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TRAGEDIE: cinci poliţişti
ucişi din greşeală
chiar de colegii lor
Locotenentul Iulian Rudko
din raionul Secureni, condus
pe ultimul drum in satul natal
CURS VALUTAR MEDIU LA ZIUA DE 7 DECEMBRIE 2016
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Ziua ForţelorArmate din Ucraina marcată la Cernăuţi
n incinta Casei Ofiţerilor
din Cernăuţi a avut loc o
ceremonie festivă dedicată
Zilei Forţelor Armate din
Ucraina. La etapa actuală o
mie de bucovineni apără cu
arma în mână integritatea
ţării în Donbas. 4 mii de
militari din regiune au tre
cut deja prin ororile
războiului, iar 79 de militari
şi-au pierdut viaţa în cadrul
Operaţiunii antiteroriste.
Reamintim că pe 6 decem
brie 1991 Parlamentul a
adoptat Legea "Cu privire la
Forţele Armate ale
Ucrainei".

I

Ceremonia festivă didicată
Zilei Forţelor Armate a început
cu un minut de reculegere, după

care guvernatorul regiunii, Oleksandr Fişciuk, a transmis un me
saj de salut tuturor militarilor. De
asemenea, mai mulţi militari au
fost menţionaţi cu Diplome de
Onoare din partea Administraţiei
Regionale de Stat. La 5 parti
cipanţi la Operaţiunea antiteroristă li s-a înmânat din partea
Preşedintelui ţării medalia "Apă
rătorul Patriei”. Pentru doi mili
tari această distincţie a fost în
mânată post-mortem. în timpul
discursului rostit cu ocazia mar
cării Zilei Forţelor Armate din
Ucraina, Preşedintele Ucrainei,
Petro Poroşenko, a declarat că
numărul victimelor agresiunii
ruseşti în Donbas a ajuns la 10
mii: 2.500 de militari şi 7,5 mii de
civili.

Atenţie! Şcolile şi grădiniţele
se închid una dună altă din cauză virozelor

S a la riu l m in im e de 1.600 grivne,
ia r im p o zitu l u n ic - de 3 5 2 grivn e
irecţia principală a Serviciului Fiscal de Stat în
Bucovina atrage atenţia asupra faptului că, potrivit
modificărilor la legile în vigoare, de la 1 decembrie curent
mărimea salariului minim constituie 1.600 grivne.

D

Un salariu mai mic decât
cel minim nu poate fi stabilit
pentru munca simplă, necalifi-

cată. Respectiv, persoanele fizice-antreprenori, care plătesc
impozitul unic, urmează să

direcţioneze în buget în luna
decembrie 352 grivne sub
formă de impozit unic.
Serviciul de presă al
Direcţiei principale a
Serviciului Fiscal de Stat în
regiunea Cernăuţi

Zilnic, zeci de copii şi adulţi, dar şi
persoane în etate ajung la spital cu
febră, dureri de cap, ameţeli şi pro
bleme digestive. Dacă cei mai mulţi
sunt diagnosticaţi cu viroză respirato
rie, sunt şi cazuri în care internarea
în spital devine obligatorie. în ultime
le două săptămâni, paturile din spita
le au fost ocupate până la refuz. La
Cernăuţi numărul cazurilor de infecţii
ale căilor respiratorii superioare a
depăşit pragul epidemic. Spitalul
orăşenesc pentru copii este arhiplin,
iar medicii susţin că nu mai sunt
paturi libere pentru a primi noi
pacienţi. La Spital sunt trataţi şi copii
la care infecţiile au trecut în bronşite
şi pneumonie. Majoritatea pacienţilor
sunt de vârstă preşcolară. Viruşii
continuă să atace în forţă, iar după
oraşul Cernăuţi, şcolile şi chiar gră

