Nr. 37 (694) joI

22 SePtembrIe 2016

cuvântului

„Când
spun
o prostie,
toată lumea
mă
tolerează,
când spun
un adevăr,
toată lumea
mă urăşte”
GoetHe

Doi bătrâni
din Clişcăuţi torturaţi
şi desfiguraţi pentru
15 mii de grivne
Poliţia crede că tâlharii
aveau complici în
rândul localnicilor ► pag. 5
CUrS vALUtAr meDIU LA ZIUA De 21 SePtembrIe 2016

1 roN - 6 GrN.50 CoP. 1 USD - 26 GrN.10 CoP. 1 eUr - 29 GrN.23 CoP. 1 rUb - 0 GrN. 41 CoP. 1 mDL - 1 GrN.33 CoP.

2

actual

Joi, 22 septembrie 2016

În regiunea Cernăuţi doar 160 de militari
au fost angajaţi pe bază de ContraCt

despre aceasta a declarat în
cadrul unui briefing de presă
comisarul militar regional
volodymyr Şvediuk. chiar dacă

angajarea de militari pe bază de
contract nu este un lucru obligatoriu, în faţa comisariatelor
au fost puse sarcini concrete.

Astfel, în a doua jumătate a
anului curent regiunea Cernăuţi a
îndeplinit sarcina impusă în proporţie de 35,5 la sută. ”În unele
regiuni militarii angajaţi prin contract sunt stimulaţi financiar. În
regiunea noastră doar Administraţia Raională de Stat din Storojineţ a adoptat decizia de a aloca
un ajutor financiar în valoare de 5
mii grivne persoanelor care semnează contracte militare. De
exemplu, în regiunea Ternopil
acest ajutor de o singură dată

Ai grijă de inimA tA!
La 29 septembrie este celebrată Ziua mondială a inimii,
având drept scop creșterea
gradului de informare a
populației globului asupra
factorilor de risc în apariția bolilor
cardiovasculare, în prezent responsabile pentru 17,3 milioane
de decese pe an. Până în 2030
se estimează că această cifră va
crește la 23 de milioane. Cu ocazia celebrării Zilei mondiale a inimii pe 23 septembrie, cernăuţenii
au avut posibilitatea să măsoare gratuit tensiunea arterială. Acţiunea cu genericul
“Medicina preventivă: verifică tensiunea arterială” a fost iniţiată de Universitatea
Bucovineană de Medicină şi a avut loc în
Piaţa Teatrului din oraş. “Scopul acestei
acţiuni constă în faptul de a transmite oamenilor că controlul tensiunii arteriale poate
deveni chezăşia sănătăţii. Hipertensiunea
este o problemă foarte gravă în Ucraina, iar
numărul cazurilor de accidente vasculare
cerebrale şi de infarct miocardic este în creştere alarmantă”, spune Tetiana Ilaşciuk, şefa
Catedrei de Medicină Internă din cadrul
Universităţii Bucovinene de Medicină.
În Ucraina, numărul persoanelor care
suferă de o afecţiune cardiovasculară gravă

constituie 15 mii grivne, iar în ora-

şul Ternopil – 10 mii grivne”, a
spus V. Şvediuk. În acelaşi timp,
comisarul militar a menţionat că în
perioada 1 octombrie-30 noiembrie în Ucraina este anunţată
campania de recrutare a tinerilor
în rândurile Forţelor Armate ale
Ucrainei. În regiunea Cernăuţi
circa 300 de tineri vor fi recrutaţi
pentru satisfacerea serviciului
militar în termen. Comisiile de
recrutare şi cele medicale au
început deja pregătirile necesare
în acest sens.

În regiunea Cernăuţi numărul bolnavilor
de TBC e în scădere
La nivel de ţară, statistice catastrofale

înaintea vârstei de 40 de ani a crescut îngrijorător. Stresul prelungit, kilogramele în plus
şi ateroscleroza afectează ireversibil inima,
într-un mod tot mai accelerat, în pas cu ritmul
societăţii în care trăim. Începând cu anul
2000, în fiecare an, în ultima duminică a lunii
septembrie, este marcată Ziua Mondială a
Inimii, la iniţiativa Federaţiei Mondiale a Inimii
şi sub patronajul Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii şi a UNESCO. Bolile cardiovasculare sunt principalele cauze de deces în
Ucraina, urmate de cancer. Prin alegerea
noastră de a consuma alimente sănătoase,
legume și fructe proaspete, prin renunțarea
la fumat, alcool și planificarea unor activități
în aer liber putem reduce riscurile de a dezvolta boli cardiovasculare, spun medicii.

Criză de angajaţi În poliţia de patrulare
La Cernăuţi, în cadrul Poliţiei de Patrulare există o criză acută de
angajaţi. Cel mai mare număr de posturi vacante se înregistrează în
mai multe oraşe din ţară.
De exemplu, în Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijjie şi Dnipro sunt circa 1.100 de posturi vacante şi această cifră creşte de la o zi la alta. În viitorul apropiat vor fi anunţate noi concursuri pentru ocuparea posturilor. În prezent, salariul mediu al unui poliţist este de 8-9 mii de grivne, însă
şi numărul celor care vor să stea de strajă ordinii publice este foarte redus.

În anul curent în regiunea Cernăuţi
numărul persoanelor diagnosticate cu
tuberculoză s-a redus. Despre aceasta
raportează Serviciul de presă al
Administraţiei Regionale de Stat. Potrivit
medicilor, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu tuberculoză s-a redus cu un sfert,
comparativ cu anul trecut. În schimb, în
regiune a crescut numărul cazurilor de
infecţii intestinale acute şi a muşcăturilor
animalelor fără stăpân. Potrivit statisticilor internaţionale, Europa de est şi fostul spaţiu sovietic este una din zonele
cele mai periculoase ale globului în
ceea ce priveşte incidenţa tuberculozei.
În Ucraina răspândirea tuberculozei a
atins cote alarmante.
Ministerul
Sănătăţii recunoaşte că la nivel european ţara noastră are în continuare cea
mai proastă performanţă în tratamentul

Pensionarii, invalizii și familiile cu mulți coPii se bucură
de facilități la imPozitul funciar
direcția fiscală regională
cernăuți amintește că de
impozitul funciar sunt eliberate următoarele categorii de
cetățeni:
- invalizii de grupele întâia și
a doua;
- persoanele fizice, care
educă trei și mai mulți copii;
- pensionarii (de vârstă);
- veteranii de război și persoanele care beneficiază de
Legea Ucrainei „Cu privire la
statutul de veteran de război, garanțiile și protecția socială a lor”;
- persoanele fizice, recunoscute de lege ca persoane
care au avut de suferit în urma avariei de la CAE
Cernobyl.
Scutirea de impozitul funciar a acestor categorii de
persoane fizice se referă la următoarele loturi de pământ:
- pentru gospodăria personală sătească cu o
suprafață de până la 2 hectare;
- pentru construcția locativă și lotul de pe lângă casă,

acestei boli. În fiecare an în Ucraina
sunt diagnosticate circa 30 mii de cazuri
de îmbolnăvire cu TBC, iar fiecare al
optulea pacient nu are şanse de supravieţuire. Tuberculoza nu doare, dar scăderea bruscă în greutate, cu 10-15 kilograme, lipsa poftei de mâncare, starea
permanentă de oboseală, transpiraţia
excesivă şi tusea pe o perioadă mai
lungă de trei zile sunt semne clare de
boală. Orice persoană cu asemenea
simptome ar trebui să facă o radiografie
pulmonară. Un bolnav de TBC poate
îmbolnăvi şi alte persoane din jur. Aflat
sub tratament, pe o perioadă de şase
luni, acesta devine necontagios. Dacă
tratamentul este întrerupt o perioadă
mai lungă, atunci, toată medicaţia administrată anterior este inutilă, iar schema
de medicaţie trebuie luată de la capăt.

buletinul meteo

pentru acareturi: nu mai mult de 0,25 hectare în sat și nu
mai mult de 0,15 hectare – în orășel, și 0,10 hectare – în
oraș;
- pentru construcția individuală – nu mai mult de 0,10
hectare;
- pentru construcția individuală a garajelor – nu mai
mult de 0,01 hectare;
- pentru pomicultură – nu mai mult de 0,12 hectare.
secția pentru organizarea activității a direcției
inspecției fiscale de stat în regiunea cernăuți
Pagină realizată de romeo crăciun
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poroşenko a discutat cu Hillary Clinton despre sprijinul sua pentru ucraina

Trump rămâne rezervat
Donald Trump, candidat
la preşedinţia SUA, a ignorat invitaţia de a se întâlni
cu Preşedintele Petro Poroşenko, în marja Adunării
Generale a ONU de la New
York, anunţă publicaţia
americană Foreign Policy.

În schimb, Poroşenko s-a
întâlnit luni cu fostul secretar
de stat american Hillary
Clinton, un alt candidat la preşedinţia SUA – transmite Administraţia Prezidenţială de la
Kiev, menţionând că întâlnirea
a avut loc cu ocazia participării

liderului ucrainean la cea de-a
71-a Sesiune a Adunării Generale a ONU. „Pentru mine,
această întâlnire este foarte
importantă. Vă sunt recunoscător pentru poziția fermă în
ceea ce privește sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei,
integritatea
teritorială
și
independența sa, precum și
pentru susţinerea reformelor

Deputaţii Consiliului Regional,
săRaCi lipiţi pământului?

ucrainene implementate în ultimii doi ani” – a declarat
Poroșenko, în timpul discuţiilor
cu politicianul american. La
rândul său, Hillary Clinton a
remarcat că este interesată să
afle care sunt reformele aflate
în curs de implementare în
Ucraina. „Aceasta este o bună
ocazie pentru a discuta despre
progresul Ucrainei și despre

schimbările care au loc în
această ţară în condițiile agresiunii ruse” – a subliniat
Clinton. Candidata democrată
la Casa Albă Hillary Clinton a
accentuat în repetate rânduri
că sprijină aspiraţiile euroatlantice ale Ucrainei, spre deosebire de cea a contracandidatului
ei Donald Trump, favorabil preşedintelui rus, Vladimir Putin.

Bugetul de stat 2017

Cine
primeşte
mai mulţi
bani?

Guvernul a aprobat proiectul Bugetului de stat pe
anul 2017, care a fost înaintat spre examinare în Parlament. Lăudat de cei din coaliţia
de guvernământ şi criticat vehement de opoziţie, principalul document financiar al anului următor prevede o creştere a PIB-ului cu 3 la sută, iar dolarul va rămâne la nivelul de
27,2 grivne. Cea mai mare sumă va fi alocată pentru finanțarea apărării și securității
(64,02 miliarde grn., Ministerul de Interne va primi 44,14 miliarde grivne. Mai mulţi bani
vor fi alocaţi în anul următor pentru drumuri şi implementarea reformei descentralizării.
O veste bună vine pentru cadrele didactice, ale căror salarii în anul următor vor fi majorate cu o treime, în funcţie de stagiul de muncă şi categorie. Şi studenţii pot răsufla uşurat. Bursele nu vor fi anulate, iar în aceste scopuri din buget vor fi direcţionate 576 miliarde grivne.

„Okean Elzy” va cânta la Cernăuţi
de Ziua oraşului
Starea socială a
deputaţilor în
Consiliul Regional
Cernăuţi este diferită. Unii sunt mai
sărăcuţi, alţii deţin
conturi de milioane,
imobile impunătoare, sunt proprietari
de firme şi maşini
luxoase.
Cu toate acestea, când
vine vorba de a da o mână
de ajutor armatei aceştia
rămân strânşi la pungă.
Înaintea începerii sesiunii
ordinare a Consiliului
Regional de legislatura a VIIa, care a avut loc miercurea
trecută, reprezentanţii
Organizaţiei publice
“Oamenii de artă ai
Bucovinei” au îndemnat
deputaţii regionali să doneze
fonduri pentru sprijinirea militarilor aflaţi în zona desfăşurării Operaţiunii antiteroriste. În consecinţă, au fost
adunate doar 1000 de grivne. (Pentru comparaţie: la sesiunea precedentă au fost
colectate circa 9 mii de grivne). Cu alte cuvinte, dacă împărţim proporţional 1000
de grivne la cei 63 de deputaţi, fără a-l lua în calcul pe preşedinte, reiese că fiecare a donat câte 15 grivne şi ceva copeici pentru nevoile armatei. Halal de un
asemenea patriotism, în condiţiile în care ţara se află în război şi în faţa unor provocări cruciale ale timpului.

Cernăuţenii se pregătesc pentru două zile
de distracţie şi sărbătoare. Anul acesta Zilele
oraşului Cernăuţi vor fi marcate pe 1-2 octombrie, iar Primăria locală promite că atmosfera
va fi foarte spectaculoasă. Punctul forte va fi
concertul pe care îl va susţine legendara formaţie „Okean Elzy” pe stadionul din centrul

expoziţie de modă, ceremonii de nuntă, spectacole prezentate de muzicanţi ambulanţi.
În Piaţa Centrală vor fi comercializate produse de panificaţie, prăjituri şi dulciuri. Tot aici
va fi organizat un atelier de preparare a dulceţei şi gemului”, a declarat directorul
Departamentului Economic al Consiliului

oraşului. Programul sărbătorii va include şi un
festival al mierii şi ceaiului carpatin, o paradă
de automobile retro, expoziţii, concerte şi
spectacole. „În mod tradiţional în Piaţa Sfânta Maria va fi amplasat “Orăşelul meşteşugarilor”. Pe strada O. Kobylianska va avea loc o

Orăşenesc, Iaroslav Gorodenskyi. Ceremonia inaugurării oficiale a Zilelor oraşului
Cernăuţi va avea loc sâmbătă, 1 octombrie,
cu începutul la ora 12 în faţa sediului
Primăriei.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Nevoia nu vine
de una singură

oleg Stepanov a
săvârșit o faptă eroică la
vârsta de 15 ani. duminica
trecută, cu prilejul Zilei salvatorului, el a fost chemat
la Kiev, unde i s-a înmânat
distincția de „erou-salvator
al anului”.
…La 11 februarie casa din
satul Forosna, raionul Noua
Suliță, unde locuia familia cu
mulți copii Stepanov, a fost
cuprinsă
de
flăcările
incendiului izbucnit din cauza
rețelei de curent electric
defectate. Atunci, în lipsa
părinților, adolescentul Oleg
și-a salvat de la primejdie frații
și surorile. Nevoia, care s-a
abătut asupra acestei familii, a
cauzat numai pierderi materiale.
Nu este unica nenorocire
din ultimul timp cu care s-a
confruntat în decurs de doi ani
această tânără și numeroasă
familie, dar să sperăm că altele
nu vor urma. Este o familie de
refugiați din regiunea Lugansk.

La început familia s-a aciuat în
suburbia Roșa din Cernăuți, dar,
odată cu creșterea cursului dola-

Fermieri mici
cu potențial mare

Zilele acestea, la un forum
internațional prestigios de la
Kiev, Premierul ucrainean, Volodymyr Groisman, a recunoscut
că micii fermieri constituie un
mare potențial pentru dezvoltarea sectorului agrar. Și a promis: „Iată de ce una din prioritățile activității Guvernului este
facilitarea dezvoltării micilor gospodării de fermier. În opinia mea,
holding-urile mari sunt în stare
de sine stătător să facă față sarcinilor. Iar sarcina noastră e să-i
susținem pe fermierii ucraineni și
vom face investiții în domeniul
dat”.
„libertatea Cuvântului” s-a
adresat primarului satului
Horbova, raionul Herța, dlui
dan Crâșmaru, să-și spună
părerea referitor la tema dată:
– Pe teritoriul Consiliului
sătesc Horbova funcționează
gospodăria „Biruința”, pe care o
conduce ani la rând dl Viorel
Șvabu. Rezultatele de producție

inspiră speranță. O gospodărie
mai mare cheltuiește mai puțin
pentru obținerea producției, de
aceea ea își poate permite să
vândă producție mai ieftină. Fermierii mici, despre care vorbește
Premierul, sunt sătenii care obțin
producție în gospodăriile lor
individuale și private. Ei, întradevăr, trebuie stimulați, căci în
condițiile care există în prezent
nu se poate obține producție mai
ieftină. Cheltuielile suportate de
săteni sunt prea mari. Dar se știe
că în gospodăriile mici calitatea
producției e mai bună.
Să rămânem optimiști că statul va scoate pe calea dezvoltării
micile gospodării de fermier. Dar
rămâne neclar un lucru. Pe de o
parte se declară că gospodăriile
mici de fermier constituie un
potențial mare, iar pe de altă
parte, dacă ne referim la proiectul Bugetului de stat pe anul
2017, propus de Guvernul Groisman, nu prevede facilități fiscale
pentru fermieri și sectorul agrar.

rului, plata pentru arenda locuinței a devenit „fantastică” pentru
ea. Soții Stepanov s-au adresat
Centrului pentru refugiați și astfel
au găsit o casă liberă în satul Forosna. S-au mutat acolo.
– Le-au plăcut satul și locuitorii lui, afirmă primarul Forosnei,
domnul Florea Șcerbaniuc. Și au
hotărât să rămână aici cu traiul

pentru totdeauna, chiar dacă
există unele incomodități – soțul
lucrează la o fabrică de cărămizi
din Cernăuți, iar soția poartă grija
familiei și casei. În locul casei
incendiate le-am găsit alta. Statul
a alocat bani pe contul Consiliului sătesc și astfel familia Stepanov și-a rezolvat problemele
locative.

Potrivit domnului Florea Șcerbaniuc, sunt puține case puse în vânzare, dar pustii sunt mai multe – ale
tinerilor gospodari, plecați la câștig
peste hotare. – Ca să rămână tinerii în sat trebuie create, mai întâi de
toate locuri de muncă. Iar la
Forosna asemenea posibilități
deocamdată aproape că nu există, constată cu regret primarul.

Când paiele pot înloCui lemnele
În conștiința poporului nostru
a face focul cu paie este un
semn al sărăciei. Așa a fost în
veacurile trecute, dar nu în cel al
tehnologiilor, când se demonstrează eficiența paielor ca agent
energetic. Aplicarea în masă a
acestor tehnologii performante
va schimba și mentalitatea
oamenilor. Dar până ce specialiștii și unii practicieni pasionați
știu că paiele constituie o sursă
strategică a energeticii ucrainene. Doar brichetele din paie sunt
foarte căutate și întrebuințate,
mai ales peste hotare. Potrivit
aprecierii experților, Ucraina dispune de un potențial enorm de
această materie primă, valorificat
foarte puțin în momentul de față
din cauza lipsei de utilaje și tehnică necesară pentru strângerea
așa cum se cere a paielor din
miriște.
Iar dacă tehnica lipsește și
grajdurile pentru vite sunt pustii,
agricultorii nu mai clădesc paiele
în girezi, ci le dau foc direct pe

lanuri. Este o crimă față de
mediul ambiant și chiar față de
sănătatea oamenilor. Dacă în
țările civilizate arderea resturilor
vegetale este pedepsită prin
lege, la noi numai pompierii îi
previn pe oameni ca nu cumva
aceste ruguri enorme să fie prea
aproape de casele oamenilor
sau de pădure.
Totuși, proiectele referitoare
la folosirea paielor ca agenți
energetici capătă amploare. Iată,

a brichetelor din paie a atins
capacitatea de proiect și este
gata să livreze acest fel de combustibil economicos consumatorilor. S-a constatat că o tonă de
brichete din paie înlocuiește 7
metri cubi de lemne. Știind cât
costă un metru cub de lemne,
putem foarte ușor calcula
eficiența folosirii brichetelor. E de
două ori mai ieftin.
Dacă pentru focul în sobe brichetele din paie nu creează nici
o problemă, la cazangerii este
nevoie de montarea utilajului
special. Concomitent cu punerea
în funcțiune a întreprinderii din
Stroiești s-a încheiat testarea
acestor utilaje. Ele sunt fabricate
la Întreprinderea „EnergoBio
Resurs” din Hmelnițki. Deci, s-a
făcut un pas important pe calea
aplicării energeticii econome.

zilele acestea și în regiunea
noastră a fost pusă în funcțiune
prima linie de producere a
brichetelor din paie. Și cine,
credeți, că sunt pionierii? Firește,
agricultorii din Stroiești și
Vancicăuți, raionul Noua Suliță.
Conducătorul Gospodăriei agricole locale „Spicul de aur”, dl
Ștefan Gligor, în pofida vârstei
înaintate, continuă să demonstreze calitățile sale de inovator în
producția agricolă. Întreprinderea de producere
pagină realizată de Vasile CaRlaȘCiuC

Cronica penală

Vinovatul de tragicul accident rutier
de la Storojineț este judecat

a Judecătoria raională din Storojineț are
L
loc procesul judiciar asupra bărbatului,
care este suspectat de comiterea unui grav

accident rutier în centrul raional la data de 18
noiembrie 2015, în urma căruia la fața locului
a murit tragic o tânără, iar mai târziu, la spital,
a decedat și pasagerul automobilului.

