Din partea colectivului părintesc şi a 
elevilor urări de bine şi multă sănătate tuturor profesorilor, inclusiv doamnei învăţătoare 
Valentina Grişco, care ştie să educe, să instruiască astfel de elevi, care sperăm să devi
nă pe bună dreptate mândria şcolii. Doamnă Valentina, ei vă doresc şi în con
tinuare mari succese, Dumnezeu să vă dăruiască sănăta
te, fericire în familie, iar lumea numai vorbe bune să 
le-adune şi să vă cinstească şi să vă iubească. 

îl rugăm pe Dumnezeu /Să fiţi tânără mereu,
Binele să vă-nsoţească, /Răul să vă ocolească.
Să trăiţi ani mulţi, frumoşi /Cu sănătate, norocoşi.
De cei dragi să fiţi iubită/ Şi de îngeri ocrotită.

Primarul satului Costiceni, Vladimir Lupoi, corpul de 
deputaţi şi colectivul Consiliului sătesc Costiceni adre
sează sincere felicitări, cu prilejul Sărbătorilor de iarnă 

-A n u l Nou-2017 şi Naşterea Domnului, colectivelor 
grădiniţelor de copii „Steluţa” şi „Ghiocelul”, Şcolii de 

cultură generală „Ion Vatamanu”, Şcolii de muzică din 
localitate, proprietarilor cotelor funciare, locuitorilor satu

lui şi celor plecaţi 
la muncă peste hotare.

Vă dorim din tot sufle
tul ca anul, care bate la 

I uşă, să vă aducă sănătate, fericire, 
succese şi multe surprize plăcute. în fiecare casă să domi-v 
ne liniştea şi concordia, iar în inimi -  speranţa, credinţa şi dragostea.
Spiritul Sfintelor sărbători să vă călăuzească pretutindeni, luminându-vă 
sufletele şi încurajându-vă la noi realizări. S-aveţi parte de un an îmbel- m 
şugat şi plin de bucurii!

Cu colinde de Crăciun N ă  dorim un an mai bun 
Şi cu dragostea creştină /Să primiţi în dar lumina.
Zurgălăi din flori de gheaţă/ Să vă bucure în viaţă,
Mult noroc s-aveţi în toate, /La mulţi ani cu sănătate!
Sărbători fericite!

Y le ^ 'V *  -« I

IN ATENŢIA CITITORILOR!
Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea dumnea

voastră să apară la timp, vă rugăm să le expediaţi pe

Iadresa redacţiei până în ziua de marţi a săptămânii de 
apariţie a ziarului.

j Colectivul redacţiei
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Stephanie Del Văile din Puerto Rico 
a câştigat titlul Miss World-2016

Stephanie Del Văile, în vârstă de 19 ani, 
a fost încoronată Miss World-2016, la 

cea de-a 66-a ediţie a concursului care s-a 
desfăşurat în Statele Unite, relatează 
Reuters. Tânăra din Puerto Rico a reuşit să 
se impună în faţa a 116 de concurente din 
întreaga lume. Stephanie Del Văile, câşti
gătoarea Miss World-2016, vorbeşte trei 
limbi străine -  spaniola, franceza şi engleza 
-  şi îşi doreşte o carieră în industria 
divertismentului. „Este o onoare şi o mare 
responsabilitate să reprezint Caraibele", a 
declarat Stephanie del Văile.

Tânăra de 19 ani a câştigat marele concurs care a avut 
loc în Washington D. C., în timp ce locul doi a fost reven
dicat de Yaritza Miguelina Reyes Ramirez din Republica 
Dominicană, iar locul trei a fost ocupat de Natasha 
Mannuela, reprezentanta Indoneziei.

Ucraina a fost reprezentată la concurs de Alexandra 
Kucerenko, în vârstă de 19 de ani. Frumoasa ucraineancă, 
din păcate, nu a reuşit să intre nici măcar în topul celor 20.
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