diniţele s-au închis temporar în mai
multe raioane din regiune. în
regiunea Cernăuţi numărul cazurilor
de viroze respiratorii a depăşit pragul
epidemic. Despre aceasta a anunţat
şefa Sanepidului regional, Natalia
Gopko. în comparaţie cu săptămâna
trecută, numărul cazurilor de infecţii
respiratorii s-a dublat. în acelaşi timp
medicii monitorizează foarte atent
situaţia privind îmbolnăvirile cu gripă.
La etapa actuală sunt înregistrate 11
cazuri de îmbolnăvire cu gripă de
tipul A(H3N2). Medicii îndeamnă per
soanele care sesizează primele simptome (dureri de cap, în gât, dureri
de articulaţii, febră şi tuse) să se
adreseze de urgenţă medicului. De
asemenea, este indicat de a evita
aglomeraţiile şi locurile publice.

„Cadou de la Santa Claus” pentru Şcoala din Mămăligă
M

ediile din raionul Noua Suliţă anunţă că la Şcoala
medie din Mămăliga a fost deschisă o sală modernă
de calculatoare. Cele 11 calculatoare au fost conectate la
reţeaua Internet şi sunt dotate cu programele necesare
pentru învăţământ. Elevii vor avea posibilitate la un nivel
mai înalt să însuşească informatica. La dispoziţia lor se
află şi o tablă interactivă.
Nu este o noutate obişnu
ită, fiindcă multe instituţii de
învăţământ, mai ales din loca
lităţile săteşti, demult visează
la asa ceva. Acesta este rezul

tatul susţinerii din partea unui
grup de donatori, printre aceş
tia fiind Guvernul SUA, Com
pania „Microsoft Ukraina”. Vom
sublinia că în cazul dat este

vorba de un ajutor acordat
special şcolilor de bază, ceea
ce este esenţial. De aseme
nea, în cadrul acestui prog
ram, la Şcoala din Mămăliga
se desfăşoară lucrări de repa
raţie. Deci, ideea transformării
Şcolii medii din Mămăliga întro şcoală de bază dăinuie, în
pofida faptului că Şcolile medii
din Bălcăuţi, Nesvoia şi Stălineşti au protestat să devină
filiale ale Şcolii de bază din
Mămăliga şi se află în proces
de judecată.
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c in c i p o liţiş ti u c iş i d in g re ş e a lă c h ia r de c o le g ii lo r
Locotenentul Iulian Rudko din Secureni, condus pe ultimul drum în satul natal
u lacrimi în ochi şi cu
foarte multe întrebări
fără răspuns. Aşa a
fost condus ieri pe ultimul
drum locotenentul superior
din cadrul Direcţiei
principale a Poliţiei
Naţionale din capitală, Iulian
Rudko care a fost ucis în
noaptea de 4 decembrie în
satul Kneajyci din
apropierea Kievului. Iulian
este unul dintre cei cinci
poliţişti împuşcaţi de către
colegii lor. între timp, con
ducerea Ministerului de
Interne şi procurorii caută
să identifice vinovaţii. Iulian
Rudko a fost înmormântat în
satul său natal Kobolcin din
raionul Secureni. El era
unicul fiu la părinţi şi toată
viaţa a visat să devină
poliţist. Cu doi în urmă s-a
căsătorit şi în viitorul
apropiat aşteptau să vină pe
lume primul copilaş. Iulian a
fost înmormântat în satul
natal, lăsând în urmă multe
lacrimi şi durere.

C

Reamintim că 5 poliţişti au
ajuns să se împuşte între ei în
localitatea Kneajyci situată în

apropiere de Kiev, în timpul unei
anchete pentru prinderea unui
grup de infractori. în noaptea de
3 spre 4 decembrie, o operaţiune
de reţinere a unui grup suspectat
de jafuri s-a sfârşit printr-o
răfuială între trei unităţi diferite de
poliţie. Doi poliţişti criminalişti sau ascuns într-o casă aflată în

Mama şi-a donat
rinichiul pentru
a salva viaţa fiului său

construcţie pentru a-i prinde în
flagrant delict pe hoţi şi să dea
semnalul colegilor lor, aflaţi în
apropiere, pentru a interveni,
însă, alarma unei case din apro
piere a pornit din întâmplare, iar
la faţa locului a ajuns o patrulă a
poliţiei de protecţie, o divizie a
Poliţiei Naţionale, care asigură