Atenție! Bandiții mișună
pe la casele oamenilor!

B

andiții, care recent au bătut cu cruzime un
cuplu de pensionari din satul Clișcăuți, raionul
Hotin, le-au luat bătrânilor 15 mii grivne, bijuterii
din aur, a comunicat șeful poliției raionale Hotin,
Iuri Dahno.

Inculpatul și-a recunoscut
vina în totalitate, însă nu a fost de
acord cu cerința înaintată de o
rudă a uneia dintre victime, care
a insistat ca de la el să fie sustrase 500 mii grivne în calitate de
compensație morală și 74,4 mii
grivne pentru compensarea cheltuielilor necesare înălțării unui
monument. El și-a motivat refuzul
de a satisface aceste cerințe prin
faptul că suma este prea mare
pentru el din cauză că nu lucrează nicăieri. În ședință judiciară
au venit numai ale uneia dintre
cele trei victime. Nu s-a prezentat
și unul dintre apărătorii inculpatului. Din această cauză el a refuzat
să depună mărturii, ședința judiciară fiind amânată pentru 20
octombrie. Amintim că vinovatul
acelui grav accident de mașină a
fugit de la locul tragediei, iar ulterior singur s-a prezentat la poliție.

Bătrânul se află deocamdată în stare gravă, el a primit mai
multe lovituri din partea atacanțelor . Potrivit poliției, doi bărbați
necunoscuți au intrat fără oarecare obstacole în casa bătrânilor, deoarece aceștia țineau
ușa descuiată. Mai întâi au
bătut-o pe femeie, mai apoi a
fost crunt bătut și bărbatul.
Atacanții cereau în permanență
să li se dea banii. Gospodina
casei a povestit despre dezastrul, care a rămas în urma celor
doi și că a fost bătută cu cruzime cu o bâtă. Cuplul celor doi
pensionari – un bărbat în vârstă
de 75 de ani și o femeie de 70
de ani aveau o mică livadă și nu
demult au vândut o parte din
recoltă. Poliția admite că cineva
a știut despre acest lucru și
bandiții au decis să le ia bătrânilor banii agonisiți. Polițiștii studiază diferite versiuni ale acestei crime, care putea fi comisă
atât de localnici, cât și de reprezentanți ai altor regiuni.

Păstra droguri
și arme la el acasă
Polițiștii l-au reținut pe un bărbat de 30 de
ani din orașul Cernăuți, care este suspectat
de circuit ilegal de substanțe narcotice. În
timpul percheziției efectuate la locul de
domiciliu al respectivului cetățean polițiștii au
descoperit un dispozitiv pentru folosirea narcoticelor pe calea fumatului, două pachete de
polietilenă pline cu canabis cu o greutate de

Pădurar condamnat
pentru tăiere nelegală
de pădure

60 grame, o cutie din metal cu semințe și alte
substanțe. În afară de aceasta, în
apartamentul cernăuțeanului polițiștii au
descoperit o grenadă tip ”RDG-5” și un pistol
cu gaze. Drogurile și armele confiscate au fost
expediate la expertiză. Bărbatul a fost reținut.
În prezent au loc procedurile de anchetă.

Judecătoria raională din Storojineț l-a recunoscut vinovat pe un maistru de pădure al
Gospodăriei forestiere Crasna de comiterea
unei infracțiuni penale prevăzute de partea a
II-a a articolului 367 al Codului Penal al
Ucrainei. Organele de drept au constatat că
din luna martie a anului 2014 până în iunie
anul curent inculpatul nu și-a îndeplinit cum se
cuvine obligațiunile de serviciu, nu a asigurat
supravegherea sectorului încredințat și a
admis tăierea nelegitimă a 30 de copaci, aducând daune considerabile intereselor statului
pentru suma de peste 310 mii grivne. Pentru
infracțiunea comisă judecata i-a pronunțat
acestui brav apărător al naturii o sentință sub
formă de privare de libertate pentru o perioadă
de trei ani.
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Cum i se ridică mâna?

Lucrătorii sociali din centrul regional nu au posibilitate să intre în
locuința pensionarei Frozina Gnatiuc, care locuiește pe strada Rokitneanska pentru a-i acorda ajutor,
din cauză că feciorul acesteia a
închis ușile și nu le deschide nici
pentru ei, nici pentru vecini. Despre
aceasta le-a comunicat reprezentanților mass-media Oleksandr
Pascar, viceprimar de Cernăuți. El
a comunicat, de asemenea, că la

soluționarea acestui caz au fost
antrenați colaboratorii organelor de
drept. Demnitarul a comunicat că
fiul pensionarei va fi chemat la
poliție și că femeia va fi cazată întrun pensionat din centrul regional.
Vecinii afirmă că fiul își bate joc de
mamă-sa bolnavă. Cum i se ridică
mâna? - se întreabă oamenii.
Credem că punctul în această
situație urmează să-l pună oamenii
legii.

Șef al direcției de anchetă
prins cu ”pufușor pe botișor”
Colaboratorii Serviciilor speciale, Procuraturii și Poliției naționale în
regiunea Cernăuți au depistat și au constatat activitatea ilegală a unui
șef al direcției de anchetă de la o Secție raională de Poliție, care a cerut
și a primit o mie de euro pentru închiderea anchetei demarate pentru
fapte de huliganism. În timp ce primea suma menționată el a fost reținut
în baza articolului 208 al Codului de Procedură Penală al Ucrainei.
Bravul colaborator al organelor de drept a fost prevenit despre suspiciune în comiterea crimei. Asemenea acțiuni sunt pedepsite cu privare
de libertate de la cinci până la zece ani cu privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcții pe o perioadă de trei ani și confiscarea averii.

O nouă
tentativă de
contrabandă
la frontiera
ucraineanoromână

V

ameșii
cernăuțeni au
curmat, în Punctul de
trecere și control
”Porubne” o nouă
încercare de trecere
nelegală peste frontieră a produselor din
tutun.
În timpul examinării automobilului „Volkswagen Passat“ au fost descoperite circa 1.200 pachete de țigări de marca „Rothmans“ şi
„Marble“. Șoferul mașinii, un cetățean român, a camuflat bine marfa de
contrabandă în roțile automobilului, inclusiv în cea de rezervă, în uși și
scaune. Produsele din tutun pentru suma totală de circa 18 mii grivne
și mijlocul de transport, fabricat în anul 1996 și evaluat în prealabil la
suma de 40 mii grivne, au fost confiscate.
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TVU I

TVU I

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40,
21.00, 1.30, 5.20 Noutăţi.
6.10, 6.45, 8.10 Sport.
6.15, 8.15 “Era agrară”.
6.20, 8.20, 22.50, 23.15, 0.15
Pronost. timpului.
6.25, 7.05, 8.25 “Gustos!”.
6.35 “Era construcţiei”.
7.15 “Dimineaţa”.
8.35 “Serv. de paşapoarte”.
8.45, 0.20 “Telemagazin”.
9.00, 5.45 Eternitate.
9.15 T/s “Taxiul”.
9.50 “Planul pentru ziua
de mâine”.
10.30 “Cortul ucrainean”.
10.55 F/d “Noul Orlean”.
13.30 “Basmele

lui Lirnik Saşko”.
13.40 “Cum aşa?”.
14.00 “Universitate socială”.
14.50 “Muzică folc”.
16.00 “Casa proprie”.
16.30, 17.30 “Ghid. călător.”.
17.00 Fereastră spre America.
18.00 “Cartea.ua.”.
18.25, 1.20 Noutăţi.
Universul.
19.00, 1.45 Noutăţi. Cultura.
19.25, 21.45, 22.45 “Din primele surse”.
19.30 “Despre principalul”.
20.00 “Din primele şpalturi”.
20.30 “Vereseni”.
21.30 Cele mai interesante
momente de la Rio-2016.

CANALUL“1+1”
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15,
3.35 TNU.
6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
Dejunul cu “1+1”.
7.35 Desene animate.
9.30 “Patru nunţi”.
10.45, 12.20
“Schimb de soţie”-7.
14.10 “Oarba”.
14.45, 15.45 “Melodrame

de familie”- 6.
17.15, 2.05 Melodrama
“Cioburile fericirii”.
20.30, 0.00 Curat
News-2016.
21.00 T/s “Cuscrii”-6.
22.00 Banii.
0.20, 1.15 F/a “Vikingii”-2.
4.05 “Căutarea”.
4.10 “Şase imagini”.

INTER
6.10, 13.10, 14.20, 5.15
“Anchetează experţii...”
cu L. Kanevski.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 17.40 Noutăţi.
7.15, 8.10 Dimineaţa
cu Inter.
9.20, 12.25 T/s “Romanţă
de la ţară”.
16.10 “Aşteaptă-mă!
Ucraina”.

18.00, 19.00 “Se referă

21.00 T/s “A doua viaţă”.
23.00 T/s “Femei
îndrăgostite” (2).
2.15 “Ucraina: Istorie uitată”.
3.05 T/s “Vecinii”.

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

10.24 “Bună dimineaţa,
Bucovina!”.
11.24, 5.30“BUM-ul verde”.
14.00 “Mini-Mix”.
15.00, 1.40, 5.00 “Iar
muzica răsună...”.
15.30 Telemeridiane.
16.17 “Doresc să fiu...”.
16.38 “Patria talentelor”.
17.04 “Paleta”.
17.45, 20.30 Sport-time.
18.00, 21.00 “Studioul de
seară” (în limba română).
19.30 “Accentele”.
20.00 “Istorii neinventate”.
20.45 Basmul de seară.
22.25 “Ora Patriei”.

ICTV
5.50 Teleserv. “Căutarea”.
5.55, 9.15, 19.20 Noutăţi
neobişnuite.
6.50, 8.45 Fapte.
9.50 F/a “Zece copii
de culoare”.
12.30, 18.20 F/a “Livrareexpres” (16+).
12.45, 15.45, 18.45,

21.05 Fapte.
14.40, 16.20 F/a “Raionul al
13-lea” (16+).
16.50 F/a “Căderea Londrei”.
20.20 “Mai mult
decât adevărul”.
21.40 T/s “Câinele” (16+).
22.25 “Libertatea cuvânt.”.
1.05 T/s “Sub acoperire”.

CANALUL NOU
3.20, 2.55 “Zona nopţii”.
4.50, 18.00 “Alineatul”.
5.45, 7.05 “Kids’ Time”.
5.47 Desene animate.
7.07 F/a “Îngerul-păzitor”.
9.50 F/a “Kovboiul
împotriva extratereştrilor”.
12.10 F/a “Oameni

în negru”-3.
14.20 T/s “Nu te naşte
frumoasă”.
19.00, 22.00 “Revizorul”.
22.45 F/a “Aceasta-i
dragoste!”.
2.50 Tel. “Căutarea”.

TVA
6.00, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30,
3.30 Temele zilei.
6.20, 7.45, 9.45, 17.15, 19.55,
21.55, 23.50, 3.55 Pronosticul
timpului.
6.25, 7.50, 9.50, 17.20, 20.00,
22.00, 23.55, 4.00 Pronosticul
timpului la staţiunile balneare.
6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 20.05,
22.05, 0.00, 4.00 Horoscop.
6.35, 9.15, 14.05, 15.50, 16.55,
17.10, 22.10, 23.20,
4.10 Publicitate.
6.40, 8.30, 14.10, 17.00, 21.15
5.45 Despre basme.
7.10 Dimineaţa speranţelor.
7.40, 15.55, 22.15 Ţările lumii.

8.00 “Ieşire există”.
9.10, 22.20 “Despre legislaţie”.
12.00 “Noua sufragerie”.
12.10, 20.10, 0.05 “Doamna
Dragoste”.
13.00 “Invest. jurnalistică”.
14.10 “Politica”.
14.40 “17 minute de adevăr”.
15.00, 3.00 T/s “Atât de puţin
timp”.
16.00, 1.00 “Dispoziţia”.
20.45 “Timpul schimbărilor”.
21.20 “Cafeneaua lingvistică”.
22.15 “Ţările lumii”.
22.30, 5.00 T/s “Lancea
destinului” (16+).

STB

7.00, 16.00 “Totul
va fi bine!”.
9.00 “Totul va fi gustos!”.
10.55, 18.30 “Pe viu”.
12.10 F/a “Fiica” (2).
14.05 “Anchetează

extrasenşii”.
18.00, 22.00 Ferestrenoutăţi.
20.00, 22.45 “Casa rămasă
în grija tatei”.
1.55 “Unul pentru toţi”.

CANALUL ”UCRAINA”
6.50,
7.15,
8.15
“Dimineaţa cu Ucraina”. 7.00,
8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 2.10
Evenimente.
9.15,
3.00
“Calea vedetelor”.
10.50,
5.10 “Mistică reală”. 11.50 F/a
“Bilet de întoarcere”. 13.45,

15.30 T/s “Stăpâna marelui
oraş”. 18.00, 4.10 T/s
“Cântăreaţa”. 19.45 “Aici,
Ucraina!”. 21.00 T/s “Regina
bandiţilor”. 23.00 “Evenimentele zilei”. 23.30
F/a “Mumia-2. Întoarcerea” (2).

TVR -1

7.00., 19.00. Exclusiv în
România. 7.50., 16.55., 0.55,
Vorbeşte corect! 8.00. Telejurnal matinal. 8.50., 19.45.,
1.50. Sport. 9.00. T/s “Toate
pânzele sus”. 10.00. Superconsumatorul. 11.00. “Căsătorie imposibilă”. 12.00.,
15.00. Teleshopping. 12.30.,

3.40. Post-meridian. 13.00.
Germana... la 1. 14.00.,
20.00., 2.00. Telejurnal.
15.30. Maghiara pe unu.
17.00.
Garantat
100%.
18.00., 2.50. Gări de poveste.
21.00. “Românii după Brexit”.
22.00.T/s “Poveste imorală”.
23.10. F.a. “Copiii vântului”.

MOLDOVA
6.05 Rapsodia satului.
6.55, 2.05 Bună dimineața!
7.00, 13.00, 21.00 ȘTIRI. 9.00,
17.00, 22.00 ȘTIRI (рус). 9.10,
22.10 Настоящее время. 9.45
“Lacrimi de poveste”. Spectacol. 10.45 Videoteca copiilor.
11.05 Bună seara! Talk-show.
12.05 RM. Dimensiunea Diplomatică. 12.20, 1.25 Evantai folcloric. 13.15, 19.40, 3.50 Pur și
simplu. 13.30, 18.05, 4.40 Cine

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40,
21.00, 1.30, 5.20 Noutăţi.
6.10, 6.45, 8.10 Sport.
6.15, 8.15 “Era businessului”.
6.20, 8.20 “Era agrară”.
6.25, 8.25, 11.10, 22.50, 23.15,
0.15 Pronost. timpului.
6.30, 7.05, 8.30 “Gustos!”.
7.15 “Dimineaţa”.
8.35 “Pasport.Ua.”.
8.45, 0.20 “Telemagazin”.
9.00, 5.45 “Eternitate”.
9.15 T/s “Taxiul”.
9.50, 4.50 Guvernul în direct
cu obştimea.
10.30, 19.30 “Despre principalul”.
11.20 “Război şi pace”.
12.00 “Fereastră spre America”.
12.30 “Vereseni”.
13.30 “Basmele lui Lirnik Saşko”.

vine la noi? Divertisment. 14.10
Documentar. “La drum!” 14.35
Muzică din filme celebre. 16.15
Cultura azi. 17.15 Identitate
Basarabia. 17.50 Chișinăul de
ieri și de azi.
19.00, 4.05
MESAGER. 19.55 Dincolo de
cifre. 20.25 Documentar. “O
doză de sănătate”. 21.20 Focus
Europa.
22.45 Săptămâna
sportivă.

13.40 “Şcoala Meri Poppins”.
14.00 “Universitate socială”.
15.00 Audieri parlamentare
în Rada Supremă a Ucrainei.
18.00 Film documentar.
18.25, 1.20 Noutăţi. Universul.
19.00, 1.45 Noutăţi. Cultura.
19.25, 21.45, 22.45 Din primele
surse.
20.00 Reforma.
20.30 Banii noştri.
21.30 Cele mai interesante
momente de la Rio-2016.
21.50 T/s “Epoca cinstei”.
23.00 Sinteza.
23.20 “La auz”.
23.50 Din primele surse.
2.00 Film/spect. “Pantera
neagră şi Ursul alb”.
3.20 Film documentar.

CANALUL “1+1”
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 3.35 TNU.
6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
Dejunul cu “1+1”.
7.15 Desene animate.
9.30 “Patru nunţi”.
10.45, 12.20 “Schimb
de soţie”-7.
14.10 “Oarba”.
14.45, 15.45 “Melodrame

de familie”- 6.
17.15, 2.05 Melodrama
“Cioburile fericirii”.
20.30, 0.00 Curat News.
21.00 T/s “Cuscrii”-6.
22.00 “Viaţă fără minciună”.
0.20, 1.15 F/a “Vikingii-2” (3).
4.05 Teleserv. “Căutarea”.
4.10 “Şase imagini”.

INTER

la toţi!”.
20.00,1.10, 4.30 Amănunte.

MIERCURI, 28.09.2016

6.05, 11.15, 12.25, 14.20, 5.15 S/d
“Anchetează experţii...”
cu L. Kanevski.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 17.40 Noutăţi.
7.15, 8.10 Dimineaţa cu Inter.
9.20, 21.00 T/s “A doua viaţă”.
14.45 “Dosare penale”.
15.45 “Judecată de familie”.

16.40 “Hai să ne căsătorim!”.
18.00, 19.00 “Se referă la toţi!”.
20.00, 1.10, 4.20 Amănunte.
23.00 T/s “Femei îndrăgostite”.
2.10 “Ucraina: Istorie uitată”.
3.05 T/s “Vecinii”.

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

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

ICTV
4.20, 8.45 Fapte.
4.40 “Provocatorul”.
5.30, 20.20 “Apărarea civilă”.
6.30 Dimineaţa în marele oraş.
9.15, 19.20 Noutăţi neobişnuite.
10.10 “Patrula. Autoapărarea”.
11.05, 13.20 F/a “Zece copii de

culoare”.
12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Fapte.
14.30 T/s “Secţia 44” (2).
15.25, 16.20, 21.40 T/s “Câinele”.
16.50 T/s “Insula oamenilor de
prisos” (6+). 22.25 F/a “S.W.A.T.
Detaşamentul special al oraşului

CANALUL NOU
mea dădacă”.
14.20 T/s “Nu te naşte frumoasă”.
19.00 Program distractiv.
21.00 “Kevul ziua şi noaptea”.
22.00 “Dragostea, pentru a
supravieţui”.
2.10 “Zona nopţii”.

5.10 “Maturii ca şi copiii”.
6.05, 18.00 “Alineatul”.
7.05, 8.20 “Kids’ Time”.
7.07 Desene animate.
8.22 T/s “Detaşamentul
special “Cobra”.
10.25 T/s “Frumoasa

TVA
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30,
3.30 Temele zilei.
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55,
23.50, 3.55 Pronosticul timpului.
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00,
23.55, 4.00 Pronosticul timpului
la staţiunile balneare.
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 22.05,
0.00, 4.00 Horoscop.
6.40, 8.25, 9.15, 14.35, 15.50, 16.55,
17.10, 22.10, 23.20,
4.10 Publicitate.
6.45, 8.30, 14.10, 17.00, 21.15

5.45 Despre basme.
7.10 Dimineaţa speranţelor.
7.40, 15.55, 22.10 Ţările lumii.
9.10, 14.00 “Cafeneaua lingvistică”.
12.00, 20.10, 0.05 “Doamna
Dragoste”.
14.10, 22.15 “Timpul schimbărilor”.
15.00, 3.00 T/s “Atât de puţin timp”.
16.00, 1.00 Dispoziţia.
21.00 “Investigaţie jurnalistică”.
21.20 “Despre legislaţie”.
22.30, 5.00 T/s “Lancea destinului”.
(16+).

STB
7.05, 16.00 “Totul va fi bine!”.
9.05 “Totul va fi gustos!”.
10.00, 18.30 “Pe viu”.
11.20 “Meşterul-şef”-4.
18.00, 22.00 Ferestre-noutăţi.

20.00, 22.45 “Meşterul-şef”-6.
23.55 T/s “Atunci
când suntem acasă”.
0.55 “Unul pentru toţi”.
2.25 “Anchetează extrasenşii”.

CANALUL ”UCRAINA”
6.00, 10.50, 5.10 “Mistică
reală”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 1.20 Evenimente. 7.15, 8.15
“Dimineaţa cu Ucraina”. 9.15
“Calea vedetelor”. 11.50 T/s
“Floarea mălinului”. 13.45, 15.30

T/s “Doctorul femeilor” (2). 18.00,
4.10 T/s “Cântăreaţa”. 19.45 “Aici,
Ucraina!”. 21.00, 23.30 T/s
“Regina bandiţilor” (2). 23.00
Evenimentele zilei. 2.10 F/a
“Mumia-2. Întoarcerea” (2).

TVR -1
7.00., 19.00. Exclusiv în
România. 7.50., 16.55., 0.55.
Vorbeşte corect! 8.00. Telejurnal
matinal. 8.50., 19.45. Sport.
9.00., 21.00. “Românii după
Brexit”. 10.00. Gări de poveste.
11.00. “Căsătorie imposibilă”.
12.00., 15.00. Teleshopping.

12.30. Post-meridian. 13.00.
Euro polis. 14.00., 20.00.
Telejurnal. 15.30. Maghiara de
pe unu. 17.00. Nocturne. 18.00.,
2.55. Dosar România. 22.00.,
1.00. T/s “Poveste imorală”.
23.10. F.a. “New York City
Serenade”.

MOLDOVA

6.05 Cuvintele Credinței. 6.55,
1.20 Bună dimineața! 7.00, 13.00,
21.00 ȘTIRI. 8.30 Domnului să ne
rugăm! Liturghia la “Înălțarea
Sfintei Cruci”. Transmisiune în
direct.
10.00
Tenis.
Turneu
Internațional Feminin ITF. 12.00,
17.00, 22.00 ȘTIRI (рус). 12.30
Dincolo de cifre. 13.15, 19.40, 3.50
Pur și simplu. 13.30, 18.05, 4.40
Cine vine la noi? Divertisment. 14.20
Documentar. “Made in Germany”.

14.50 Magazinul copiilor. 15.20
Videoteca copiilor. 15.45, 0.35
Săptămâna sportivă. 16.30 Sub
același cer. 17.15 Descriptio
Moldaviae. 17.50 Chișinăul de ieri și
de azi. 19.00, 4.05 MESAGER. 19.55
Moldova în direct. 21.20 Dialog
social. 22.45 Soundcheck. Emisiune
cu muzică live. 23.35 Matei Vișniec
la Chișinău. 3.05 Fii tânăr! 5.30
Știință și inovare.

TV
VU I

TVU I
6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40,
21.00, 1.30, 5.20 Noutăţi.
6.10, 6.45, 8.10 Sport.
6.15, 8.15 “Era agrară”.
6.20, 8.20, 22.50, 23.15, 0.15
Pronost. timpului.
6.25, 7.05, 8.25 “Gustos!”.
6.35 “Era construcţiei”.
7.15 “Dimineaţa”.
8.35 “Pasport.Ua.”.
8.45, 0.20 “Telemagazin”.
9.00, 5.45 “Eternitate”.
9.15 T/s “Taxiul”.

9.50 “Banii noştri”.

10.30, 19.30 “Despre principalul”.
11.00 Şedinţa Cabinetului de
Miniştri al Ucrainei.
13.30 “Basmele lui Lirnik Saşko”.

13.40 “Cine-n casă-i gospodar?”.
14.00 “Universitate socială”.
14.50 “Lumina”.
15.40 “Jocul destinului”.
16.10 “Din istoria artei”.
16.30 Film documentar.
17.30 S/d “New-York”.
18.25, 1.20 Noutăţi. Universul.
19.00, 1.45 Noutăţi. Cultura.
19.25, 21.45, 22.45 Din primele
surse.
20.00 “Strămutaţii”.
20.30 Anchetează. Info.
21.30 Cele mai interesante
momente de la Rio-2016.
21.50 T/s “Epoca cinstei”.
22.40 Megalot.
23.00 Sinteza. 23.20 “La auz”.

CANALUL “1+1”
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 3.15 TNU.
6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
Dejunul cu “1+1”.
7.35 Desene animate.
9.30 “Patru nunţi”.
10.45, 12.20 “Schimb de soţie”-7.
14.10 “Oarba”.
14.45, 15.45, 3.50 “Melodrame

de familie”- 6.
17.15, 1.45 Melodrama “Cioburile
fericirii”.
20.30 Curat News.
21.00 T/s “Cuscrii”-6.
22.00 “Întoarceţi-mi
frumuseţea”- 2.
0.00, 0.55 F/a “Vikingii-3” (3).
3.45 Teleserviciul “Căutarea”.

INTER
6.05, 11.15, 12.25, 14.20, 5.15 S/d
“Anchetează experţii...”
cu L. Kanevski.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 17.40 Noutăţi.
7.15, 8.10 Dimineaţa cu Inter.
9.20, 21.00 T/s “A doua viaţă”.
14.45 “Dosare penale”.

15.45 “Judecată de familie”.
16.40 “Hai să ne căsătorim!”.
18.00, 19.00 “Se referă la toţi!”.
20.00, 1.10, 4.20 Amănunte.
23.00 T/s “Femei îndrăgostite”.
2.10 “Ucraina: Istorie uitată”.
3.05 T/s “Vecinii”.

11.10 “Ivan Mykolaiciuk”.
14.00 “Podiumul vieţii ei”.
15.20 “În interior”.
15.25 “Farmacia verde”.
15.30 “Respiraţia cuvântului”.
16.17 “Însemnări pe glob”.
16.38 “Patria talentelor”.
17.04 “Canalul-minune”.
17.30 Program distractiv.
18.00, 21.00 “Studioul A-3”.
19.30 “BUM-ul verde”.
20.00 “Cum aşa?”.
20.30, 2.10, 4.10 Telemeridiane.
20.45 “Basmul de seară”.
21.48 “Luptători
pentru independenţă”.
22.25 “Ora Patriei”.

ICTV
4.10 Teleserviciul “Căutarea”.
4.15 Studioul Washington.
4.20, 8.45 Fapte.
4.45, 3.25 “Provocatorul”.
5.30 “Apărarea civilă”.
6.30 Dimineaţa în marele oraş.
9.15, 19.20 Noutăţi neobişnuite.
9.50, 16.50 T/s “Insula oamenilor de

prisos”.
11.45, 13.20 22.25 F/a “S.W.A.T.
Detaşamentul special al oraşului
îngerilor” (16+).
12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Fapte.
14.30 T/s “Secţia 44” (2) (16+).
15.25, 16.20, 21.40 T/s “Câinele”.
20.20 Frontul secret.

Втрачений студентський квіток виданий
Чернівецьким університетом ім. Ю. Федьковича
на ім’я ДаскалЮк Марієти,
серія РН9813472 вважати недійсним.

CANALUL NOU
3.00 “Zona nopţii”.
4.30 Film artistic (3).
6.10, 18.00 “Alineatul”.
7.05, 8.25 “Kids’ Time”.
7.07 Desene animate.
8.25 T/s “Detaşamentul
special “Cobra”.
10.30 T/s “Frumoasa mea dădacă”.

14.20 T/s “Nu
te naşte frumoasă”.
19.00, 21.55 Program distractiv.
20.55 “Kievul ziua şi noaptea”.
2.55 F/a “Cer înourat”.
2.05 Teleserviciul “Căutarea”.
2.10 Film artistic.

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

6.50, 16.00 “Totul va fi bine!”.
8.50 “Totul va fi gustos!”.
10.45, 18.30 “Pe viu”.
12.00 “Meşterul-şef”-4.
18.00, 22.00 Ferestre-noutăţi.

6.45, 8.30, 14.30, 17.00, 21.15
5.45 Despre basme.
7.10 Dimineaţa speranţelor.
7.40, 15.55, 22.10 Ţările lumii.
9.10, 14.00 “Despre legislaţie”.
12.00, 20.10 “Doamna Dragoste”.
14.10, 22.15 “Investigaţie jurnalistică”.
15.00, 3.00 T/s “Atât de puţin timp”.
16.00, 1.00 Dispoziţia.
22.30, 5.00 T/s “Spre vest” (12+).
0.05 F/a “Şapte samurai”.

STB

20.00, 22.45 “Meşterul-şef”-6.
23.55 T/s “Atunci
când suntem acasă”.
0.50 “Să vorbim despre sex”2.45 “Anchetează extrasenşii”.

CANALUL ”UCRAINA”
6.00, 10.50, 5.10 “Mistică
reală”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 2.50 Evenimente. 7.15, 8.15
“Dimineaţa cu Ucraina”. 9.15, 3.50
“Calea vedetelor”. 11.50 T/s
“Floarea mălinului”. 13.45, 15.30
T/s “Doctorul femeilor” (2). 18.00,

4.10 T/s “Cântăreaţa”. 19.45 “Aici,
Ucraina!”. 21.30 Fotbal. Liga
Campionilor UEFA. “Beşictaş” “Dinamo”. 23.50 Evenimentele
zilei. 23.30 T/s “C.S.I.: NewYork”-3 (2).

TVR -1
7.00., 19.00. Exclusiv în
România. 7.50., 16.55., 1.15.
Vorbeşte corect! 8.00. Telejurnal
matinal. 8.50., 19.45., 1.45. Sport.
9.00., 21.00. “Românii după Brexit”.
10.00. Dosar România. 11.00.
“Căsătorie imposibilă”. 12.00.,

15.00. Teleshopping. 12.30., 3.40.
Post-meridian. 13.00. Fără etichetă.
14.00., 20.00., 2.00. Telejurnal.
15.30. Convieţuiri. 17.00. Profesioniştii. 18.00., 2.50. Superconsumatorul. 22.00., 1.20. T/s “Poveste
imorală”. 22.50. F.a. “Cercul roşu”.

MOLDOVA
6.05 Sub același cer. 6.40
Tezaur. 6.55, 1.50 Bună dimineața!
7.00, 13.00, 21.00 ȘTIRI. 9.00, 17.00,
22.00 ȘTIRI (рус). 9.10, 22.10
Настоящее время 9.45 Chișinăul de
ieri și de azi. 10.00 Tenis. Turneu
Internațional Feminin ITF. 12.00 Casa
mea. 12.30 Focus Europa. 13.15,
19.40, 3.50 Pur și simplu. 13.30,
18.05, 4.40 Cine vine la noi?
Divertisment. 14.20 Documentar.
“Check-in”. 14.50, 23.50 Cuvintele

Credinței. 15.45 Fii tânăr!
Русский

мир.

17.15

16.30

Descriptio

Moldaviae. 17.50 Chișinăul de ieri și
de azi. 19.00, 4.05 MESAGER. 19.55,
2.50 Moldova în direct. 21.20 Portrete
în timp. 22.45 Festivalul de Jazz
“Ethno Jazz”. 0.35 Documentar. “La
drum!”.

40,
6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40
21.00, 1.20, 5.30 Noutăţi.
6.10, 6.45, 8.10 Sport.
6.15, 8.15 “Era businessului”.
6.20, 8.20 “Era agrară”.
6.25, 8.25, 22.50, 23.15, 0.15
Pronost. timpului.
6.30, 7.05, 8.30 “Gustos!”.
7.15 “Dimineaţa”.
8.35 “Pasport.Ua.”.
8.45, 0.20 “Telemagazin”.
9.00, 11.00, 15.00 Noutăţi.
Ediţie specială.
9.15, 3.05, 4.40 Film documentar.
r.
10.00, 13.30 Primul studiou.
10.30 “Despre principalul”.
11.25 Istorie desecretizată.
12.30 Anchetează. Info.
14.00 “Universitate socială”.

15.20, 4.00 “Amurgul. Destine”.
16.05 “Amintiri”.
16.40 “Babin Iar. Fără dreptul
de existenţă”.
16.55 Proiectul “Trandafirul
de aur”.
17.35 F/d “Îngerul răzbunării”.
18.30, 1.35 75 de ani de la tragedia
de la Babin Iar.
20.00 “Prime-time”
cu M. Gongadze.
20.30 “Schemele”.
21.45, 22.45 Din primele surse.
21.50 T/s “Epoca cinstei”.
23.00 Sinteza.
23.20 “La auz”.
23.50 “De la prima persoană”.

CANALU
LUL “1+1”
00,
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00
16.45, 19.30, 0.30, 2.30 TNU.
.10
6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
Dejunul cu “1+1”.
7.35 Desene animate.
9.30, 10.50, 12.20 “Schimb
de soţie”- 8.
14.10 “Oarba”.

14.40, 15.45 “Melodrame
de familie”- 6.
17.15 Melodrama “Cioburile
fericirii”.
20.15, 3.15 Drama “Împărăţia
cerească” (2).
23.00 “Dreptul la putere”.
0.45, 1.40 F/a “Vikingii-2” (3).

INT
NTER

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

JOI,29.
9.09.2016

23.30

“Patru

surori”.

Spectacol. 5.30 Dincolo de cifre.

6.05, 11.15, 12.25, 14.20, 5.15 S/d
d
“Anchetează experţii...”
cu L. Kanevski.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00
00,
14.00, 17.40 Noutăţi.
7.15, 8.10 Dimineaţa cu Inter.
9.20, 21.00 T/s “A doua viaţă”.
14.45 “Dosare penale”.
15.45 “Judecată de familie”.

16.40 “Hai să ne căsătorim!”.
18.00, 19.00 “Se referă la toţi!”.
20.00, 4.20 Amănunte.
23.00 F/a “Lista lui Şindler” (2).
2.45 “Sfinţii şi propovăduitorii
secolului XX. O. Glagolev”.
3.30 T/s “Vecinii”.

TRK “BU
BUCOVINA”
6.00 Imnul Ucrainei.
e”.
6.02 “Gânduri despre cele sacre”
6.30, 9.30, 13.20, 1.40, 3.10
“Expresul muzical”.
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0,
22.00 Noutăţi.
7.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20
20,
22.20, 0.00 Pronosticul
timpului.
7.25, 12.30, 13.50 Desene
animate.
8.00 Podiumul vieţii ei.
9.00, 12.15, 23.00, 5.00 Film doc
oc.
10.25 “La noi, în Bucovina”
(în limba română).
10.52, 16.17 “Noutăţi (în limba
română).
11.08 “BUM-ul verde”.
11.34, 16.38 “Patria talentelor”.
”.

12.00, 20.30 “În căutarea
legendelor”.
14.00 “Paleta”.
14.30 “Legătura”.
15.00, 1.40, 4.10 “Iar
muzica răsună”.
15.30 Telemeridiane.
15.45 “In memoriam”.
17.04, 0.05 Film documentar.
17.30 Concepţia.
18.00, 21.00 “Studioul A-3”.
19.30 “Memoria”.
20.00 “Fabricat în Europa”.
20.45 “Basmul de seară”.
21.48 “Oraşul meu”.
22.25 “Ora Patriei”.
22.55 Teleserviciul “Căutarea”.
2.10 Istorii neinventate.
2.40 “Ritmul afacrilor”.
3.40 “Enciclopedia designului”.

IC
ICTV
4.10 Studioul Washington.
4.15, 8.45 Fapte.
4.45, 3.25 “Provocatorul”.
5.30 “Apărarea civilă”.
6.30 Dimineaţa în marele oraş.
9.15, 19.20 Noutăţi neobişnuite.
10.05, 16.50 T/s “Insula oamenilor
lor
de prisos” (16+).
11.55,
13.20,
22.25
F/a
/a

“Neînfrânaţii” (16+).
12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Fapte.
14.30 T/s “Secţia 44” (2).
15.25, 16.20, 21.40 T/s “Câinele”.
20.20 “Insaider”.
0.20 T/s “Comisarul Rex”.
1.20 F/a “Papagalul ce vorbeşte
idiş”.

CANAL
LUL NOU
3.00, 6.07 Film artistic.
3.45 “Zona nopţii”.
5.05, 18.00 “Alineatul”.
8.05 F/a “Agentul de asigurări”.
10.20 F/a “Umbra” (2).
12.30 F/a “Răsplata” (2).
14.20 T/s “Nu te naşte frumoasă”.
ă”.

19.00 “Dragostea, pentru
a supravieţui”.
21.00 “Kievul ziua şi noaptea”.
22.00 F/a “Numărul 44”.
0.45 Program distractiv.

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

6.45, 8.40, 14.10, 17.00, 21.10,
5.45 Despre basme.
7.10 Dimineaţa speranţelor.
7.40, 15.55, 22.10 Ţările lumii.
8.30 “Despre legislaţie”.
12.00 F/a “Şapte samurai”.
16.00, 22.15 “Timpul schimbărilor”.
16.30, 2.00 T/s “Atât de puţin timp”.

19.30, 21.25, 23.25, 3.25
“Revista presei”.

20.10 F/a “Despre cheltuieli” (12+).
22.30, 5.00 T/s “Spre vest” (12+).
0.05 F/a “Labirintul” (15+).

S
STB
6.40, 16.00 “Totul va fi bine!”..
8.40 “Totul va fi gustos!”.
10.35, 18.30 “Pe viu”.
10.50 “Meşterul-şef”-4.

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

CANALUL ”UCRAINA”
6.00, 10.50, 5.10 “Mistică
că
reală”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
0,
19.00, 2.50 Evenimente. 7.15, 8.15
15
“Dimineaţa cu Ucraina”. 9.15, 3.50
50
“Calea vedetelor”. 11.50 T/s
/s
“Floarea mălinului”. 13.45, 15.30
30

T/s “Doctorul femeilor” (2). 18.00,
4.10 T/s “Cântăreaţa”. 19.45 Fotbal.
Liga Europei UEFA. “Şahtar” “Braga”. 22.00, 23.30 T/s “C.S.I.:
New-York”-3
(2).
23.00
Evenimentele zilei.

TV
VR -1
7.00., 19.00. Exclusiv în
România. 7.50., 16.55. Vorbeşte
te
corect! 8.00. Telejurnal matinal.
al.
8.50., 19.45. Sport. 9.00.
0.
“Românii după Brexit”. 10.00.,
0.,
5.30. “Exodul, o tragedie siriană”.
ă”.
11.00. “Căsătorie imposibilă”.
ă”.
12.00., 15.00. Teleshopping.
g.
12.30., 3.40. Post-meridian.
n.

13.00. De joi până joi. 14.00.,
20.00., 2.00. Telejurnal. 15.30.
Akzente. 17.00. Mările cântecului
românesc. 18.00. Lozul cel mare.
18.30. “Mările cântecului românesc”. 21.00., 2.50. Amintiri
despre infern. 22.00., 1.10. T/s
“Poveste imorală”. 23.10. T/s
“Oameni de neclintit”.

MOL
LDOVA
6.05 Русский мир. 6.40 RM.
M.
Dimensiunea Diplomatică. 6.55, 1.05
05
Bună dimineața! 7.00, 13.00, 21.00
00
ȘTIRI. 9.00, 17.00, 22.00 ȘTIRI (рус).
с).
9.10, 22.10 Настоящее время. 9.45
45
Chișinăul de ieri și de azi. 10.00 Tenis.
is.
Turneu Internațional Feminin ITF.
F.
12.00
Soundcheck.
12.45
45
Documentar. 13.15, 19.40, 3.50 Pur
ur
și simplu. 13.30, 18.05, 4.40 Cine vine
ne
la
noi?
Divertisment.
14.20
20

Documentar. “O doză de sănătate”.
14.50 Abraziv. 15.10 Erudit-cafe.
15.55 Părinți și copii. 16.30 Petalo
romano. 17.15 Destine de colecție.
19.00, 4.05 MESAGER. 19.55, 2.50
Moldova în direct. 20.50 Super-loto
“5” din “35”. 21.20, 5.30 Identitate
Basarabia. 22.45 Festivalul de Jazz
“Ethno Jazz”. 23.50 Cultura azi. 0.35
Documentar. “Made in Germany”.

VINERI, 30.09.2016
TVU I
6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40,
21.00, 1.30, 5.20 Noutăţi.
6.10, 6.45, 8.10 Sport.
6.15, 8.15 “Era agrară”.
6.20, 8.20, 22.50, 23.15, 0.15
Pronost. timpului.
6.25, 7.05, 8.25 “Gustos!”.
6.35 “Era construcţiei”.
7.15 “Dimineaţa”.
8.35 “Pasport.Ua.”.
8.45, 0.20 “Telemagazin”.
9.00, 5.45 “Eternitate”.
9.15 T/s “Taxiul”.

13.40 “Doresc să fiu...”.
14.00 “Universitate socială”.
14.50, 3.50 Credinţa. Speranţa.
Dragostea.
15.50 “Sezoane teatrale”.
16.30, 3.05 Film documentar.
17.30 S/d “New-York”.
18.25, 1.20 Noutăţi. Universul.
19.00, 1.45 Noutăţi. Cultura.
19.25, 21.45 Din primele surse.
19.30, 4.50 Despre principalul.
20.00 “In memoriam”.
20.30 Planul pentru ziua de mâine.
21.30 Cele mai interesante
9.50 “Reforma”.
momente de la Rio-2016.
10.30 Film documentar.
12.00 “Prime-time”cu M. Gongadze. 21.50 “Război şi pace”.
22.30 Clasicii literaturii universale.
12.30 “Schemele”.
13.30 “Basmele lui Lirnik Saşko”. 23.00 Sinteza. 23.20 “La auz”.