UE interzice importurile de carne de pasăre
din Ucraina, din cauza gripei aviare
niunea
Europeană a
interzis pe o
perioadă nedeter
minată importuri
le de carne de
pasăre din
Ucraina, din cauza
temerilor privind
gripa aviară, a
anunţat marţi
Autoritatea pen
tru siguranţa ali
mentară de la
Kiev. Interzicerea
vine după desco
perirea unor
cazuri de gripă
aviară în regiunea Herson, la
începutul acestei luni.

U

Este prima epidemie din
2008 înregistrată în Ucraina. în
perioada 1 ianuarie - 20 octom
brie 2016, Ucraina a exportat în

va Aleksiuk din Storojineţ de 67 de ani a donat un
rinichi fiului său Iuri de 35 de ani care era
diagnosticat cu insuficienţă renală, notează weche.info.
Transplantul a avut loc la Institutul Şalimov, iar familia a
cheltuit 300 mii de grivne. Banii au fost colectaţi prin
intermediul bisericii şi oamenilor de bună credinţă.

E

Doamna Eva spune că nu a ezitat nici o clipă când a aflat că fiul
are nevoie de transplant. ”Am decis să-i dăruiesc o a doua viaţă. în
timpul intervenţiei chirurgicale nu mă gândeam la mine. Aveam grijă
ca rinichiul să fie compatibil fiului”. Din fericire, totul a trecut cu bine
şi după operaţie a urmat o perioadă de reabilitare. Actualmente au
revenit acasă. "Dragostea maternă mi-a salvat viaţa”, spune Iuri
Aleksiuk.

paza oamenilor şi firmelor.
Aceştia, odată ajunşi la faţa locu
lui, au urmărit urmele de pe
zăpadă care duceau către casa
în care se aflau cei doi ofiţeri şi iau reţinut, bănuindu-i că sunt
hoţi. în acelaşi timp, colegii celor
doi au ajuns şi ei la faţa locului şi,
crezând că hoţii i-au deconspirat,

au sărit în ajutor. La scurt timp a
venit şi o unitate KORD, apoi
confuzia a fost atât de mare încât
au început să tragă unii în alţii. în
urma răfuielii au murit doi ofiţeri
ai poliţiei deh protecţie, doi
poliţişti criminalişti şi unul din
forţele speciale KORD. între
timp, adevăraţii hoţi - care se
pregăteau de ja f - au auzit
focurile de armă şi au fugit din
localitate. Ei au fost prinşi în
drum spre Kiev. „Cei trei infractori
au fost reţinuţi, armele le-au fost
confiscate şi vor fi aduşi în faţa
justiţiei”, se arată într-un comuni
cat de pe site-ul Ministerului de
Interne din Ucraina. Autorităţile
au început o anchetă pentru a
stabili cine a început să tragă şi
care a fost motivul. Acum, rudele
celor cinci poliţişti cer despăgu
biri.

Uniunea Europeană 32.000 tone
de carne şi produse din carne de
pasăre. în noiembrie, Ucraina a
restricţionat importurile de carne
de pasăre din anumite regiuni ale
Germaniei, Bulgariei şi Ungariei,
tot din cauza temerilor privind

gripa aviară. în ultimele săptă
mâni, virusul (H5N8) a fost
detectat în opt state europene şi
Israel, iar unele ţări au cerut fer
mierilor să ţină păsările închise,
pentru a evita extinderea epide
miei.