CANALUL “1+1”
14.45, 15.45 “Melodrame
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
de familie”- 6.
16.45, 19.30 TNU.
17.15 Melodrama “Cioburile
6.45, 7.10, 7.45, 8.10,
fericirii”.
9.10 Dejunul cu “1+1”.
20.15 Drama “Secolul
7.35 Desene animate.
lui Iacov”(2).
9.30, 10.50, 12.20 “Schimb de
0.55 F/a “Săgeata neagră”.
soţie”-8.
14.10 “Oarba”.
2.35 “Ce? Unde? Când?”.

INTER
6.05, 11.15, 12.25, 14.20 S/d
“Anchetează experţii...”
cu L. Kanevski.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 17.40 Noutăţi.
7.15, 8.10 Dimineaţa
cu Inter.
9.20 T/s “A doua viaţă”.
14.45 “Dosare penale”.

15.45 “Judecată de familie”.
16.40 “Hai să ne căsătorim!”.
18.00 “Se referă la toţi!”.
20.00, 1.15 Amănunte.
21.00 “Oglinda neagră”.
23.30 F/a “Numai întoarce-te!”.
2.20 “Ucraina. Istorie uitată”.
3.10 F/a “Lista lui Şindler” (2).

6.00 Imnul Ucrainei.
6.02, 10.25 “Locurile sfinte
ale Bucovinei”.
6.30, 9.30, 13.20, 1.40, 3.10
“Expresul muzical”.
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Noutăţi.
7.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20,
22.20, 0.00 Pronosticul timpului.
7.25, 12.30 Desene
animate.
8.00 Teleletopiseţul ţinutului.
8.30 “Comori eterne”
(în limba română).
8.56, 15.25, 0.05 “Farmacia
verde”.
9.00, 12.00, 23.30, 0.10 Film doc.
9.20, 21.48 “În căutarea
legendelor”.
11.00, 17.04 Program distractiv.

11.30 “Pe unda muzicală”(în
limba română).
14.00, 20.00 “Istorii
neinventate”.
14.30 “Legătura”.
15.00, 2.15, 4.15, 5.30 “Iar
muzica răsună...”.
15.20 “În interior”.
15.30 “Gânduri despre
cele sacre”.
16.17 “Doresc să fiu...”.
16.38 Patria talentelor.
18.00, 21.00 “Studioul A-3”.
19.30 “Concepţia”.
20.30 “Însemnări pe glob”.
20.45 “Basmul de seară”.
22.25 “Ora Patriei”.
22.55 Teleserviciul “Căutarea”.
23.00, 4.30 Guvernul în direct
cu obştimea.

TRK “BUCOVINA”

ICTV
4.10 Teleserviciul “Căutarea”.
4.13 Srop-10,
4.15 Studioul Vashington.
4.20, 8.45 Fapte.
4.45 “Provocatorul”.
5.30 “Apărarea civilă”.
6.30 Dimineaţa în marele oraş.
9.15, 19.20 Noutăţi neobişnuite.
10.05, 16.50 T/s “Insula oamenilor
de prisos” (16+).

11.55, 13.20, 21.25 F/a
“Neînfrânaţii”-2, 3 (16+).
12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Fapte.
14.30 T/s “Secţia 44” (2).
15.25, 16.20 T/s “Câinele” (2).
20.20 “Antizombi”.
23.55 T/s “Comisarul Rex”.
0.50 T/s “Hanibal” (18+).

CANALUL NOU
3.00, 2.40 “Zona nopţii”.
3.45 F/a “Răsplata”.
6.00, 18.00 “Alineatul”.
6.55, 8.15 “Kids’ Time”.
6.57 Desene animate.
8.17 T/s “Detaşamentul special
“Cobra”.

9.15, 22.40 Program distractiv.
11.15, 21.40 “Kievul ziua
şi noaptea.
15.15, 19.00 “Supermodel
în stil ucrainean”-3.
0.30 F/a “Agentul de asigurări”.
2.35 Teleserviciul “Căutarea”.

TVA
6.00, 7.45, 9.15, 19.30, 21.25,
23.25, 3.25 “Revista presei”.
6.05, 7.50, 9.20, 19.35, 21.30,
23.30, 3.30 Temele zilei.
6.30, 8.15, 9.45, 17.15, 19.45,
21.55, 23.55, 3.55
Pronosticul timpului.
6.35, 8.20, 9.50, 17.20, 20.00,
22.00, 0.00, 4.00 Pronosticul
timpului la staţiunile balneare.
6.40, 8.25, 9.55, 17.25, 20.05,
22.05, 0.05, 4.05 Horoscop.
6.45, 8.30, 9.10, 14.05, 15.50,
16.55, 17.10, 23.20 Publicitate.
6.50, 8.35, 14.30, 17.00, 19.30,
21.30, 5.45 Despre basme.

7.10 Dimineaţa speranţelor.
7.40, 15.55, 22.10 “Ţările lumii”.
12.00 F/a “Labirintul” (16+=.
14.10, 23.00 “17 min. de adevăr”.
15.00, 3.00 T/s “Atât de puţin timp”.
16.00 F/a “Despre cheltuieli”
(12+).
20.10 “Investigaţie jurnalistică”.
0.05 “Doamna Dragoste”.
1.00, 5.00 Dispoziţia.

STB
6.10, 7.10 “Viaţa vedetelor”.
18.55, 1.55 “Anchetează
8.10 F/a “Salut, Cozanostra!” (2).
extrasenşii”.
10.05 F/a “Inimă rece” (2).
20.00, 22.50 “Dansează toţi!”.
18.00, 22.00 Ferestre0.30 T/s “Atunci când
Noutăţi.
suntem acasă”.

CANALUL ”UCRAINA”
6.00, 10.50 “Mistică reală”.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 2.50
Evenimente. 7.15, 8.15 “Dimineaţa
cu Ucraina”. 9.15, 4.45 “Calea
vedetelor”. 11.50 T/s “Floarea
mălinului”. 13.45,
15.30 T/s
“Doctorul femeilor” (2). 16.00 F/a

“A fost odată o dragoste”. 18.00,
3.50 T/s “Cântăreaţa”. 19.45 “Aici,
Ucraina!”. 21.00 F/a “Flori din hârtie”. 23.00 Evenimentele zilei.
23.30 T/s “C.S.I.: New-York”-3
(2).

TVR -1
7.00., 19.00., 1.15. Exclusiv
în România. 7.50., 16.55.
Vorbeşte corect! 8.00. Telejurnal
matinal. 8.50., 19.45., 1.55.
Sport. 9.00., 2.55. Rezistenţa prin
cultură. 10.00. Amintiri despre
infern.
11.00.
“Căsătorie

imposibilă”.
12.00.,
15.00.
Teleshopping. 12.30., 3.45. Postmeridian. 13.00. Dincolo de
hartp/ Oameni cu minte. 13.30.,
4.10. M.A.I aproape de tine.
14.00., 20.00., 2.05. Telejurnal.
15.30. Oameni ca noi. 16.00.

MOLDOVA
6.05 Petalo romano. 6.35
Abraziv. 6.55, 1.10 Bună dimineața!
7.00, 13.00, 21.00 ȘTIRI. 9.00, 17.00,
22.00 ȘTIRI (рус). 9.15, 22.25
Настоящее время. 9.55 Matei Vișniec
la Chișinău. 11.00 Tenis. Turneu
Internațional Feminin ITF. 13.20,
19.45, 3.50 Pur și simplu. 13.35,
18.05, 4.40 Cine vine la noi?
Divertisment. 14.25 Documentar. “La
drum!”. 15.00, 23.45 Art-club (рус).

15.30 Stil nou. 16.00 Ring Star.
Concurs muzical. 17.15 Știință și inovare. 17.45 Tezaur. 19.00, 4.05
MESAGER. 20.00 A. Răcilă. “O
întâlnire de suflet”. Serată de creație.
21.25 Necunoscuții de lângă noi.
23.00 Fii tânăr! 0.15 “La poarta
Pământului”. Geta Burlacu. 2.55
Moldova în direct. 5.30 Identitate
Basarabia.

SÂMBĂTĂ, 1.10.2016

DUMINICĂ, 2.10.2016

TVU I
6.00 “Sinteza”.
6.15 “În largul vieţii”.
6.45, 7.15, 8.10, 22.55,
23.15, 0.15 Pronost. timp.
6.50, 0.20 Telemagazin.
7.05 “Era agrară”. Totaluri.
7.20 “Bucătarul-şef al ţării”.
7.50 “Gânsacul de aur”.
8.15 Gustos!
8.40 “Universul on-line”.
9.00 Desene animate.
10.05 “Cum aşa?”.
10.25 “Cine-n casă-i
gospodar?”.
10.55 “Doresc să fiu...”.
11.20 “Şcoala Meri Poppins”.
11.35 “Basmele
lui Lirnik Saşko”.

11.45 “Universitate socială”.
13.00 “Pulsul artei
americane”.
13.40 Film documentar.
14.40 S/d “New-York”.
16.45, 2.20 Liga Campionilor
la handbal. “DinamoBucureşti” (România)“Motor” (Zaporijjia).
18.40 F/a “Shopin. Dorinţa
de a iubi”.
21.00, 5.35 Noutăţi.
21.30 Cele mai interesante
momente de la Rio-2016.
21.50 Istorie desecretizată”.
22.40 Megalot.
23.00 Teritoriul Legii.

CANALUL “1+1”
6.00, 19.30 TNU.
6.45 Banii.
8.00 “Dejunul. Week-end”.
10.00 Drama “Secolul
lui Iacov” (2).
15.10 “Iurmalita” cu Cartierul95.
19.30 Program distractiv.

20.15 “Senzaţii ucrainene”.
21.15 “Liga umorului”.
Iurmala.
23.20 Comedia “Ghinionistul
din Kaunt-Kaunti”.
1.10 F/a “Săgeata neagră”.
2.50 O duminică cu Cartierul.

INTER
6.30 “Aşteaptă-mă.
Ucraina”.
8.00, 20.00, 0.30 Amănunte.
9.00 F/a “Artistul
din Kohanovka”.
10.30, 3.30 F/a “4:0
în folosul Tatianei”.
12.15, 5.05 F/a “Dragă Elena
Sergheevna!”.

14.15 F/a “Faceţi schimb de
verighete”.
16.15 F/a “Alegerea
mamei mele”.
18.10,20.30 F/a “Dragoste
cu termen de încercare”.
22.30 “Bună seara!”pe Inter.
1.10 F/a “Dragoste
sălbatică”.

TRK “BUCOVINA”
6.00 Imnul Ucrainei.
6.02 “Gânduri despre
cele sacre”.
6.30, 13.00, 1.00, 3.00
“Expresul muzical”.
7.00, 11.56, 14.00, 19.26,
21.56, 0.00 Pronosticul
timpului.
7.05, 9.00, 15.00, 1.10, 4.00
“Iar muzica răsună”.
7.30, 15.25 Desene
animate.
8.00 “Cum aşa?”.
8.20, 0.05 “Farmacia verde”.
8.30 “La noi, în Bucovina”
(în limba română).
9.30, 19.30 “Cernăuţiul pe pânza vieţii”.

10.00, 12.30,20.00 “Paleta”.
10.30 Patria talentelor.
11.00 “Mini-Mix”.
12.00 “Inima lui Iisus”.
13.30, 3.30 “Apărătorul
Patriei”.
14.05, 19.30 “Podiumul
vieţii ei”.
16.00 “Feis-control”.
16.30 “Fabricat în Europa”.
17.00, 23.00, 2.00 Film doc.
17.30, 22.00 “Rezonanţa”.
18.30, 21.00 “Realităţi”.
20.30 “Tainele oraşului”.
20.45 “Basmul de seară”.
23.00 “Ruta Roşie”. Concert.
23.45 “Istorii neinventate”.
0.40 “BUM-ul verde”.

ICTV
5.00, 7.20, 2.25 Provocatorul.
5.45, 12.45 Fapte.
6.05, 4.55 Desene animate.
6.30, 3.10 “Stop-10”.
8.20 “Mai mult
decât adevărul”.
9.15 “Frontul secret”.
10.15 “Antizombi”.
11.10 “Apărarea civilă”.

12.10, 13.00 Insaider.
13.20 F/a “13 zile” (16+).
16.15 F/a “Neînfrânaţii”-3.
18.45, 21.05 Fapte.
19.20 Noutăţi neobişnuite.
20.05, 20.25 F/a “Trei icşi”-2.
22.35 F/a “Comanda A”.
0.50 T/s “Hanibal” (18+).

CANALUL NOU
11.25 “Pasiuni după Revizor”.
14.10 “Dragostea, pentru
a supravieţui”.
16.05 Desene animate.
17.45, 21.00 F/a “Hobbit:
călătorie neaşteptată” (2).
0.05 F/a “Umbra”.

3.00 “Zona nopţii”.
3.20 “Alineatul”.
4.15, 6.25 “Kids’ Time”.
4.17, 2.05 F/a “Familia
vampirilor”.
6.27 Program distractiv.
8.25 “Revizorul”.

TVA
6.00, 7.45, 9.15, 21.25, 23.25,
3.25 “Revista presei”.
6.05, 7.50, 9.20, 19.35, 21.30,
23.30, 3.30 Temele zilei.
6.30, 8.15, 9.45, 17.15, 22.05,
4.05 Pronosticul timpului.
6.35, 8.20, 9.50, 17.20, 22.10,
4.10 Pronosticul timpului la
staţiunile balneare.
6.40, 8.25, 9.55, 17.25, 19.55,
22.00, 23.55, 4.15 Horoscop.
6.45, 8.30, 9.05, 13.55, 16.15,
17.10, 21.20, 22.25
Publicitate.
6.50, 8.35, 15.30, 17.00, 19.30,
21.30, 5.50 Despre basme.
7.10 Dimineaţa speranţelor.

7.40, 16.55, 22.20 “Ţările
lumii”.
12.00, 19.30, 0.20
“Doamna Dragoste”.
13.00 “Dispoziţia”.
13.30, 22.15 “Timpul
schimbărilor”.
14.00 “Aşa scrie Biblia”.
14.30, 1.50 F/a
“Misterul”(12+).
16.20 “Despre legislaţie”.
16.30 Politica.
21.00 “Investigaţie
jurnalistică”.
22.30, 4.20 Film artistic.

şi fericiţi”-6.
16.10 “Casa rămasă
în grija tatei”.
19.00 “Factorul-X”-7.
22.05 “Dansează toţi!”-9.
0.55 “Anchetează
extrasenşii”.

dragostei”.

21.50

12.20 “Senzaţii ucrainene”.
13.20 “Viaţă fără minciună”.
14.40 “Întoarceţi-mi
frumuseţea”-2.
16.00 T/s “Cuscrii”-6.
21.00 “Vocea. Copiii”-3.
0.05 Drama “Valentinca”.

INTER
7.00 Desene animate.
7.40, 20.00 Amănunte.
8.10 “Proiect reuşit”.
9.00 “Gătim împreună”.
10.00, 11.00 “Pajura şi
reversul. Călătorie
în jurul lumii”.
12.00 “În jur suntem noi”.

13.00 F/a “Numai să te
întorci!”.
15.00 F/a “Dragoste
cu termen de încercare”.
18.40, 21.30 T/s “Tangoul
iernii”.
23.50 F/a “Faceţi schimb de
verighete”.

TRK “BUCOVINA”
6.00 Imnul Ucrainei.
6.02 “Locurile
sfinte ale Bucovinei”.
6.30, 13.00, 3.00
“Expresul muzical”.
7.00, 11.56, 14.00, 19.26,
21.00, 0.00 Pronosticul
timpului.
7.05, 15.00, 0.10, 1.10,
4.00, 5.30 “Iar muzica
răsună...”.
7.30, 15.25 Des. animate.
8.00 “Doresc să fiu...”.
8.20 “Farmacia verde”.
8.30, 12.00, 18.40, 0.40
“Paleta”.
9.00, 22.00 “Rezonanţa”.
10.00 “Bună dimineaţa,
Bucovina!”.

11.25 “Feis-control”.
12.30 “Cernăuţiul
pe pânza vieţii”.
13.30 “Guvernul în direct
cu obştimea”.
14.05, 14.05, 17.45, 23.00
vieţii ei”.
“Podiumul
16.00 “Mini-Mix”.
17.00 Program distractiv.
17.30 “Curajoşii”.
19.10 “Istorii
neinventate”.
19.30 “Realităţi”.
20.30 “Oraşul meu”.
20.45 “Basmul de seară”.
23.52 Telecălătorii.
4.30 “Între trecut şi
viitor” (în limba română).

ICTV
5.20 Fapte.
5.55, 2.45 “Stop-10”.
6.45 “Vedeta You Tube”.
8.45 “Să privească toţi!”.
10.30 Program distractiv.
10.55, 13.00 F/a “13 zile”.
12.45, 18.45 Fapte.

14.00 F/a “Comanda “A”.
16.15 F/a “Trei icşi”.
20.25 F/a “Trei icşi-2.
Nivelul nou” (16+).
22.20 F/a “Destinarea”.
0.15 R/s “Hannibal” (18+).
2.00 “Provocatorul”.

CANALUL NOU
3.00 “Zona nopţii”.
4.35 “Alineatul”.
5.30, 6.50 “Kids’ Time”.
5.32 Desene animate.
6.52 T/s “Peripeţiile
lui Merilin”.
11.25, 14.40 F/a “Hobbit.

Călătorie neaşteptată” (2).
17.55 F/a “Hobbit. Lupta
celor cinci oşti”.
21.00 F/a “Oz: Mare
şi oribil”.
23.20 F/a “Babaduk”.
1.10 F/a “Numărul 44”.

TVA
6.00, 7.45, 16.45, 21.25,
22.15, 3.25 “Revista
presei”.
6.05, 7.50, 16.00, 19.35,
21.30, 3.30 Temele zilei.
6.40, 8.25, 9.45, 17.15,
19.45, 21.50, 23.45, 3.50
Pronosticul timpului.
6.45, 8.30, 9.50, 17.20,
19.50, 21.55, 23.50, 3.55
Pronosticul timpului
la staţiunile balneare.
6.50, 8.35, 9.55, 17.25,
19.55, 22.00, 23.55, 4.00
Horoscop.
6.55, 8.40, 13.55, 16.55,
17.10, 21.15, 22.05, 3.30
Publicitate.
7.00, 8.45, 17.00, 21.30,

5.45 Despre basme.
7.10 Dimineaţa speranţelor.
7.40, 16.50, 21.20 Ţările
lumii.
9.00 “Taina oraşului meu”.
9.10 “Ieşire există”.
12.00, 19.40, 0.20 “Doamna
Dragoste”.
13.30 “Invest. jurnalistică”.
14.00 “Aşa scrie Biblia”.
14.30, 1.50 F/a “Tată
descurcăreţ”.
19.30,0.10 Noua sufragerie.
20.30 “Politica”.
21.00 “17 min. de adevăr”.
22.10 “Timpul schimbărilor”.
22.30, 4.05 F/a “Rudo
şi Kursi” (16+).

STB
19.00 “Lupta
extrasenşilor”-16.
21.15 “Unul pentru toţi”.
22.25 “Să vorbim
despre sex”-3.
0.25 “Anchet. extrasenşii”.

CANALUL ”UCRAINA”

CANALUL ”UCRAINA”
7.00, 15.00, 19.00, 1.40
Evenimente. 7.10, 5.20 “Calea
vedetelor”. 9.00, 15.20 T/s
“Regina bandiţilor” (2). 17.00,
19.40 T/s “Chirurgia. Terapia

13.10 “Amintiri”.
13.35 “Jocul destinului”.
14.30 “Muzică folc”.
15.40 Film documentar.
16.00 “Casa ta”-2.
16.30 T/s “Epoca cinstei”.
20.10 “Călătorii”.
21.00, 5.35 Noutăţi.
21.30 “Din primele
şpalturi”.
22.00 “Cartea.ua.”.
22.30 Clasicii literaturii
universale.
23.00 Serv. de paşapoarte.
23.20 “Fapte bune”.

CANALUL “1+1”
6.10 Comedia “Ghinionistul
din Kaunt-Kaunti”.
8.00 “Dejunul. Week-end”.
9.00 “Loto distractiv”.
9.40 Desene animate.
10.05, 19.30, 5.15 TNU.
11.00 “Lume anapoda”.

6.30 “Program despre
animale”.
7.35, 10.50 “Factorul-X”-7.
9.00 “Totul va fi gustos”.
9.55 “Karaoke pe Maidan”.
12.40 “Meşterul-şef”-6.

STB
6.30 “Program despre
animale”.
8.00 “Karaoke pe Maidan”.
9.00 “Totul va fi gustos”.
9.55 T/s “Atunci când
suntem acasă”.
12.45 “Cântăriţi

TVU I
6.00 “Univers.
ortodox.”.
6.30, 7.10, 8.10, 22.55,
23.15, 0.05 Pronosticul
timpului.
6.35 “Şapte minuni
ale Ucrainei”.
6.55, 0.20 Telemagazin.
7.15 “La auz”.
7.50 “Gânsacul de aur”.
8.15 “Gustos!”.
8.40 “Universul on-line”.
9.00 F/a “Shopin. Dorinţa
de a iubi”.
11.35 Desene animate.
12.30 “Sezoane teatrale”.
12.55 “Istorii ale artei”.

F/a

“Norocoasa”. 23.45 Mistică
reală. 2.20 T/s “C.S.I.: NewYork”-3 (2).

TVR -1
7.00., 3.10. Preţuieşte
viaţa. 7.45., 15.55. Vorbeşte
corect! 8.00.DR. FIX. 9.00.
Politică şi delicateţuri. 10.00.
Zona. 10.30., 3.50. Maşini,
teste şi verdicte. 11.10.

“Cântecele munţilor”. 14.00.,
20.00., 2.20. Telejurnal.
14.30. Filipovenii şi cazacii
lui Nekrasov. 15.00. Ora
regelui. 16.00. Handbal feminin. 17.50. T/s “Toate

6.05 Documentar. “Checkin”. 6.30. 23.30 Настоящее
время. 7.00 “Motanul încălțat”.
Spectacol.
7.35
Videoteca
copiilor. 8.00, 2.00 Bună
dimineața de week-end! 10.00
Magazinul copiilor. 10.30 Casa
mea. 11.00 Tenis. Turneu
Internațional Feminin ITF.
13.00, 21.00 ȘTIRI. 13.15
Abraziv. 13.40 Soundcheck.

Emisiune cu muzică live. 14.25
Documentar. 14.55 Chișinăul de
ieri și de azi. 15.05 Festivalul
dinastiilor muzicale “La izvorul
Osoiencilor”. 17.00, 22.00 ȘTIRI
(рус). 17.15 În ritm de dans.
17.50 “Ale dragostei păcate”.
Recital literar-muzical pe versurile lui Valentin Delinschi.
18.10 Erudit-cafe. 19.00, 3.55
MESAGER. 19.45, 22.30 Prin

MOLDOVA

6.50 Evenimente. 7.30
“Calea vedetelor”. 9.15
F/a “Norocoasa”. 11.10
“Chirurgia. Terapia dragostei”. 15.10 F/a “Flori
de hârtie”. 17.10, 20.00

T/s “Soră adoptivă”.
19.00, 5.50 Evenimentul
săptămânii. 20.00 F/a “A
fost odată o dragoste”.
23.50 “Mistică reală”.
1.30 T/s “Cântăreaţa”.

TVR -1
7.00. Tele-enciclopedia.
7.55.,
17.50.
Vorbeşte
corect! 8.10., 4.15. Universul
credinţei. 9.30. Pro patria.
10.00., 3.00. În grădina
Danei. 10.35., 12.00. Viaţa
satului. 11.50. Minutul de
agricultură. 13.00., 5.35.
Tezaur folcloric. 14.00.,

20.00., 2.35. Telejurnal.
14.30.,
18.35.,
23.55.
Serbările Naţionale Ţebea –
2016. 16.00. Handbal feminin. 18.00. Lozul cel mare.
19.45. Sport. 21.10. F.a.
“Frumuseţe morală”. 22.55.
Garantat 100%.

MOLDOVA

6.05 Documentar. “La
drum!”. 6.35, 23.35 Настоящее время. 7.10 Cuvintele
Credinței. 8.00, 2.00 Bună
dimineața de week-end!
10.00 Ring Star. Concurs
muzical. 11.00 Părinți și copii.
11.35 La datorie. 11.55 Moldovenii de pretutindeni.
12.25 Natura în obiectiv.
13.00, 21.00 ȘTIRI. 13.20
Alex Calancea Band și Cătălin
Josan.
Concert.
14.00
Rapsodia satului. 14.45 Te-

zaur. 15.00 Festivalul dinastiilor muzicale “La izvorul
Osoiencilor”. 16.15 Identitate
Basarabia.
17.00, 22.00
ȘTIRI (рус). 17.15 Cultura
azi. 18.00 La noi în sat. 18.40
Loteria “Milioane pentru
Moldova”. 19.00, 3.55 MESAGER. 19.45 Soundcheck.
20.30 Portrete în timp. 21.25
Documentar. 22.30 Festivalul
de Jazz “Ethno Jazz”. 0.00
Erudit-cafe.
0.45
“Ale
dragostei păcate”.
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A însoţit-o în viaţă
hărnicia şi cântecul

Mărioara (Iutiș)
Bodnaraș s-a născut la 8
septembrie 1937 în satul
Ostrița (astăzi raionul
Herța) în familia
gospodarilor de frunte
Ștefan Iutiș (născut în
1909 în Ostrița – decedat
în 1976, în Lenonhain,
județul Timiș, unde s-a
refugiat în martie 1944,
lăsând soția cu două fete
și cele patru hectare de
pământ (3 hectare
cumpărate împreună cu
soția și unul moștenit de la
părinți).
Mama ei, Ileana lui Ilie
Bercea (1913-1987), fiica
primarului din sat, avea
mai mulți frați și surori, dar
a rămas în grija Domnului
cu cele două fetițe.
Mărioara avea șase ani, iar
Aurora – trei luni.

Au început anii grei postbelici, anii colectivizării forțate,
cu dările la stat, birul, obligațiile
(zaimul), la care părinții
Mărioarei nu puteau ține piept
acelor impozite și au dat cele 4
hectare de pământ în colhoz, sub presiunea
colectivizării. Ca să-și ușureze cumva viața,
au dat și propria casă, care a fost
transformată în grădiniță. Ileana, cu cele
două fiice și cu părinții s-au aciuat într-o
odaie mică. Tatăl, de scârbă, s-a îmbolnăvit,
a căzut la pat și în 1951 a decedat,
neîmpăcat cu nedreptățile aduse de
sovietici.
Mărioara își amintește că în casagrădiniță în 1952 zilnic veneau 64 de copii,
pe care părinții îi lăsau în ogradă și plecau
la muncile câmpului. Printre aceștia erau
Ghena lui Nicolae Maga (3 copii), Ghinuța
lui Florea Rață (3 copii), Ștefania lui Nistor
Corcot (4 copii), Victoria lui Dumitru
Gonceriuc (3 copii), Margalina lui Mihai
Paladean (3 copii) etc.
Șefa grădiniței era Zamfira lui Ioan
Ghiba, bucătăreasă – Domnica Dubeț, una
dintre cele mai vestite bucătărese la nunți,
cumătrii, înmormântări până în anii 80 ai
secolului trecut.
Mama Mărioarei – Ileana Iutiș – era
educatoare și avea grijă de copii. În această
privință o ajutau ambele fiice – Mărioara și
Aurora.
În anul 1944 Mărioara a fost primită în
clasa întâi la școala din Ostrița, știind de
acum a citi și a scrie în grafie latină. O
învățase bunelul său. În clasa întâi au
învățat după abecedarul românesc, iar în
clasa a doua – după un abecedar cu litere
chirilice. Un manual revenea la 4-5 elevi.
Hârtia era un lux pe vremea ceea. Cine
avea o foaie de hârtie se considera că are o
adevărată bogăție. De unde putea Mărioara
să facă rost măcar de o foaie de hârtie? Pe
furiș a tăiat prima foaie din Biblie și a aduso la școală. Era bucuroasă că avea pe ce
scrie. Multe fetițe priveau cu invidie la foaia
ei.
În clasa a patra avea un singur caiet la
toate lecțiile. Scria cu cerneală din boz, iar
drept toc îi servea un băț pe care era legată
cu o sârmuliță penița. Odată o evreică i-a
cerut mamei sale o găină, iar în schimb i-a
dat fetiței un caiet și un creion chimic. O altă
doamnă, la care mama ei îi ducea lapte, i-a
cusut Mărioarei o fufaică, iar un evreu, tot
pentru lapte, i-a dat o pereche de galoși.
Mărioara era nespus de bucuroasă că avea
cu ce merge la școală. Învăța foarte bine.

De la Cernăuți la vale
De la Cernăuți la vale
S-a făcut o trecătoare,
Trecătoarea-i printre brazi,
Vine trenul cu soldați.
Trenu-i lung, vagoane pline,
Să mă ieie și pe mine.
De m-or duce la Hotin,
Să știi, mamă, c-am să vin;
De m-or duce mai departe,
Ți-oi scrie, măicuță, carte;
De m-or duce la război,
Nu știu de-oi veni-napoi.

În clasa a șaptea și-a răcit capul, a
căpătat meningită și timp de trei luni s-a
tratat prin spitale. Ține minte cum medicul –
o evreică, i-a tuns părul și-i făcea comprese
cu medicamente, iar la secția de neurologie
a fost tratată de o felceriță, pe nume Ana
Grigorievna, din Moldova.
Revenind la școală, a înțeles că n-a
rămas cu mult în urmă de colegii de clasă,
fiindcă la spital, pe furiș, citea manualele.
După absolvirea a 7 clase, împreună cu
verișoarele ei – Vergina Mihaluca, Mariuca
Mihaluca – sora dirijorului militar, Aurel
Mihaluca, Ștefania Toderean – a plecat la
învățătură la Școala nr. 10 de la Roșa.
Condițiile de trai erau grele. Umblau pe jos,
lemnele de foc și mâncarea erau pe socoteala elevilor. Vergina a părăsit școala după
două săptămâni, fiindcă i s-a părut că-i greu
de învățat. Mariuca a fost nevoită s-o lase,
deoarece fratele Aurel a intrat la conservator. Iar când Mărioara peste o lună a venit
acasă și văzu că mama, având normă în
colhoz, a rămas în urmă cu lucrul în gospodărie, iar bunicii s-au îmbolnăvit și n-avea
nici un ajutor, hotărî și ea să lase școala.
Visul de a deveni cineva în viață s-a spulberat. Despre aceasta a aflat directorul școlii
din Ostrița și a venit la ei acasă. A rugat-o pe
mama să facă ceva ca fiica să poată învăța.
Dar ce putea să facă biata femeie? Și a
rămas Mărioara la muncile câmpului.
În anul 1958 se căsători cu un fecior
dintr-o familie de mari gospodari – Traian al
lui Vasile Bodnaraș. Acesta a lucrat în colhoz, apoi în sovhozul local 40 de ani, iar
când a început împărțirea cotelor de
pământ după desființarea gospodăriei
agricole, s-a ales cu nimic, deși pentru
hărnicie și sârguință a fost decorat cu medalii. Mărioara, însă, s-a împăcat mai ușor cu
nedreptățile. Se bucura că fiicele lor,
Aurora și Stela, au primit studii superioare.
Dar a sosit anul 2015, an tragic pentru
Mărioara Bodnaraș – timp de o lună au
decedat și soțul Traian, și fiica Aurora. Însă,
se bucură de nepoții Lia și Tiberiu, precum
și de strănepoata Agnia. Ei toți o iubesc
mult și-i spun cu drag „scumpa noastră
bunicuță”.
Doamna Mărioara este o cititoare
însetată. Are o bibliotecă bogată și
urmărește presa în limbile română și
ucraineană. Își amintește cu nostalgie de

Și-un gând amarnic mă subție,
Asta nu-i un lucru de nimic,
E-o fărâmă din copilărie
Pe peronul gării-nvălmășit.

În pădurea înverzită
În pădurea înverzită
Să-mi săpați mormântul meu,
Unde nu-i nisip, nici piatră,
Unde nu-i pământul greu.

Colo-n deal, la Cireșoaia
Colo-n deal, la Cireșoaia,
Bat tunurile ca ploaia
Și obuzele ca vântul
De cutremurau pământul.
Și când m-am uitat în zare,
Veneau cârduri de cocoare,
Dar nu-s cârduri de cocoare,
Ci cârduri de avioane.
Avioane-americane
Cătau trupele germane.
Le-au cătat și zi și noapte
Până le-au distrus pe toate.

Păpușica
Multe amintiri sunt azi cenușă,
Dar mai port un lucru de nimic,
O fetiță și-a pierdut păpușa
Pe peronul gării-nvălmășit.
Pufăiau greoi locomotive,
Aburi deși pluteau peste pământ,
Ploaia-ncet cânta în dulci motive,
Nimeni însă n-asculta cel cânt.
Eșaloane negre și tăcute
Se-ndreptau în șir spre răsărit,
Pline de dureri nemaiștiute
Pe neprins de veste ce-au venit.
Și plângea fetița ne-nțeleasă,
Întindea mânuțele-i subțiri
Că-i părea atâta de frumoasă
Păpușica-n șorț cu trandafiri.
Nimeni, însă, nu i-a dat păpușa,
Și mulțimea-n grabă, spre vagon,
I-a strivit în glod, chiar lângă ușă,
Jucăria mică de carton.
Nu știa micuța-ncă de moarte,
Nici de despărțire nu știa,
Iar în clipa ceea de departe
A ajuns războiul pân-la ea.

petrecerile din sat, când se întrecea la
cântece cu frații Mihaese, cu fostul primar,
Vasile Ghiba, Modest Rața, Ștefania
Cuculeac și era mândră când nimeni nu o
întrecea la cunoașterea cântecelor populare, o adevărată comoară transmisă din
moși-strămoși.
Am avut fericita ocazie s-o ascult cum
povestește snoave, basme, cum cântă cu
plăcere cântece pe care le ține minte din
tinerețe. Și sunt convinsă că puțini oameni

Căci mult greu am dus în lume
Până viața s-a sfârșit,
Până sufletul din mine
De durere s-a zdrobit.
Am să las celuia care-n
Astă lume m-a iubit
Să-mi însemne cu o cruce
Locul unde-oi fi oprit.
Pe deasupra gropii mele
Să-mi semănați viorele,
Viorele, flori adânci,
Să le vezi, mamă, să plângi.

Orfanul

Afară-i ger și iarna-i grea
Și suflă vântul tare,
Mitică-i mic și e orfan
Și foc în vatră n-are.
Tăticul lui e mort și nu-i,
Iar mamă-sa-i săracă,
Mitică-i gol și e flămând
Și nimeni nu-l îmbracă.
Voi, dragi copii, cu suflet bun,
C-aveți părinți cu stare,
Gândiți-vă la cei săraci
Și dați celui ce n-are.
pot să aibă în memorie un asemenea tezaur
folcloric ca Mărioara lui Traian Bodnaraș.
Elena PURICI,
profesoară-metodistă
s. Ostrița
În imagini: Mărioara (Iutiș) Bodnaraș;
Mărioara împreună cu sora Aurora; casa
părintească, unde în anii 50 ai secolului
trecut era grădinița de copii.
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Sfaturi de viață pentru
tinerețe fără bătrânețe
de la diva Sofia Loren

L

a 82 de ani, Sofia Loren are aceeași grație
ca acum 50 de ani – a îmbătrânit superb,
iar acest lucru i-a adus și mai mult respect
în lumea showbizului. Faptul că frumusețea ei
este încă apreciată este dovedit de apariția sexy
din urmă cu 4 ani în Calendarul Pirelli. La 20 septembrie diva a împlinit 82 de ani!
Sofia Loren a plecat în căutarea
succesului la numai 15 ani, după ce
o mare parte din adolescență și-a
petrecut-o în timpul războiului, în
condiții economice precare.

A început timid, participând la
concursuri de frumusețe și interpretând roluri mici în filme artistice. În anul 1950 a participat la
Miss Italia, unde a câștigat titlul de

Miss Eleganza, titlu creat special
pentru ea. La numai 15 ani l-a întâlnit pe Carlo Ponti, cel care avea săi fie soț până la moarte. El avea
atunci 37 de ani. Cei doi s-au
căsătorit în septembrie 1957 și au
rămas împreună până la moartea lui
Ponti, în 2007. Întrebată dacă nu ar
vrea să se recăsătorească, Sofia a
spus că „este imposibil să iubească
pe altcineva”. Cei doi au împreună
doi copii – Carlo Jr. născut în 1968
și Eduardo – în 1973. După
căsătoria cu Ponti, cariera Sofiei a
prins aripi. Este distribuită în mai
multe filme de succes. Consacrarea
a venit însă odată cu câștigarea
Premiului Oscar în 1961, pentru
interpretarea din filmul său simbol
,,La ciociara de Vittorio De Sica”.
Joacă în numeroase filme de succes
alături de cele mai mari staruri
mondiale. Nici o actriță italiană n-a
ajuns vreodată la o asemenea
popularitate
internațională.
“Frumusețea este felul în care te
simți în interior și care se reflectă în
ochii tăi. Nu este ceva fizic“ –
susţine Sofia Loren. Însă, aceasta
nu este singura filosofie de viață
care o face pe actriță să strălucească
în continuare…
Sofia Loren chiar și la vârstă
înaintată arată încă extrem de bine.
O dietă de la care nu se abate și tot
felul de secrete deprinse de-a lun-

Să dăruim pentru a XI-a oară
binemeritatele aplauze de aur

gul timpului sunt micile ei trucuri
cu care se menține în formă.
Dacă doreşti să-i urmezi și tu
exemplul, iată câteva sfaturi de
viață de la Sofia Loren. Pentru a te
bucura de aceleași privilegii precum Sofia Loren este important să

ai o viață cât mai organizată.
Mesele regulate sunt obligatorii, la
fel și urmarea unui plan de
alimentație destul de strict. Sofia
Loren nu fumează și nici nu bea
alcool, consumă băuturi din fructe
proaspete și naturale fără a evita
gustările între mese, adică se
limitează la 3 mese pe zi. Ea bea un
pahar de iaurt cu o linguriță de
drojdie de bere, mănâncă ananas o
dată la doua zile și o dată la trei luni
are zile de repaus alimentar combinate cu proceduri de purificare ale
organismului. Ea are un ritual
foarte bine stabilit și de somn: se
culcă de obicei la ora 21 și se
trezește la 6 dimineața. Face
exerciții în fiecare zi cu fereastra
deschisă, un duş rece pentru
tonifierea mușchilor și merge mult
timp pe jos.

PREMIERĂ: lansarea unui
scurt metraj, realizat de
jurnalistul Veaceslav Habailo
Vineri, 16 septembrie, în incinta Societății pentru Cultură Românească „Mihai
Eminescu” din Cernăuți, publicul cernăuţean a vizionat premiera scurtmetrajului „Ciprian
Porumbescu”. Un documentar despre marele compozitor român, care s-a stins de tânăr, după
ce habsburgii l-au aruncat în temniţă pentru iubire de ţară, realizat de jurnalistul Veaceslav
Habailo, care a mai realizat două filme de scurt metraj, consacrate Poetului naţional Mihai
Eminescu (2005) şi celebrului compozitor George Enescu (2008). Lucrând la aceste pelicule,
n-a putut să nu ajungă şi la Ciprian Porumbescu, atât de ataşat de Cernăuţi în tinereţe.
„Balada” sa, care a ajuns să fie cunoscută în toată lumea ca un simbol muzical al durerii și
tragismului istoriei noastre, emoționează și azi, la fel ca și acum 100 de ani sau peste veacuri
de acum înainte, prin genialitatea cu care surprinde măreția și sensibilitatea sufletului
românesc. Preşedintele Societăţii „Mihai Eminescu”, domnul Vasile Bâcu, a apreciat
evenimentul ca o frumoasă manifestare de prietenie şi colaborare între două culturi, înmânându-i autorului filmului diploma de onoare a Societăţii „Mihai Eminescu”, pentru activitatea
de popularizare a culturii româneşti. Iar cei prezenți după cele 25 de minute de vizionare au
rămas plăcut impresionați, afirmând că merită să fie postat şi pe ecranele televiziunii
ucrainene

S

erile zilelor de 22-1 noiembrie curent vor fi speciale pentru
iubitorii de teatru din regiunea Cernăuți. Pentru că în sala de
spectacole a Teatrului Muzical Dramatic “Olga Kobylianska”
din Cernăuţi peste 700 de spectatori vor admira trupele de actori ale
teatrelor din regiunea de vest, trei din Kiev și unul din România, care
vor participa în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Internațional
de Comedie “Aplauzele de Aur ale Bucovinei”.
Juriul va menţiona colectivele teatrale şi
actorii ce se vor evidenţia în spectacolele
prezentate „de luni până sâmbătă” pe parcursul a 10 zile pe scena Teatrului „O. Kobylianska” din Cernăuţi. „Anul trecut am spus
că vom încerca să extindem festivalul
nostru. Așadar, anul acesta vom avea atât
spectacole solo, cât și spectacole pentru
copii“, menționează Iuri Marciak, directorul
Teatrului Muzical Dramatic „O. Kobylianska” din Cernăuţi. În general, festivalul de

comedie din acest an va cuprinde 20 de
opere de artă. Numerele cele mai interesante
vor fi prezentate la ceremonia de deschidere
a festivalului care va începe cu Teatrul de
păpuși din Ternopil și se va termina cu invitatul special al festivalului – ,,Teatrul de
Operetă”, susține Iuri Marciak, care speră că
și de data aceasta sala va fi plină de
spectatori, care din suflet vor dărui
maeștrilor scenei binemeritatele aplauze de
aur.