Salariul Gontarevei, de 10 ori mai mare decât al Preşedintelui
alariul şefei Băncii Naţionale a Ucrainei,
Valeria Gontareva, în luna noiembrie a
constituit 210 mii 655 grivne. Acest fapt
este confirmat în Registrul de stat unificat
al persoanelor autorizate să execute funcţii
în administraţia publică.
De asemenea tot în noiembrie Gontareva a
beneficiat de o dobândă pe depozit la Banca
Ukreksimbankîn valoare de 85,2 mii grivne. Reiese
că şefa Băncii naţionale are un salariu aproape de
10 ori mai mare decât al Preşedintelui Poroşenko,
care în noiembrie a primit un salariu de 28 mii de
grivne, iar Premierul Groisman - 35 mii grivne.
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DE CE SATUIP0IENI-BUC0VCA SE VREA
DIN NOV ÎN RAIONUI
NLIBOCAP

atul Bucovca (PoieniBucovca), în
comparaţie cu cele din
vecinătatea sa nemijlocită,
o perioadă îndelungată din
istoria sa, s-a pomenit
situat la margine
de hotare,
c—
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Austro-Ungar cu
România. în ulti
mul pătrar de veac
el face parte din
raionul Herţa, pe
când satele vecine
- din raionul
Hliboca. Această
împărţire teritorialadministrativă, poate
neînsemnată la prima
vedere, le-a creat
locuitorilor din PoieniBucovca multe
probleme şi bătaie de
cap. „Satul nostru se
aseamănă cu o insuliţă,
ne spune doamna
Cornelia Roşea.

O insuliţă înconjurată de
localităţi din raionul Hliboca.
Atunci când era un singur raion,
Hliboca, nu aveam probleme
Ele, problemele, au început de
când aparţinem la raionul Herţa.
în primul rând, nu ai cu ce călători
la Herţa, fiindcă în direcţia aceea
nu circulă nici un autobuz.
Drumurile prin Tureatca şi prin
Mihoreni sunt rele, mai ales pe
timp de iarnă. Nici acei care au
maşini proprii nu riscă să circule
pe aceste drumuri. De aceea,
pentru a ajunge la Herţa, plecăm
mai întâi la Cernăuţi, iar de acolo
- la Herţa. Facem un drum de 80
kilometri, pe când Hliboca e la o
depărtare de 18 kilometri. în afară
de aceasta, autobuzele spre
Hliboca circulă foarte des.
Consătenii noştri, care trebuie să
se trateze, spun că sunt din satele
vecine şi se internează la spitalul
din Hliboca, şi nu la Herţa”.
„Ne-am adresat cu această
problemă şi conducerii raionului

|
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Herţa, dar ni s-a apus că
autobuzele sunt private şi că
şoferilor nu le este convenabil o
asemenea cursă, ne explică dom
nul Gheorghe Mitran. Dar care
este grija autorităţilor din raion
faţă de satul nostru? Nu avem
grădiniţă! Părinţii îşi duc copiii la
Grădiniţa din Tureatca, şcoala a
fost construită pe mijloace băneşti
din România. Şi dacă acum
oamenii au dreptul să hotărască
benevol ce fel de comunităţi teri
toriale unite să creeze, atunci de

C"»CQH,

ce să nu abordăm chestiunea tre
cerii satului nostru în componenţa
raionului Hliboca, ca apoi să for
măm o comunitate teritorială unită
cu mai multe sate hlibocene?”.
Dl Gheorghe Mitran şi dna
Cornelia Roşea, după ce au pre
zentat listele cu semnăturile con
sătenilor lor (257 de persoane),
care sunt pentru trecerea satului
Poieni-Bucovina în componenţa
raionului Hliboca, la Administraţia
Regională de Stat şi la Consiliul
Regional, spunându-şi păsul