Pagină realizată de Cristina GosTIuC

Lire înfrățite

Joi, 22 septembrie 2016

9

„Cernăuțiul este un mic Babilon în care răsună mai multe limbi”
C

ernăuțeanul Iuri Iakymciuk,
care a editat primul volum de
poezie a lui Marin Sorescu în
traducere ucraineană – „Scară la cer”,
afirmă că s-a întâlnit cu marele poet
român al contemporaneității de mai
multe ori în România, dar numai în librării. În realitate nu l-a cunoscut pe acel,
care încă în tinerețe i-a deschis larg ușa
în lumea miraculoasă a poeziei.
– Domnule Iuri, de unde pornește dragostea unui filolog ucrainean pentru poezia română, îndeosebi pentru scrierile lui Marin
sorescu?
– Încă din copilărie am fost înconjurat de cărți
interesante. Tatăl meu era un cititor pasionat. Și,
iată, că într-o bună zi dragostea de carte m-a adus
la Facultatea de Filologie a Universității
cernăuțene, pe care am și absolvit-o. Iar în privința
cunoașterii mai multor limbi, pot spune că am
învățat la o școală cu studierea mai profundă a
limbii engleze. Și, în genere, Cernăuțiul este un
mic Babilon, unde în afară de limba ucraineană
poți auzi și limbile română, germană, idiş,
poloneză. Urechile noastre s-au obișnuit cu o astfel de polifonie. Chiar la noi în familie se vorbea și
în alte limbi. Vremurile erau grele – anii 50 ai
perioadei sovietice – și părinții, pentru a tăinui
ceva de noi, copiii, vorbeau ori în germană, ori în
română. Deci, melodica acestor limbi m-au însoțit
din copilărie. La facultate, unde împreună cu mine
învățau tinerii poeți români Vasile Tărâțeanu, Ilie
T. Zegrea, Simion Gociu, mi-a trezit o curiozitate
și mai mare limba română. Am făcut rost de unicul manual de limba română pentru vorbitorii de
alte limbi, editat la Moscova pentru studenții de la
Institutul de relații externe. Paralel cu limba am
început să mă interesez și de literatura română. Era
pasiunea mea studențească.
Tot în anii studenției am avut fericita ocazie de
a vizita România. Era pe timpurile lui Ceaușescu
și am intrat într-o librărie la Rădăuți ca să cumpăr
niște cărți de poezie. Am dat acolo de un poet care
nu avea nici o poezie de proslăvire a regimului.
Țineam în mână placheta „Poeme” de Marin
Sorescu, ea impresionându-mă nemaipomenit.
Chiar și la nivelul meu de cunoaștere a limbii
române am putut să înțeleg mesajul poetului.
Poezia lui Marin Sorescu este simplă ca formă, dar

complicată în ceea ce privește conținutul. Deci,
întregul vers e o metaforă. Pentru mine aceasta a
fost ceva proaspăt, original și excepțional. Și acum
acea plachetă de versuri a lui Marin Sorescu se află
în biblioteca mea personală. De atunci, ori de câte
ori mă aflam în România, neapărat „mă întâlneam” în librării cu Marin Sorescu și făceam rost
de noile sale apariții editoriale. Am început să traduc din poezia lui în ucraineană așa, pentru mine,
fără să mă gândesc că va veni timpul să le public.
– Dumneavoastră, domnule Iuri, ați spus
că la universitate ați învățat împreună cu
Vasile Tărâțeanu. Dar știți că el a fost un om
foarte apropiat de Marin sorescu?
– Însuși Vasile Tărâțeanu mi-a spus despre
aceasta după ce a văzut în revista „Bukovynskyi
jurnal” traduceri în ucraineană din poezia lui
Marin Sorescu în versiunea mea. Chiar mi-a dăruit
volumul de poezii, apărut de acum după moartea
poetului. În el au fost incluse versurile scrise pe
patul de moarte, ceea ce m-a impresionat profund.
Fiind conștient de faptul că pleacă în alte lumi,
Marin Sorescu nu înceta să-și expună pe hârtie
gândurile și retrăirile. Una dintre ultimele sale poezii – „Scară la cer” m-a cutremurat. De aceea am

și întitulat volumul de traduceri din creația lui
Marin Sorescu „Scară la cer”. Îi sunt foarte
recunoscător lui Vasile Tărâțeanu că mi-a dat acea
plachetă de versuri a lui Marin Sorescu. E o poezie pe cât de tragică, pe atât și de optimistă, care
poartă pecetea marii misiuni umaniste a literaturii.
– Și, totuși, cum ați decis să publicați
traducerile din creația lui Marin sorescu?
– Într-o bună zi, întâmplător, a intrat la mine
Myroslav Lazaruk, redactorul-șef al revistei
„Bukovynskyi jurnal”. Căutând o carte pentru el,
am dat de traducerile din Sorescu și, arătându-le, lam întrebat dacă a auzit de un asemenea poet. Iam citit câteva din traducerile mele, după care el
a declarat: „E un poet genial. Pregătește ceva
pentru tipar”. Și așa a apărut un ciclu de poezii de
Marin Sorescu, traduse de mine, în șpalturile
revistei vizate. Renumitul traducător Serghii
Borșcevskyi, care prezintă în ziarul „Literaturna
Ukraina” traducerile, a publicat câteva traduceri
de ale mele din creația lui Marin Sorescu, recunoscând că a rămas profund impresionat de
măiestria poetului român. Aceasta a fost o
descoperire și pentru poetul nostru bucovinean
Mykola Buciko, cel care a redactat volumul

„Scară la cer” de Marin Sorescu în traducerea
mea.
– Care sunt ecourile la apariția în ucraineană a „scării la cer” de Marin sorescu?
– Cu mare pasiune se vorbește despre această
carte. Cine o ia în mână rămâne încântat de poezia
lui Marin Sorescu. Mulți se întreabă cu un oarecare regret: „De ce oare mai înainte nu am cunoscut
un astfel de poet?”. Iar eu mă întreb: de ce până
acum n-a fost tradus în ucraineană Marin Sorescu?
Despre unele presupuneri am vorbit mai sus.
Însuși Marin Sorescu a fost un excelent traducător.
A tradus din literatura rusă, bulgară. Dar iată, din
ucraineană n-a tradus, și e păcat.
Poetul român Marin Sorescu a fost înaintat
de două ori la Premiul Nobel. Însă nu i-a fost
sortit să devină laureatul celui mai prestigios premiu mondial. A doua oară, după cum afirmă traducătorul operei sale în ucraineană, Iuri
Iakymciuk, a fost la un pas de Premiu, dar a
intervenit moartea și sufletul lui a urcat liniștit pe
scara ce duce la cer, ce duce în veșnicie.

Toamna cântecelor noastre

P

entru a doua oară la
Voloca a fost marcată
Ziua roadei. Dacă în alte
localităţi bucovinene ea
poartă mai mult un caracter
agricol, la Voloca este
însoţită de măria sa – cântecul. Or, voloceanul este de
neîntrecut şi la muncă, şi la
muzică. Simbolul acestei
sărbători îl constituie
bucatele pe masă, de aceea
ele au şi fost sfinţite de
preoţii satelor Voloca,
Hruşăuţi şi Valea Cosminului,
care formează comunitatea
teritorială de aici. Slujitorii
altarului şi corurile
bisericeşti au înălţat
rugăciuni de proslăvire a
Împărătesei Cereşti, căci
festivitatea s-a desfăşurat în

ziua praznicului Naşterii
Maicii Domnului.

Au venit la sărbătoare şi oaspeţi
din raion, precum şi din localitatea

Gordineşti, raionul Edineţ, Moldova,
cu care recent s-a înfrăţit Voloca. De
asemenea şi artişti de la Chişinău –
interpretul de muzică uşoară Valentin
Uzun şi violonistul Corneliu Panainte din vestita Orchestră „Lăutarii” a
lui Nicolae Botgros. Grandiosul
concert, susţinut de 12 solişti şi de
renumitele orchestre din Voloca, a
culminat cu piesa celebră „Ciocârlia”, interpretată la vioară de Corneliu Panainte, ea încununând toamna cântecelor noastre.
Muncile câmpului se apropie de
sfârşit, dar pe ogorul culturii de la
Voloca lucrează intens şi mic, şi
mare. Iar sărbătoarea actuală a fost
finanţată de antreprenorul local
Vitalie Onofriiciuc.
Fotografii de Vasile BÂCu
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Înfrângere în deplasare pentru FC Bucovina
Î

n cadrul celei de a 10-a
etape a Campionatului
naţional din Liga întâi FC
Bucovina a cedat
dramatic în faţa FC
Poltava. Partida disputată
pe stadionul Lokomotiv
din Poltava s-a încheiat
cu scorul de 1:2 în
favoarea gazdelor. Scorul
a fost deschis de
fotbaliştii bucovineni în
prima repriză prin golul
marcat de Vladislav
Bugai.
Gazdele egalează în minutul
67, pentru ca peste 5 minute să

Sărăcia poate
naște campioni

 Ciclism

Trei MedAlii lA
CAMpionATul

Triumful paralimpicilor
ucraineni la Rio

nAţionAl de CiClisM
Trei medalii au cucerit sportivii
cernăuţeni la Campionatul naţional
de ciclism. Turneul a fost găzduit la
Harkiv. Circa 100 de participanţi au
concurat la diferite probe. Delegaţia
cernăuţeană a fost reprezentată de 7
sportivi. Medalii de aur au cucerit
Kosteantyn Dovganciuk şi Danylo

reuşească al doilea gol. La
etapa actuală Bucovina ocupă
locul 12 în clasamentul general
pe echipe. „Am fost mai buni şi
am meritat victoria. Din păcate,
am primit două goluri. Este
foarte greu atunci când o
singură
persoană
impune
regulile jocului: nu fluieră când
se comite un fault şi ia decizii
dubioase. Nu sunt obişnuit să
discut acţiunile arbitrilor, dar de
data aceasta acestea au fost
inadmisibile”, a menţionat după
încheierea meciului antrenorul
echipei cernăuțene, Serhii
Şyşcenko. Pe 26 septembrie FC
Bucovina dispune pe teren propriu de echipa Obolon-Brovary
(Kiev). Partida va începe la ora
18.00.

Pikalov, iar Evhen Ravlyk a intrat în

posesia medaliei de argint.

Trăim într-o țară săracă, însă sportivii noștri oricum
obțin rezultate remarcabile la competițiile internaționale. Preocupați de jocuri politice şi putere, oficialii
noștri uită că trebuie să investească în sportivii care ne
reprezintă țara pe arena internațională. Majoritatea
sălilor de sport din țară sunt într-o stare deplorabilă. În
multe dintre ele nu este căldură pe timp de iarnă, iar
cele unde este inventar sportiv corespunzător pot fi
numărate pe degete. Cu toate acestea, sportivii vin cu

Guardiola e cel mai bine plătit antrenor
din lume. Ancelotti şi Mourinho, pe podium

Pep Guardiola a devenit cel mai
bine plătit antrenor din lume după
venirea la Manchester City. Fostul
antrenor al Barcelonei şi al lui Bayern
Munchen câştigă 18,2 milioane de
euro pe an la noua sa echipă, cu

care a semnat un contract pe trei ani.
Al doilea în topul publicat de britanicii
de la Telegraph este noul antrenor al
lui Bayern, italianul Carlo Ancelotti,
plătit de campioana Germaniei cu 15
milioane de euro anual. Podiumul

este completat de noul manager al
lui Manchester United, Jose Mourinho. „The Special One“ încasează
pe Old Trafford 14,7 milioane de euro
pe an. Cel mai longeviv manager din
Premier League, Arsene Wenger, se
află pe locul 4 în clasament, cu un
salariu la Arsenal de 10,6 milioane
de euro pe sezon. Luis Enrique,
antrenorul Barcelonei, cu 8,6 milioane de euro pe an, este cel mai
bine plătit „principal“ din Primera
Division. Germanul Jurgen Klopp, de
la Liverpool, e al şaselea în ierarhie,
cu un salariu de 8,3 milioane de euro
pe an, iar noul manager al lui
Chelsea, Antonio Conte, al şaptelea,
cu 7,9 milioane.
Tot un antrenor din Premier
League este şi pe locul 8. Olandezul
Ronald Koeman, noul manager al lui
Everton, primeşte 7,1 milioane de
euro. Diego Simeone, de la Atletico
Madrid, e pe poziţia a noua, cu şase
milioane de euro, chiar în faţa „principalului“ lui Real Madrid, Zinedine
Zidane, cu un salariu de 5,5 milioane
de euro.

Finala Ligii Campionilor din sezonul viitor se va disputa în Ucraina
Comitetul executiv al
UEFA a decis că finala
Ligii Campionilor din anul
2018 se va disputa pe
Stadionul Olimpiiskyi din
Kiev, se arată într-un
comunicat postat pe siteul UEFA.
Ultimul act al celei mai
importante competiţii europene intercluburi se va disputa
pe 26 mai 2018 şi va fi pentru
prima dată când o finală din
Liga Campionilor se va dis-

puta în Ucraina. Site-ul UEFA
menţionează că, nu este
totuşi primul eveniment major
găzduit de arena construită în
anul 1923 şi modernizată în
2011. În 1975 aici s-a disputat manşa secundă a Super
Cupei Europei, dintre Dinamo Kiev şi Bayern Munchen,
dar şi finala Campionatului
European din 2012. Stadionul Olimpic din Kiev are o
capacitate de 68 000 de
locuri, iar aici îşi dispută

meciurile importante de pe
teren propriu echipa Dinamo
Kiev, dar şi naţionala
Ucrainei. Inaugurat în 1923,
stadionul a fost modernizat în
1941, 1968, 1980, 1999 şi
2011. Pe cea mai mare arenă
din Ucraina s-au disputat 7
meciuri de la Jocurile Olimpice din 1980, dar şi 5 de la
Campionatul European din
2012. Finala din 2017 se va
juca la Cardiff, în Ţara Galilor,
pe Stadionul Național.

medalii de la campionatele europene și mondiale.
Ediţia din acest an a Jocurilor paralimpice de la Rio
reprezintă un exemplu concludent în acest sens: 117
medalii de aur, 41 de argint şi 39 de bronz. Cu acest
rezultat paralimpicii ucraineni se poziţionează pe locul
trei în clasamentul general. Ca şi la ediţiile precedente
China se află în fruntea clasamentului cu 239 de
medalii, urmată de Marea Britanie cu 147 de medalii.
De data aceasta i-am întrecut chiar şi pe americani,
care au locul patru cu 112 medalii. La ediţia din 2016 a
Jocurilor Paralimpice de vară au participat aproximativ
4.000 de sportivi din 159 de ţări.

Medalii pentru
gimnastele
bucovinene
Evoluţie rezultativă a sportivelor bucovinene în
cadrul Campionatului naţional de gimnastică, desfăşurat la Odesa. Tinerele gimnaste, care au reprezentat
Şcoala sportivă nr.1 din Cernăuţi, au cucerit două
medalii de argint şi două de bronz. (categoriile de
vârstă 6 şi 13 ani). La turneu au participat circa 12
echipe din mai multe oraşe din ţară.
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SperAnțA și iuBireA
i-Au făCut Să Se regăSeASCă
Pe podea, înconjurată de
câteva femei din mahala,
Chiralina, în mari chinuri, se
necăjea să nască. Avea doar
14 ani.
–
Văăăleu!
Mooor!
Mamăăăă!
Iar maică-sa, în loc să o
mângâie şi să o aline, o lovea
cu putere peste gură, strigând de se cutremurau pereţii:
– Neruşinato!.. Acum îmi
ceri ajutorul?! Dar de ce nu
m-ai strigat atunci când te-ai
culcat cu tatăl copilului?! Ce
să-ţi fac, dacă nu ai avut
cap?! Naşte odată şi spunemi cine-i blegul care şi-a pus
mintea cu tine!
Vacanţa de dinainte de a deveni
mamă a petrecut-o Chiralina la verişoara
din Rusia. A fost o vară minunată, cu dansuri în fiecare sâmbătă şi cu picnicuri în
fiecare duminică în decorul minunat al
pădurilor ruseşti. Acolo l-a întâlnit pe
Alexander de 23 de ani, care era din Italia
şi făcea voluntariat într-o tabără de vară.
Împreună cu verişoara, Alexander şi prietenul lui, toţi patru făceau deseori plimbări
lungi cu maşina. Capătul de drum sfârşea
în pădure unde îi aştepta iarba verde şi
deasă, plină de miresme şi sănătate.

 Prima dragoste
a Chiralinei
Într-un astfel de peisaj s-a îndrăgostit
Chiralina nebuneşte de tânărul italian.
Foarte vesel şi prietenos, acesta la rândui îi spunea în fiecare zi fetei că o iubeşte
nespus de mult şi că îşi doreşte să o ia în
Italia după ce îşi va încheia activitatea de
voluntariat în Rusia. Două luni au zburat
mai repede decât şi-au imaginat, vacanţa
a trecut şi Chiralina a trebuit să se întoarcă acasă. Despărţirea de Alexander a fost
grea. Sub cerul înstelat şi freamătul lin al
pădurii au jurat să păstreze legătura şi au
păstrat-o câteva luni.
Drăguţă şi plinuţă de felul ei, nici
Chiralina, dar nici cei din jur nu au bănuit
că este gravidă. Fata îşi vedea de şcoală
cu gândul la Alexander. Abia când a început fătul să dea semne de viaţă, credea
că e din cauza bucatelor consumate, iar
când i-a venit ceasul să nască nu înţelegea de la ce fel de mâncare au apucat-o
asemenea dureri.
Nici mama nu-şi închipuia că fiica ei
este gravidă în momentul în care aceasta
se tăvălea pe podea de durere. Era seară
şi a alergat îngrozită la o vecină, asistentă medicală. Aceasta, cum a pus mâna pe
burta fetei, a înţeles care îi pricina şi i-a
spus foarte calm mamei:
– Nimic grav. Bucură-te că o să fii
acuşi bunică.

 Nu a ştiut
că a rămas gravidă
Vorbele asistentei, în loc să o liniştească, au înfuriat-o rău de tot. Şi numai
cum Chiralina începea să răcnească de
durere, maică-sa o lovea cu dosul palmei
peste gură. În sfârşit, Chiralina a născut
un copil sănătos. Iar când micuţa venită
pe lume a dat glas, biata fată, cu buzele
umflate şi însângerate de atâtea palme, a
rostit în ruseşte obosită:
– Dragul meu Alexander, avem o
fetiţă.
Și şi-a pierdut cunoştinţa. După ce şia revenit, mama i-a dat la sân fetiţa, apoi

a luat-o la rost:
– Cine-i? Din care clasă? Ori poate e
unul mai mare din sat?..
Cu ochii în lacrimi, fiică-sa i-a depănat
din fir-a-păr povestea. Femeia a rămas
încremenită. Profund impresionată de
cele auzite, a îmbrăţişat-o, a sărutat-o şi,
neputându-şi potoli plânsul, a exclamat:
– Ferice de tine şi de micuţă că s-a
năsut din dragoste. Eu n-am avut parte de
asemenea clipe pentru care merită să trăieşti. Taică-tău a fost o brută, de aceea
nici nu am putut să duc viaţă lungă cu el.
Apoi, luminoasă şi fericită, a adăugat:
– Dumnezeule! Cine şi-o fi închipuit
că o să ajung bunică la 35 de ani! Să ştii,
draga mamei, că îmi pare rău că am răcnit la tine şi te-am lovit fără milă. Iartă-mă,
te rog! Micuţa e cel mai frumos dar ce ni la dat Dumnezeu. Las’că mama o să-i
poarte de grijă, iar tu o să-ţi vezi de şcoală în continuare. Cât despre tatăl copilului,
nu trebuie să ne facem niciun plan. Să nu
forţăm lucrurile. Dacă va rândui Cel de
Sus, se va abate singur la casa noastră.