adunarea
satului,
la
care a partici
pat şi conduce
rea
raionului
Herţa, şi tot nu ni
s‘ a permis să
luăm
cuvântul, nu- 'V'V
o Cfi: mindu-ne „oameni
cu trecut întunecat”,
în sală erau vrea
250 de persoane
care
au
strigat:
„Vrem să fim în com
ponenţa raionului Hli
^
yi. boca!”.
De vocea poporului
trebuie să se ţină cont, cu
atât mai mult când este
vorba de propuneri raţio
nale. Deci, oamenii nu sunt
indiferenţi de cele ce se
petrec în satul lor, caută
soluţii mai potrivite pentru
problemele care există. Spe
răm că această problemă
poate fi soluţionată, în mare
parte, la nivelul Consiliului
Regional, cu atât mai mult în
perioada când procesul de refor
mare a autoadministrării locale a
preşedintelui
intrat în faza finală. Chiar la 7
Consiliului Regional, au
decembrie, în Ziua autoadminis
trecut şi pe la redacţia săptămâ trării locale, Preşedintele Ucrai
nalului „Libertatea Cuvântului”.
nei, Petro Poroşenko, a semnat
„Suntem un grup de iniţiativă decretul ”Cu privire la sarcinile de
şi o facem deschis, exprimând
primă urgenţă de dezvoltare a
voinţa consătenilor, afirmă dl autoadministrării locale în Ucraina
Gheorghe Mitran şi dna Cornelia
in anul 2017”. în document se
Roşea. Cereri respective am scris pune accentul pe crearea
şi la Consiliul sătesc pe numele benevolă a comunităţilor teritoria
primarului Maria Puiu. Am cerut le unite. Oare nu în acest cadru
să participăm
la sesiunea
se înscrie şi iniţiativa majorităţii
Consiliului sătesc, dar nu ni s-a locuitorilor din Bucovca (Poienipermis. La 7 august a avut loc Bucovca)?

„CADOU" DIN PARTEA PARLAMENTARILOR
DE ZIUA AUTOADMINISTRĂRII LOCALE
în fiecare an, la 7 decembrie,
în Ucraina este marcată Ziua
autoadministrării locale. Este o
sărbătoare de care ştiu în mare
parte doar funcţionarii de stat,
însă eficienţa activităţii organe
lor autoadministrării locale
trebuie s-o simtă cetăţenii per
manent.
Ei salută procesul de descen
tralizare, proces care se desfă
şoară, cum e obişnuit la noi, mai cu
opinteli, mai cu propteli. Iar anul
acesta, chiar în ajunul sărbătorii,
Rada Supremă le-a făcut
locale ale puterii un „cadou de
tat”. Ea a respins proiectul de
care prevedea schimbarea
lor între raioane în cazul creării
comunităţilor teritoriale unite,
în hotarele diferitelor raioane. Marţi,
la examinarea proiectului de
respectiv în cea de a doua lectură,
el a întrunit numai 168 de voturi ale
deputaţilor, în loc de 226 de voturi
necesare. Aleşii poporului au votat de trei
ori pentru revenirea la examinarea pro
iectului de lege, dar fără nici un rezultat.
Astfel, potrivit regulamentului activităţii

Radei Supreme, proiectul de lege se
consideră respins. Preşedintele Radei
Supreme, Andrii Parubii, a constatat cu
regret că proiectul de lege respectiv „le-ar

fi oferit comunităţilor locale posibilitatea
să decidă de sine stătător cu cine şi cum
să se asocieze, le-r fi dat mecanismul
asocierii”. Autorii proiectului de lege au

propus introducerea în cadrul legislativ al
Ucrainei a normei, potrivit căreia în com
ponenţa comunităţii teritoriale unite ar fi
intrat o comunitate sau câteva comunităţi
teritoriale, situate în raionul vecin cu cel,
pe teritoriul căruia se află centrul ad
ministrativ al comunităţii teritoriale unite
nou-create. Deci, cerinţa rămâne cea ve
che: comunităţile teritoriale se creează
numai în hotarele raionului. Adică două
sate vecine, dar situate în raioane diferire
nu pot forma o comunitate teritorială
unită, chiar dacă doresc aceasta foarte
mult.
Această veste din sala de şedinţe a
Parlamentului posibil să fi trezit reacţii
diferite în regiunea noastră. Cineva se
bucură că deputaţii le-au „ajutat” să
stopeze intenţiile benevole ale unor
comunităţi, iar alţii regretă că însuşi
organul legislativ pune beţe în roate la
procesul de descentralizare. Spunând
aceasta, îi avem în vedere pe locuitorii
din Mahala, raionul Noua Suliţă, şi
Ostriţa, raionul Herţa, care doresc să
creeze o comunitate teritorială comună.
Documentele înaintate de Consiliile să
teşti Mahala şi Ostriţa au fost reţinute,
mai întâi la Administraţia Regională de
Stat, care aşa şi nu le-a dat undă verde.
Acum şi parlamentarii le-au pregătit o
„surpriză” legislativă. Acel tunet din senin
a împrăştiat năzuinţele lor de a forma o
comunitate teritorială unită prosperă. Se
cer alte variante.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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■ Femeie accidentată
la trecerea de pietoni
Un microbuz a accidentat o femeie chiar la trecerea de pietoni din
faţa Centrului cardiologie regional de pe strada Eroilor Maidanului.
Medicii au sosit imediat la locul accidentului şi au transportat-o la spi
tal. Accidentele în locul respectiv sunt destul de frecvente. Poliţia îi
avertizează pe şoferi să circule cu maximă prudenţă, iar pietonii sunt
sfătuiţi să se încredinţeze de securitatea lor înainte de a traversa stra
da.