 O mică excursie
în Italia
Au trecut aşa opt ani. Chiralina devenise studentă la limbi străine la Craiova,
iar Alexandrina terminase primul an şcolar
din viaţa ei. De la Alexander nicio veste.
Venise vara şi Chiralina, împreună cu
câteva colege de grupă, a plănuit o mică
excursie în Italia. Au hotărât să meargă o
săptămână la Florenţa, oraşul iubitului
Chiralinei, şi o săptămână la mare, în
Sicilia. Toate sperau că îl vor întâlni pe
Alexander. Dar săptămâna a trecut şi nu
s-a mai întâlnit Chiralina cu dragostea ei
din vara de vis.
Când au ajuns în Sicilia, erau epuizate, dar, după ce au înotat în marea albastră, colegele tinerei s-au înveselit, iar
Chiralina a căzut pe gânduri. Tristă a fost
şi în cea de-a doua zi. Spre seară, în timp
ce privea păsările mării, îi răsăreau în
suflet speranţe:
– Ce bine ar fi dacă aici, pe ţărm, s-ar
produce întâlnirea mult visată!
Şi cât ai clipi din ochi, în faţa ei, a răsărit prin minune un bărbat, şchiopătând de
un picior, care o privea emoţionat. Într-o
rusească cu accent, binecunoscută şi plăcută la auz Chiralinei, bărbatul a exclamat:
– Chira, tu?! Nu se poate! Cum? De
unde?

 Destăinuiri
Au vorbit cuprinşi de emoţie despre
câte în lună şi în stele. Când a aflat că din
focul acelei iubiri de-o vară s-a născut o
fetiţă ce îi poartă numele, Alexander s-a

cutremurat. Apoi, înghiţind noduri, i-a apucat cu emoţie mâna Chiralinei:
– Ne-am simţit foarte bine în vara
noastră de neuitat. Am fost foarte fericiţi
amândoi. Îmi pare rău că soarta ne-a despărţit. Vreau să-ţi spun că te-am purtat şi
te mai port în inimă. Din momentul în care
am încetat să-ţi mai scriu am avut a trece
prin mai multe necazuri. Mai întâi, mi-a
murit mama, apoi tata, iar peste câteva
luni, am căzut în timp ce schiam şi mi-am
fracturat rău piciorul. Un an şi ceva am
stat numai prin spitale. Până la urmă,
piciorul mi-a fost amputat. Rămas schilod,
mi-am zis că nu o să mă mai poţi iubi şi,
în genere, nu o să mă mai iubească nicio
fată. De atunci m-am legat cu bărbaţii, am
trecut în tabăra cealaltă…
Chiralina l-a privit pierdută. A rămas
cu ochii larg deschişi preţ de câteva minute, apoi a rostit:
– Credeam că o să-mi spui că eşti
căsătorit, ai familie sau că ai o iubită, dar
la aşa ceva nu m-am aşteptat.
În ziua în care trebuia să se întoarcă
acasă, Alexander a venit cu un buchet
enorm de flori şi cu un plic pentru
Alexandrina. Şi-a cerut permisiunea să o
sărute şi a făcut-o la fel de fierbinte ca altă
dată. La aeroport a întrebat-o dacă ar
putea să vină să o cunoască şi el pe
Alexandrina. Iar când s-a îndreptat spre
scara avionului i-a strigat:
– Ai fost şi rămâi marea iubire a vieţii
mele!

 „Am știut că ai să vii,
Dumnezeu mi-a spus”
Nu au trecut nici două luni de la acea
întâlnire şi, într-o zi, bunica şi nepoţica sau trezit cu Alexander la poartă. Chiralina
era plecată la studii. Musafirul, când a
văzut fetiţa, care e copia lui, a ridicat-o în
braţe, a sărutat-o şi, plin de emoţii, a zis:
– Eu sunt tatăl tău. Iartă-mă, dulce
minune!
– Am ştiut că ai să vii, Dumnezeu și
mămica mi-au spus. Aşa-i că n-ai să te
mai duci niciodată de la noi?
Tatăl şi-a strâns fetiţa la piept şi i-a
şoptit:
– Am să rămân numai dacă mama şi
bunica o să mă primească.
Mama şi bunica l-au primit. Întregită,
familia fericită s-a stabilit cu traiul în
România. Bunica va pleca şi ea în curând
la copii. Aceasta le este crucea vieţii acestor suflete unite prin dragoste cu voia lui
Dumnezeu. Dumnezeu să îi ţină uniţi grămăjoară până la apusul vieţii, căci e frumoasă relaţia lor.

Pagină realizată
de Dumitru VERBIȚCHI

HOrOSCOp
2
26
6..0
09
9--2
2..1
10
0..2
20
01
16
6
BERBECUL. Săptămâna aduce multe
situații și discuții controversate greu de
înțeles și controlat. Cheltuielile se pot înteți,
de aceea fii prudent și evită excesele. Sunt
șanse să ți se mărească veniturile, dar nu atât
cât ai dori. Totuși te poți descurca foarte bine cu ceea
ce ai. Persoanele din anturajul apropiat îți sunt alături,
dar unele au interese ascunse și defavorabile ție.
Stabilește un plan de acțiuni comune cu partenerul de
viață, dar și cu cei de afaceri.
TAURUL. Începutul săptămânii este
favorabil alcătuirii planurilor personale și
profesionale pe termen lung. Atenția și
eforturile îți sunt atrase în mod special de
către serviciu, pentru că aici se aşteaptă
schimbări. Unele persoane din anturajul apropiat îți
sunt alături și ai putea discuta pe îndelete cu cineva,
ales bine, despre intențiile tale profesionale de viitor.
Evită exagerările și ai încredere că totul se desfășoară
în favoarea ta.
GEMENII. Sunt zile bune pentru a te
ocupa de sufletul și corpul tău. Ai nevoie de
odihnă, retragere din forfota cotidiană și
dialog interior. Se pot evidenția unele
afecțiuni legate de sistemul renal, dar totul se va
termina cu bine, dacă vei fi atent. Odihna, alimentația
corectă, plimbările ușoare în aer liber te însănătoșesc
și-ți limpezesc gândurile. Apar câştiguri, dar și cheltuieli.
RACUL. Dialogurile cu prietenii sau cu
cineva din segmentul profesional te vor
pune pe gânduri. Totuși, informațiile primite
sunt de bun augur. Mijlocul săptămânii este
binevenit pentru detașare de cotidian și
alcătuirea unor planuri de viitor, atât în plan personal,
cât și profesional. Prevalează planul personal, în
special segmentul casnic și relațiile cu membrii familiei
și rudele. Îngrijește-ți sănătatea, care este destul de
vulnerabilă întreaga săptămână.
LEUL. Se conturează multe evenimente
sociale, la care trebuie să joci rolul principal.
Șefii, figurile autoritare din plan personal și
familial te vor provoca la discuții sau îți vor
propune sarcini profesionale noi. Analizează
bine dacă accepți, pentru că va fi dificil să duci la bun
sfârșit, indiferent despre ce este vorba. Călătorii pe
distanțe scurte, dialoguri cu persoane diverse și
contradicții sufletești. Odihnește-te, pentru că
sănătatea este vulnerabilă.
FECIOARA. Dacă începutul săptămânii
îți aduce gânduri și preocupări spirituale, a
doua parte a săptămânii te ancorează puternic în planul material, prin situații deosebite.
Se pare că ești susținut de către șefi sau de
persoane cu autoritate. Însă depinde de tine cum
gestionezi relațiile și situațiile în care ești implicat. Evită
discuțiile aprinse și criticile la adresa altora. Schimbări
financiare la locul de muncă!
BALANŢA. Săptămână importantă în plan
profesional, deoarece apar modificări salariale.
Vei fi nevoit să achiți facturi, taxe sau să te
implici în relații cu instituții financiare.
Recomandabil este să verifici toate documentele
cu care ai de-a face și să te informezi corect și la timp cu
privire la tot ce ține de bani, La serviciu ești în atenţia
șefilor. Fii atent, pentru că există riscul să-ți pierzi reputația
sau locul din cadrul unui colectiv de lucru.
SCORPIONUL. Colaborările și relația cu
partenerul de viață se vor evidenția încă din
primele zile ale săptămânii. Este nevoie să
asculți și să ții cont de sugestiile și doleanțele
celorlalți, altfel există riscul să izbucnească
conflicte. Controlează-ți reacțiile și ai încredere că lucrurile
se desfășoară în favoarea ta. Îndreaptă-ți atenția și spre
cheltuielile comune cu alții, în special achitarea datoriilor
de orice fel.
SĂGETĂTORUL. Mult de lucru la serviciu,
însă este vorba despre activități de rutină
destul de plictisitoare. Relațiile parteneriale
sunt conflictuale în zilele de miercuri și joi, deci
fii prudent și evită discuțiile contradictorii și
implicarea în activități care nu te privesc. Colegii te susțin
prea puțin, iar cu șefii nu se recomandă vreun contact.
CAPRICORNUL. Interesante zile pentru
relațiile sentimentale și cele cu copiii. Se
întrezăresc activități sociale, recreative cu cei
dragi, chiar și implicarea în hobby-uri comune.
Totuși ai grijă să ții cont și de nevoile sau
doleanțele celorlalți. Ți se poate reproșa faptul că faci
totul numai pentru îmbunătățirea imaginii tale publice
sau pentru a obține favoruri din partea unor persoane
oficiale importante.
VĂRSĂTORUL. Prima parte a săptămânii
este favorabilă domeniului casnic, astfel că ar
fi bine să-ți programezi activități necesare
casei, împreună cu membrii familiei. Sunt
momente bune pentru înfrumusețarea spațiului
de locuit. Dozează-ți eforturile, astfel încât să rezolvi
totul corect, la timp și împăcând pe toată lumea.
Sănătatea este vulnerabilă în a doua parte a săptămânii.
PEŞTII. Luni și marți ai multe drumuri de
făcut, pentru a rezolva diverse chestiuni
personale sau profesionale. Mulți te vor
provoca la discuții indiscrete, dorind, sub o
mască binevoitoare, să afle cât mai mult din viața
ta personală și din planurile profesionale. Fii prudent și
nu te lăsa ademenit de vorbe și gesturi mieroase. Ești
destul de solicitat și acasă de către membrii familiei.

Sfaturi practice
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ÎNgrijirea orhideelor ÎN ghiveci –
lumiNă, apă şi aer
O

rhideele sunt,
probabil, cele
mai îndrăgite plante
de apartament, argumentele în acest
sens fiind numeroase: sunt flori exotice, foarte frumoase,
rafinate, cu un parfum puternic, care
diferă de la specie la
specie. Mai mult
decât atât, în trecut
doar persoanele cu
stare materială foarte bună aveau
acces la astfel de
plante. În prezent
îngrijirea orhideelor
în ghiveci se face
mult mai uşor, chiar
daca plantele sunt
destul de sensibile,
ele supravieţuind
mai mulţi ani în
acest mediu, dacă li
se acorda atenţia
necesară.
În primul rând,
multe din orhideele
crescute în apartament au nevoie de un
pământ care să aibă în
compoziţia sa un
amestec de scoarţă de
copac, lemn de ferigă,
plută, turbă, cărbune şi
nisip. Astfel de pământ
poate fi achiziţionat de
la magazinele specializate. Aveţi însă grijă
să nu fertilizaţi orhideele imediat ce le
plantaţi sau transplantaţi într-un astfel de
pământ cumpărat din
comerţ, pentru că
acesta conţine şi un
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 Gătiţi gustos
împreună cu noi!

 Salată de
ardei copţi
cu brânză şi
măsline
ingrediente: 4 ardei graşi, 2 linguri ulei de
măsline, 2 linguri oţet balsamic, 3 linguri de
busuioc tocat mărunt, 1/2 linguriţă de oregano
uscat, 1 linguriţă zahar, 1 căţel usturoi tocat
mărunt, 3/4 lingură de sare, 1/2 linguriţă de
piper, 150 grame brânză feta, 100 grame măsline.
mod de preparare. tăiaţi ardeii în două şi
puneţi-i la copt (cu tăietura în sus) pe o folie de
aluminiu până se rumenesc bine. Când sunt
gata puneţi-i într-un castron acoperit timp de 5
minute. presăraţi şi puţină sare peste ei, se vor
curăţa mai repede şi mai uşor. Se taie fâşii şi se
pun într-un vas, adăugând uleiul de măsline,
oţetul balsamic, usturoiul, busuiocul, zaharul,

adaus de îngrăşăminte. În acelaşi context,
este de preferat ca
vasele/ghivecele în
care creşteţi orhidee
să fie transparente
pentru că rădăcinile au
nevoie de lumină.
Trebuie de reţinut
faptul că lumina este
unul dintre factorii
determinanţi pentru o
inflorescenţă bogată a
orhideei. Aşezaţi ghivecele pe un pervaz,
de preferat orientat
spre sud sau vest, în
această ordine, fără să
expuneţi planta direct

la soare pentru prea
mult timp. Plantele cu
frunze de un verde
închis sunt un indiciu
că lumina nu este suficientă. În ceea ce priveşte temperatura, din
nou poziţionarea pe
pervaz permite expunerea orhideelor unor
variaţii de temperatură, fapt ce induce înflorirea.
Orhideele se udă
la un interval de 7-9
zile, în caz contrar
rădăcinile vor fi afectate, un proces, din
păcate,
ireversibil.

Udaţi cu apă la temperatura camerei (apa de
chiuvetă sau, mai
bine, de ploaie, păstrată
timp de o zi).
Verificaţi umiditatea,
fie examinând ghiveciul transparent, fie
introducând un deget
în pământ. Evitaţi udarea excesivă, deoarece aceasta le poate fi
fatală orhideelor.
În egală măsură, o
bună circulaţie a aerului este esenţială pentru sănătatea plantei,
deoarece împiedică
ciupercile şi bacteriile

să infecteze frunzele
ude, stropite cu apă.
Această
problemă
poate fi foarte uşor
rezolvată cu ajutorul
unui ventilator aflat în
imediata apropiere a
orhideelor.
Fertilizaţi apelând
la soluţiile din comerţ,
special create pentru
această plantă sensibilă. Când sunt în
creştere, aplicaţi fertilizanţi o dată pe săptămână. Când planta
începe să se maturizeze, se reduce fertilizarea.

sarea şi piperul. Se pune vasul la rece pentru o
oră.
Salata este foarte gustoasă cu pâine prăjită
şi frigărui.

 Musaca grecească cu
vinete şi cartofi

Conserve pentru iarnă

 Gemuri fără zahăr
Gemul de prune fără zahăr se păstrează cel mai bine pe tot parcursul iernii.
Iar reţeta este mai simplă decât orice. Se

aleg prune proaspete, foarte coapte, ca
să aibă mult zahăr. Se stropesc bine cu
zeama unei lămâi care se constituie
drept conservant. Apoi se pun într-un vas
cu capac şi se dau la cuptor. Se lasă la
foc mic până capătă consistenţă de
magiun, deci până se elimină apa.
Amestecul se pune în borcane de sticlă care apoi se mai ţin la cuptor cu tot cu
compoziţie, pentru sterilizare. Acest produs, fără zahăr, este potrivit inclusiv pentru bebeluşi, de la 6 luni, de când începe
diversificarea hranei şi este un dulce
excelent pe tot parcursul iernii. Are o
cantitate enormă de potasiu, pe care nu
o găsiţi în multe produse, un element
esenţial pentru sănătate. Mai bine mâncaţi o lingură de magiun decât orice alt
fruct exotic pe tot parcursul iernii.

 Pastă picantă preparată în condiţii casnice

 Ardei graşi pentru
umplut în sos de roşii

ingrediente: 2 kg sfeclă roşie, 0,5 kg
ceapă, 05 kg ardei roşu dulce, 0,5 kg
morcov, 0,5 ml suc de roşii, un ardei
iute, 5 căţei de usturoi, 0,25 pahare de oţet de 3 procente, 1 pahar
ulei, 0,5 pahare de zahăr, 1 lingură
sare.
mod de preparare. Toate legumele se curăţă, se taie şi se
mărunţesc cu ajutorul maşinii de
tocat carne. Apoi în acest amestec
se adaugă uleiul, zahărul, sucul de
roşii, oţetul, sarea şi se pune vasul
pe foc pentru o oră. După ce legumele s-au fiert, pasta se pune în
borcane, se închid ermetic şi se
dau la rece.
Această pastă este foarte gustoasă, cu ea se pot prepara supe şi
ciorbe, dar poate fi servită, pur şi
simplu, unsă pe pâine.

Se aleg ardei graşi proaspeţi, li se
scot cotoarele şi nervurile din interior.
Se spală bine de seminţe. Ardeii se

opăresc 3-4 minute (cât să se înmoaie puţin) în apă cu sare: la 1 litru de
apă – 1 lingură de sare. Se scot şi se
pun la scurs. Apoi se aşează în borcane unul în altul şi se adaugă câteva
rădăcini de hrean. Borcanele se
umplu cu suc de roşii. Deasupra se
adaugă câteva tulpini de ţelină, se
pun capacele şi se sterilizează 30 de
minute din momentul fierberii. Se
închid ermetic şi se pun sub plapumă
până a doua zi.

Se curăţă, se spală cartofii şi se taie rondele. Vinetele se curăţă şi se taie rondele. punem
vinetele în apă cu sare şi le lăsăm 30 minute.
apoi se spală. Se prăjesc pe rând în ulei de
măsline cartofii şi vinetele. Se scot şi se lasă să
se scurgă în strecurătoare. Se curăţă ceapa şi
se căleşte în puţin ulei. adăugăm carnea tocată
şi lăsăm 15 minute să se înăbuşe, apoi – sucul
de roşii, pasta de tomate, chimenul, sarea, piperul şi oregano şi se lasă să fiarbă 25 de minute.
Sosul Bechamel. punem laptele la fiert să
dea în clocot. adăugăm făina şi amestecăm
bine. Se ia de pe foc, se adaugă unt, ouă, sare,
piper şi se amestecă bine.
într-o formă unsă se aşează un strat de cartofi, un strat de vinete, carnea tocată, se presară brânză, apoi se repetă stratul din nou. Se
toarnă sosul Bechamel, se presără brânza, se
coace 30 de minute în cuptorul încălzit la 180
grade, până se rumeneşte.
Se serveşte rece sau caldă, dar nu fierbinte.
Poftă bună!

Pagină realizată de Tatiana CARLAȘCIUC
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Ghidul sănătății dumneavoastră

Joi, 22 septembrie 2016

N

u e o boală de iarnă, aşa
cum s-ar crede. Face parte
dintre afecţiunile care nu ţin de un
anumit anotimp. Dar tocmai aerul
extrem de uscat şi razele solare îi
chinuie pe astmatici în mod special.

ASTMUL BRONŞIC

Măsuri de prim-ajutor

Când criza de sufocare apare pe
neaşteptate (în majoritatea cazurilor,
noaptea) apelaţi la “manevrele”
populare, cunoscute de mii de ani.
 Se deschide fereastra, ca să vină
mult aer curat.
 Se înghit câteva bucăţele de gheaţă
din congelator.
 Se bea apă de orz (pulbere) şi se
amestecă cu apă, care se prepară seara şi
se ţine în termos.
 Se inhalează soluţie de amoniac
farmaceutic.
 Se beau câteva înghiţituri de vin
acru sau un sfert de linguriţă de bicarbonat
de sodiu diluat în apă.
 Ajută şi 15-20 de picături de odolean (valeriană), luate în 50 ml de apă.
 Zona inimii se umezeşte cu un prosop înmuiat în apă rece amestecată cu oţet
şi sare.
 Când respiraţia devine şuierătoare,
se înmoaie două fâşii de pânză albă de
bumbac în oţet şi se înfăşoară încheieturile braţelor, în zona pulsului, dar nu foarte
strâns. Deseori ajută şi baia fierbinte la
picioare, ca să fie încălzite şi gleznele, în
timp ce bolnavul stă pe un scaun, lângă o
masă, de care se sprijină cu braţele, ţinând
coatele desfăcute în părţi. Această poziţie
uşurează respiraţia.
 Se face un masaj uşor al capului, în
zona cervicală şi a umerilor. Pentru masaj
putem folosi o perie uscată care îmbunătăţeşte circulaţia sanguină.