işte persoane
necunoscute, care
se deplasau cu un au
toturism înmatriculat în Re
publica Moldova, au acci
dentat un câine, iar apoi au
tras şi în proprietarul ani
malului.
Accidentul s-a produs la
periferia oraşului Cernăuţi, în

N

apropiere de fosta uzină "Gra
vitam”. între timp, poliţia a ex
pus versiunea acestui inci
dent. Şoferul, care a fugit de la
locul accidentului, a fost iden
tificat destul de operativ de
oamenii legii. Acesta s-a do
vedit a fi un locuitor în vârstă
de 49 de ani al raionului Hliboca. în rezultatul epuizării

FEMEIE GĂSITĂ MOARTĂ
CU RĂNI UE CUTIT

discuţiei verbale între şofer,
feciorul acestuia în vârstă de
20 de ani şi proprietarul câine
lui accidentat s-a iscat un
conflict. în timpul percheziţiei,
efectuate în maşina fugarului,
nu a fost găsit nici o armă. în
prezent are loc verificarea cir
cumstanţelor accidentului şi a
conflictului ce a urmat.

COMPORTARE AGRESIVĂ CU OAMENII LEGII

f

Aceasta a fost găsită de soră-sa în propria locuinţă de pe
strada Sotniei Celeste, 24 din centrul regional. Femeia a telefo
nat imediat fiicei defunctei, care l-a trimis imediat pe soţul său
pentru a clarifica circumstanţele. El i-a şi chemat la faţa locului
pe oamenii legii. Surse poliţieneşti au comunicat că pe corpul
femeii au fost descoperite numeroase răni de cuţit în zona gâtu
lui.
Colaboratorii organelor de drept verifică toate circums
tanţele, însă sunt înclinaţi să creadă că acesta a fost un suicid,
deoarece pe corpul victimei nu au fost depistate nici un fel de
urme de violenţă. Nu au fost atinse nici mobila şi nici alte lucruri
din apartament. Medicii legişti afirmă că moartea a survenit în
urma pierderii masive de sânge.

Un şofer a fost oprit la intersecţia străzii Eroilor
Maidanului şi Bulevardului Independenţei de
poliţiştii de la rutieră după ce a încălcat flagrant
regulile de circulaţie rutieră. în timpul discuţiei cu
poliţiştii şoferul s-a comportat extrem de agresiv,
vorbind cu cuvinte necenzurate cu inspectorii şi
încercând s-o ia la fugă. Poliţiştii l-au rugat pe
şofer să prezinte actele necesare, însă acesta a

COMPORTAREA NEATENTĂ
CO ŢIGARA
POATE
FI FATALĂ
O tragedie s-a
produs în localitatea
Vaslovăţ din raionul
Zastavna.
într-o bucătărie de vară
a unui locuitor al satului
respectiv a izbucnit un in
cendiu. Flăcările au fost
observate de un vecin,
care trecea prin apropiere
şi a văzut cum prin geamu
ri iese fum. Pompierii, so
siţi la faţa locului, au stins
flăcările şi au descoperit în

interior cadavrul proprieta
rului casei în vârstă de 80
de ani. Cadavrul a fost ex
pediat la expertiza medicolegală. Potrivit unei ver
siuni prealabile, cauza in-

cendiului a devenit fumatul
în pat şi comportarea nea-

tentă cu ţigara. Mucul de
ţigară i-a căzut, probabil,
din mâini, ceea ce a şi
generat aprinderea lenje
riei de pat.

continuat să-i insulte şi nu s-a supus cerinţelor
legale ale oamenilor legii. Atunci infractorul a fost
prevenit că faţă de el va fi aplicată forţa şi metode
speciale. în rezultat el a început să-i muşte de
mână pe poliţiştii, care au încercat să-l scoată din
maşină. A fost demarată o anchetă. Continuă
cercetările şi elucidarea faptelor comportării
neadecvate a şoferului.

Tânăr fără acte de identitate
reţin
ut la frontieră
w
La Punctul de trecere şi control
"Porubne” a fost reţinut un tânăr fără
acte de identitate, care, ascunzânduse după maşini, a încercat să treacă
din România în Ucraina. El aşa şi nu
le-a putut explica apărătorilor frontie
rei comportarea sa stranie. La înce
put el le-a prezentat
informaţii neveridice despre sine, mai
apoi s-a constatat că acesta este
locuitor în vârstă de 18 ani al regiunii
Cernăuţi. Bărbatul a fost reţinut de
către grăniceri până la elucidarea
tuturor circumstanţelor infracţiunii. Tot
la acelaşi punct de trecere şi control
au fost depistate 134 pachete de
ţigări, care au fost bine camuflate
roata de rezervă a unei maşini.
Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Sfaturi practice
Frumuseţe
a salatelor, oferindu-le un
gust uşor acrişor.
Rodia este
benefică datorită
faptului că
acţionează
împotriva
radicalilor
şi
ajută la

CE SA
MANANCI CA

SA

INTINEREŞTIP
Dacă te preocupă
subiectul sănătăţii pielii,
cu siguranţă te informezi
constant şi în legătură cu
efectele pe care le au ali
mentele asupra
organismului. Deci, dacă
dorim să ne prelungim
tinereţea, atunci trebuie să
consumăm aceste
alimente.
Există alimente-cheie
care nu ar trebui să
lipsească din alimentaţia
de zi cu zi, pentru că,
datorită ingredientelor pe
care le conţin, acestea au
efecte vizibile la nivelul
pielii, care devine mai
elastică, senină, întinerită.
întinereşti dacă
mănânci afine. Delicioasele
şi sănătoasele afine conţin o
cantitate foarte mare de
antioxidanţi, atât de
importanţi în lu p ta ”
împotriva îmbătrânirii pielii,
atât din cauza înaintării în
vârstă, cât şi a efectelor pe
care soarele - indiferent de
anotimp - le are asupra
pielii.
Seminţele de susan.
Acestea conţin o cantitate
ridicată de calciu şi minerale
precum fier, magneziu şi
fosfor. Foloseşte gustările
naturale pe bază de seminţe
de susan, sau pregăteşte
diverse salate.
Ciocolata. E bine să
consumi ciocolată, însă nu
cu lapte, ci cea neagră.
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TRADIŢII Şl OBICEIURI CULINARI
DE SFANŢUL ANDREI
Noaptea de Sf. Andrei este
echivalentul românesc al nopţii
de Halloween. întocmai ca şi
Halloween-ul şi această sărbătoa
re are o serie de tradiţii şi super
stiţii, iar unele dintre acestea au
legătură şi cu domeniul culinar.
De exemplu, în noaptea de
Sfântul Andrei se spune că spiri
tele ies în lume şi că lupii vorbesc
cu grai omenesc. Oamenii se pot
apăra cu un aliment magic: ustu
roiul.
Usturoiul alungă strigoii.
Pentru a alunga spiritele rele, este
folosit peste tot usturoiul, de la graj
durile animalelor până la cruciuliţele
făcute pe mânuţele copiilor. De ase
menea, tot pentru protecţie se unge
cu usturoi uşa, la prag, la geamuri,
peste tot pe unde în casă ar putea
să intre răul.
Copiilor li se făcea cruciuliţă cu
usturoi pe mânuţă, li se pregăteau
bucate cu usturoi.
Tot de această sărbătoare se
spune că fetele îşi pot afla ursitul.
Fetele care vor să se mărite pun