 Reţete cu plante
 Se bea zilnic infuzie dintr-o

linguriţă de frunze de urzică. 200 ml
de apă fierbinte se aduc până la
punctul de fierbere, se adaugă
planta şi se infuzează până la răcire. (În niciun caz nu fierbeţi plantele
în vase de aluminiu).
 Se toacă mărunt 30 de
grame de rădăcină de lemn-dulce
şi se infuzează în termos, în 500 ml
de apă clocotită, timp de 24 ore. Se
bea un pahar de ceai la primul
semn de greutate în piept. Atenţie!
Preparatul poate favoriza creşterea tensiunii sau insuficienţa
renală, la persoanele cu afecţiuni
renale.
 Ceai din scoarţă de vişin sălbatic. Dacă găsiţi în pădure un
vişin, luaţi câteva fâşii de scoarţă de
pe crengile din partea de nord.
Scoarţa se usucă, se râşneşte şi se
păstrează în borcan cu filet. Ceaiul
se prepară dintr-o lingură de pulbere, care se pune în 250 ml de apă
rece. Se aduce până la fierbere, pe
foc mic, apoi se mai lasă pe foc 7
minute. Se acoperă vasul cu capac,

 Persoanele cu probleme de inimă
sau hipertensiune nu au voie să facă proceduri cu apă fierbinte, de aceea sunt sfătuite să dea drumul la apă clocotită în baie
şi să inhaleze aburii, sau să inhaleze aburi
de cartofi fierţi în coajă. Efectul creşte vizibil, dacă odată cu inhalaţia se bea cu înghiţituri mici ceai din frunze sau fructe de
merişor uscat.
 Una dintre cele mai eficace metode
este inhalarea fumului de urzică uscată sau
de frunze uscate de podbal (se ard pe o

se infuzează până la răcire. Se bea
câte un pahar înainte de fiecare
masă şi încă unul înainte de
culcare.
 Sirop din seminţe de floareasoarelui. Se pun pe foc 2 litri de

apă, cu 4 pahare de seminţe curăţate de floarea-soarelui. Când în
vas rămâne un litru de lichid, se
strecoară, se amestecă după răcire
cu un litru de miere de albine şi se
păstrează la rece. Se consumă
câte o linguriţă, la 30 de minute
după masă.
 Sirop din usturoi. Se curăţă
căţeii de la 3 căciulii de usturoi, se
taie pe lung şi se fierb în 500 ml de

apă. Când apa scade şi rămân 250
ml, usturoiul se scoate şi se pune
într-un borcan. În apa rămasă, se
adaugă un pahar de oţet de mere şi
1/4 pahar de miere de albine. Se
fierb până ce compoziţia se îngroaşă. Se toarnă siropul în borcanul cu
usturoi, se închide cu capac şi se
lasă până a doua zi. În fiecare dimineaţă se mănâncă pe stomacul gol
2 căţei de usturoi, amestecaţi cu o
linguriţă de sirop.* Două linguriţe

tablă de metal). Diminuează criza văzând cu
ochii. Folosit zilnic de cei ce suferă de astm
bronşic, procedeul devine un tratament cu
efect sigur. În alte părţi ale lumii, medicina
populară cunoaşte metode mai puţin obişnuite. În ţările orientale, astmaticii ţin în gură
frunze proaspete sau uscate de podbal. În
Australia şi unele ţări europene, se înghit
ghemuleţe mici din fire de păianjen. În
America, bolnavii dorm pe lână de oi proaspăt tunsă, poartă mărgele din chihlimbar şi
ţin în casă căţei Cihuahua. Se consideră că

rase de seminţe de pelin se infuzează în 350 ml de apă fierbinte,
timp de o oră. Se strecoară şi se
bea câte 100 ml de ceai, de 3 ori pe
zi, înainte de masă.
 Se curăţă 500 grame de
ghimbir, se dau pe răzătoare şi se
pun într-un borcan cu filet de un
litru. Deasupra se toarnă alcool
dublu rafinat. Borcanul se închide şi
se ţine 2 săptămâni la temperatura
camerei. Se agită periodic. Se strecoară prin presare şi se trece lichidul în altă sticlă, limpezit. Resturile
se aruncă. Se bea câte o linguriţă
de tinctură, cu 100 ml de apă, de 2
ori pe zi, la 30 de minute după
masă.
 Din bătrâni se cunoaşte
metoda de tratament cu vin acru şi
frunze de podbal. 50 grame de

frunze se taie mărunt, se opăresc
cu 500 ml de apă fierbinte, se infuzează o oră în termos sau se ţin pe
baie de aburi. Infuzia strecurată se
amestecă cu 500 ml de vin sec, alb
sau roşu, încălzit la 70 de grade. Se
bea vinul cald, câte 150 ml, de 3-4
ori pe zi, timp de 14 zile. Reţeta se
foloseşte în caz de laringită şi
bronşită cronică.
 În timpul crizelor de tuse
astmatică puternică se râşnesc
boabe de ovăz nedecorticat (cu tot
cu pleavă). Se opăreşte o lingură
ovăz râşnit cu 200 ml de apă sau

patrupedul atrage boala asupra lui, dar nu
suferă deloc.
Persoanele care se confruntă pentru
prima dată cu o criză de astm se recomandă
să cheme urgent ambulanţa. Până atunci,
păstraţi-vă calmul, deoarece stresul şi teama
agravează bronhospasmul şi senzaţia de
asfixie. Pentru prevenirea crizelor de astm,
trebuie să vă feriţi de stres, agitaţie, efort
fizic excesiv, să renunţaţi la ţigări şi alcool.

zer fierbinte. Se infuzează în termos timp de 2 ore. Se bea lichidul
strecurat, câte 150 ml, de 2-3 ori pe
zi.
 Reţete

din mai multe plante

* Se amestecă cantităţi egale
de cimbru, frunze de podbal, treifraţi-pătaţi, rădăcină de iarbă mare,
seminţe de anason. Se iau 4 linguriţe rase de amestec, se pun în 250
ml de apă rece, se macerează timp
de 2 ore, după care se pun pe foc
şi se fierb 5 minute după primul clocot. Se infuzează 20 de minute, se
strecoară. Se bea ceaiul împărţit în
3 doze, între mese. După 14 zile,
plantele se înlocuiesc cu muguri de
pin, muşeţel, pătlagină şi podbal.
Se prepară la fel.
 Se amestecă câte o lingură
flori de soc, scoarţă de salcie, rostopască, câte 2 linguri fructe de
măceş şi seminţe de fenicul. În 300
ml de apă rece se pun 2 linguri rase
de amestec, se aduce apa până la
fierbere, se lasă pe un foc mic încă
3 minute, apoi se infuzează ceaiul
în vas acoperit, până la răcire. Se
beau câte 100 ml, de 3 ori pe zi, cu
25 de minute înainte de masă.
 Se râşnesc în maşina de

 Alimentaţia
Bolnavilor cu astm bronşic le
este recomandat sucul de struguri,
precum şi alimentele care conţin
vitaminele B6 şi B12.
 Se mănâncă câte 6 caise pe
zi, câte 3-4 tuberculi de topinambur
(napi).
 Condimentul curcuma (turmeric) este cunoscut ca un remediu
benefic în caz de astm bronşic. O
linguriţă de pulbere se amestecă cu
un pahar de lapte sau zer fierbinte,
se lasă până la răcire şi se bea
împărţit în trei doze, cu 40 de minute înainte de mesele principale.
 Smochinele favorizează eliminarea flegmei din plămâni. Se
spală cu apă caldă 3-4 fructe uscate şi se lasă într-un pahar cu apă,

cafea 3 linguri de seminţe de muştar şi se amestecă cu 100 ml suc de
aloe, 300 g miere de albine, 500 g
miez de nucă pisat. Se consumă
câte o lingură, de 3 ori pe zi, cu 30
de minute înainte de masă.

 Reţete speciale

 Dacă astmul bronşic este
asociat cu rinită alergică: se pun în
cuptor rădăcini de brusture şi de
păpădie în cantităţi egale, se prăjesc puţin, ca să devină de un
maroniu deschis, apoi se râşnesc
împreună. Două linguri de pulbere
se amestecă cu 500 ml de apă şi se
lasă peste noapte. Dimineaţa se
mai adaugă 100 ml de apă, se
pune lichidul pe foc şi se mai fierbe
10 minute, după primul clocot. Se
beau câte 100 ml de ceai, amestecat cu 50 ml de lapte cald, înainte
de masă.
 Dacă astmul bronşic este
asociat cu erupţii cutanate, se fac
băi sau spălături cu salcie albă. Se
toacă 400 g de crenguţe tinere cu
frunze şi flori, se opăresc dimineaţa
cu 5 litri de apă şi se lasă la infuzat
până seara. Înainte de culcare,
adulţii se spală cu infuzie încălzită
puţin, iar pentru copii se face o baie,
în cadă mică.
peste noapte. Dimineaţa se mănâncă fructele pe stomacul gol, apoi se
bea apa din pahar. O cură durează
2 luni.
 Zilnic se bea un pahar de
amestec de suc de morcovi şi ţelină, în cantităţi egale, în care se
adaugă ceai de cicoare (câte 1/3 de
pahar de ceai de fiecare ingredient).
Amestecaţi câte o linguriţă de
hrean ras cu miere de albine, şi
consumaţi preparatul înainte de
culcare.
 Într-un borcan, puneţi 2 cepe
mari, tocate mărunt, turnaţi deasupra 2 pahare de miere de albine
lichidă. Borcanul se închide cu
capac şi se lasă la macerat 12 ore.
Se consumă câte o linguriţă de
sirop, cu 30 de minute după fiecare
masă, şi o linguriţă înainte de culcare.
(Formula AS)

Pagină realizată de Valeria ȘTEFUREAC
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felicitări!
La 20 septembrie și-a
sărbătorit ziua de
naștere mult stimata
noastră colegă, doamna

valeria
ștefureac

din or. Cernăuţi.
Doamna Valeria încă
din tinerețe poartă grija
cuvântului
românesc
scris corect în șpalturile
ziarelor din regiune (mai întâi la „Zorile Bucovinei”, iar apoi la
săptămânalul „Libertatea Cuvântului”).
Noi, colegii de serviciu, îi suntem recunoscători pentru
hărnicia și ardoarea sa tinerească, perseverența și spiritul ei
organizatoric. Îi dorim din toată inima multă sănătate, fericire,
ani mulți și buni, plini de bucurii și împliniri
din partea fiilor, nurorii și nepoțelelor. Iar
toamna de aur a vieții sale să dureze cât
mai mult.
În ziua ce vă bate-n prag,
Noi vă dorim tot ce vi-i drag
Şi vă urăm toţi împreună
Fericire, voie bună!
La mulţi ani, doamnă Valeria!

Joi, 22 septembrie 2016

Stai… Te strigă iar copiii? “Da”
Cântă-mă cât tânără mai sânt.
Stai. Pe ei şi mâne-i poţi cânta,
Cântă-mă, cât tânără mai sânt…
Femeile, scumpele, dragele femei merită să fie cântate,
deoarece anume ele sunt izvorul vieţii pe pământ, anume ele
sunt stâlpul casei, anume ele ştiu să aştepte, să ierte, să le
înţeleagă pe toate, să fie bune şi răbdătoare. Toate acestea se
referă şi la sărbătorita noastră – doamna

valentina GriŞco,
învățătoare de clasele primare la Gimnaziul nr. 6 din
Cernăuți, care în aceste frumoase zile de toamnă, îşi mai
prinde în buchetul multicolor al anilor încă o floare de o rară
frumuseţe. Doamna Valentina este muncitoare, plină de viaţă şi bunătate sufletească. Are un suflet caritabil, înzestrat cu darul de а alina durerea. Fiind exigentă faţă de sine, doamna Valentina iubeşte
ordinea şi disciplina. În orice împrejurări sărbătorita noastră nu-şi pierde curajul şi siguranţa în forţele proprii, pretutindeni manifestându-se ca un responsabil pedagog.
Astăzi, pentru doamna Valentina, toţi cei care o iubesc nespus de mult au
cules flori alese, deoarece ea merită cele mai mândre buchete, cele mai gingaşe cuvinte de mulţumire şi recunoştinţă pentru că e soţie iubitoare,
mămică grijulie şi o învățătoare blândă pentru elevii, care simt din plin
grija şi dragostea doamnei Valentina. Toți Vă doresc în primul rând sănătate, că anume ea, sănătatea, este cea mai scumpă avere, linişte sufletească, frumuseţea primăverii şi farmecul florilor alese.
La mulți ani!
Cu stimă, părinții și elevii clasei a 3-a

E toamnă, anotimpul când se adună
roadele pământului dăruite de Bunul
Dumnezeu harnicilor gospodari, când
cerul devine tot mai plumburiu, sunt
totuşi încă zile când razele soarelui
străbat prin nori şi ceaţa dimineţii ne
bucură sufletul cu un zâmbet, puţin
rece dar foarte drăguţ. Vorba poetului:
Când soarele mândru din nori va purcede,
Văzduhul senin se-ntretaie,
Aprinsă scânteia ascunselor doruri,
Va arde cu munţi de văpaie...
Pentru familia Gostiuc din satul
Mahala, raionul Noua Suliţă, anume
toamna este superbul anotimp, care odată cu minunatele daruri ale pământului le aduce şi
vestea bună că Domnul i-a mai dăruit gospodinei acestei case încă un fericit an în mijlocul
celor dragi. Anume la 26 septembrie, doamna

maria Gostiuc,
profesoară de limba franceză la Şcoala medie generală de gradele I-III din Ostrița-Mahala, își
va sărbători ziua de naştere. Doamna Maria împreună cu soțul Vasile cu mare dragoste şi grijă
și-au crescut copiii şi se bucură că Bunul Dumnezeu le-a ajutat să-i vadă sănătoşi, modeşti şi
omenoşi. Toată viaţa aceşti doi oameni au lucrat, făcându-şi din muncă o boltă nepieritoare şi
această dragoste faţă de muncă s-au străduit s-o altoiască şi copiilor, iar apoi şi scumpilor nepoţei.
Astăzi, în ziua de naştere a scumpei soții, mame și bunicuțe,
soțul Vasile, fiul Alexandru, fiicele Ana și Cristina, nora Daniela,
nepoţeii Arcadie și Andreea, vin cu frumoase felicitări, dorindui din tot sufletul în primul rând sănătate, linişte sufletească,
toate frumuseţile lumii, farmecul celor mai alese flori de toamnă, care în aceste zile le bucură inima. Şi toţi, în unison, din
toată inima. îi spun: binele ce-l semănaţi în jurul dumneavoastră, să vă revină înzecit şi să vă facă traiul mereu fericit, să vă dea Domnul bucurie, vivacitate şi ca alături mereu să fie numai
cei mai buni prieteni şi îngerii păzitori.

Am vrea să ajungem în aceste clipe
în casa soţilor
eduard și tatiana PanŢÂr,
deoarece domul

eduard

în a 25-a zi a acestei
luni va împlini o frumoasă vârstă.
Da, anii omului sunt mai întâi muguri, apoi
floare, ce dă mai târziu rod. Au muncit și muncesc
în sudoarea frunţii, și-au construit casă, au sădit
copaci, au săpat fântână, au trăit şi trăiesc frumos, în bună înţelegere, stimă, dragoste faţă de
aproapele. Rodul anilor trăiţi omeneşte, cu
demnitate sunt copiii: feciorașul Alexandru și fiica
Elizabeta.
Domnule Eduard, sănătatea, norocul, fericirea să nu părăsească
casa Dumneavoastră, să vă încălzească mereu atenţia şi dragostea
soției Tatiana, a copiilor, părinților, fratelui, rudelor și prietenilor. Ei toţi au hotărât să vă facă această surpriză prin intermediul ziarului nostru, adică
să vă dăruie cuvinte alese de mulţumire şi
un vers frumos, ce o să vă aline sufletul.
Cu bucurie se măsoară
Orice iarnă, orice vară,
Bucurii mai multe, mai noi
Să v-aducă anii, la amândoi.

Anume-n astfel de zile de toamnă
bogată, cu 25 de ani în urmă,
s-a născut domnul

alexei robu

din or. Cernăuți. Pentru el şi
pentru toată familia dumnealui,
toamna este anotimpul preferat. Nu
întotdeauna soarta i-a zâmbit, el à
trecut prin multe greutăţi, una dintre cele mai înfiorătoare fiind
perioada când a fost nevoit să plece
în estul țării, dar în orice împrejurări
sărbătoritul nu-şi pierde curajul şi
siguranţa în forţele proprii, pretutindeni manifestându-se ca un responsabil lucrător şi bun gospodar.
Acum, când toamna aurie aşterne-n calea domnului Alexei un covor
de flori cu 25 de crizanteme, la frumoasele felicitări, armonizându-şi
vocile într-o frumoasă rapsodie, se alătură părinții Valentina și
Vladimir, sora Anastasia, soția Caterina, buneii Dumitru, Dașa și
Georgeta, socrii Alexei și Natalia, toate rudele și prietenii care astăzi
vin să-i aducă în dar cele mai frumoase flori ale recunoştinţei şi dragostei, mulţumindu-i pentru sufletul bun şi mare, în care încape o lume
întreagă, multă sănătate, deoarece anume ea, sănătatea, e cea mai
scumpă comoară à omului, fericire, multe bucurii în viaţa aceasta,
care, deşi e complicată, totuşi frumoasă rămâne, vivacitate, împlinirea tuturor năzuinţelor şi viselor frumoase, belşug şi armonie în viaţă.
Dumnezeu să te păzească,
Mult noroc să-ţi dăruiască,
Sănătate, viaţă bună,
Mult belşug şi bani în pungă.
La mulţi ani!

Să ai noroc şi multă bucurie,
Pe drumul vieţii mândră să păşeşti,
Să fii mereu model de omenie
Şi numai oameni buni să întâlneşti.
Anume în aceste zile de toamnă bogată, domnul

veaceslav andriŢcHi

îşi adăugă în buchetul vieţii încă o floare, mândră ca şi sufletul
său generos. Toţi îl cunosc şi îl preţuiesc ca pe un bun prieten,
cu o inimă binevoitoare. Este o fire liniştită, plină de entuziasm,
energie şi curaj. Este optimist, amabil şi mărinimos. Îi place mult
să-și ajute familia, îi iubeşte nespus de mult, străduindu-se să nu-i
supere cu nimic nici pe soție şi nici pe părinți, înţelegând că inimile
acestor fiinţe scumpe trăiesc numai pentru el.
Şi acum, când domnul Veaceslav şi-a sărbătorit ziua de naştere, îi
transmitem un mesaj de felicitare din adâncul inimii şi purtat pe
aripile dragostei, pe valul apelor cristaline ale izvorului la fel de
curat şi prosper aidoma sufletului lui din partea soției
Cristina, feciorașului Stanislav, părinţilor, precum şi surioarei Svetlana, care-i doresc
să fie voios şi sănătos în braţele norocului, iar drumul vieţii să-i fie netezit de
mila lui Dumnezeu. Şi-i mai doresc cei dragi voie bună, mult noroc şi
această urare frumoasă:
Fii ca bradul de frumos, sănătos şi omenos,
De cei dragi să fii iubit, de toţi îngerii păzit.
Şi-ţi dorim toţi împreună: fericire, voie bună,
Zile multe şi senine cu cei dragi pe lângă tine.
La mulţi ani!
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Caz incredibil petrecut
în Italia sau… şi bogații plâng
Numele real:
Anna Zaiacikivska
Data naşterii:
12 decembrie 1991
(25 ani)
Zodia: Săgetător
Greutatea: 54 kg
Înălțimea: 179 cm
Locul nașterii: IvanoFrankivsk
Ani de activitate: 2001 până în prezent
Naționalitate: ucraineană
Profesie: model, interpretă, actriță, artistplastic
în America alături de
noul său iubit pentru
că soțul ei ar fi agresat-o. „A ridicat mâna
la mine. Prima oară
când a făcut
asta, am fugit
acasă
la
părinții mei, în
Ucraina. Am
decis ulterior
să îi acord o
nouă șansă,
însă în final
n-am
mai
vrut să trăiesc ca într-o
cușcă și am
fugit“, a declarat
modelul
ucrainean Anna
Zaiacikivska din
Ivano-Frankivsk.
Născută la 12
decembrie 1991,
deținătoarea titlului

A mers la poliție să spună că ia dispărut soția. După două luni a
avut un șoc când a intrat pe contul
său de Instagram.
Miliardarul Gianluca Cervara șia dat dispărută soția. În luna iulie a
mers la poliţie și a povestit că Anna
Zaiacikivska, fostă ,,Miss Ucraina2013“, a dispărut și nu mai știe
nimic de ea. Cei doi se căsătoriseră
în decembrie și urmau să facă
nunta în septembrie, anul curent.
Bărbatul miliardar a fost convins că
tânăra a fost răpită pentru recompensă. Șocul a fost cu atât mai
mare cu cât peste două luni acesta
a intrat pe contul său de Instagram
și a descoperit că femeia era în
viaţă și nevătămată. În plus, aceasta apărea în poze fericită alături de
un alt bărbat. De cealaltă parte,
tânăra se apără și spune că a fugit

,,Miss
Ucraina-2013“,
actrița, artistaplastică, interpreta și autoarea de cântece,
Anna Zaiacikivska a reprezentat Ucraina și
la concursul de frumusețe
„Miss
World-2013“, care s-a
desfășurat în Indonezia.
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