Un alt aliment cu proprietăţi
magice în ziua de Sf. Andrei este
grâul. Cine pune grâu la încolţit de
Sfântul Andrei poate afla cum va fi
recolta anului viitor, dar şi cât de
prosperă va fi casa şi familia lui.

sub pernă un fir de busuioc. Astfel,
se spune că vor ajunge să-şi viseze
iubitul.

dacă gospodinele vor întoarce în
seara de Sf. Andrei toate cănile şi
vasele cu gura în jos.

O alta superstiţie care are legă
tură cu bucătăria: se spune că spiri
tele rele nu vor avea acces în casă,

conţine
flavonoizt
substanţe
care

sanguină la nivelul pielii,
ceea ce face ca tenul să
capete un aspect radios.
Aceste substanţe au şi
capacitatea de a proteja
pielea de efectele radiaţiilor
solare. Aceasta nu
înseamnă că trebuie să
exagerezi cu consumul de
ciocolată. Moderaţia este
esenţială!
Seminţele de rodie.
Pot fi folosite atât în
pregătirea deserturilor, cât şi

piele.
Ceaiul verde. Şi nu în
cele din urmă, ceaiul verde,
celebru pentru efectele sale
antioxidante, datorate
flavonoizilor, care
contracarează îmbătrânirea
pielii cauzate, spre exemplu,
de fumat, sau de alte
substanţe toxice. Consumă-I
însă înainte de ora 17, dacă
vrei să eviţi eventuale prob
leme cu somnul.

BUCATE DELICIOASE DE POST
Vă propunem câteva reţete
care vă pot împodobi masa pe
care o pregătiţi pentru a
sărbători, împreună cu familia,
Sfântul Andrei.

H Paste cu măsline şi sos
Ingrediente: 2 cepe, 1 morcov dat
pe râzătoare, paste, sare după gust,
piper şi foi de dafin, 2 linguri de bulion,
puţin caşcaval vegetal ras, măsline
nesărate.
Mod de preparare. Se taie 2 cepe
mărunt şi se călesc în puţin ulei, se

adaugă apă şi se lasă să fiarbă aproxi
mativ 5 minute. Când scade apa, se
adaugă morcovul ras, măslinele
curăţate de sâmburi şi feliate, câteva foi
de dafin. Se potriveşte de sare şi piper şi
se mai adaugă apă de două degete. Se
lasă să fiarbă 20 minute. între timp,
punem pastele la fiert cu puţină sare şi
ulei. Se pregăteşte sosul, adăugând
peste măsline 2 linguri de bulion sau suc
de roşii şi se amestecă bine.
Se scurg pastele de apă şi se adau
gă peste sos, amestecând. Se mai lasă
să fiarbă cam 5 minute. Se presară puţin
caşcaval vegetal ras şi se dă la cuptorul
preîncălzit pentru 15 minute, la foc
mediu.

H Sarmale cu orez
şi măsline verzi
Ingrediente: 300 g orez, 2 cepe, 1
roşie, 100 g măsline verzi, 1 ardei gras
roşu, 1 ardei iute, 2 lămâi, ulei de măs
line, sare, piper.
Preparare. Orezul se spală în mai
multe ape reci şi se lasă într-o sită să se
scurgă de apă. Ceapa tăiată mărunt se
căleşte în două linguri de ulei. Se
adaugă ardeiul gras şi cel iute, tăiaţi
mărunt, şi orezul. Se amestecă uşor şi,
spre final, se pun măslinele verzi şi roşia
tăiate. Se lasă pe foc doar cât să se
combine aromele şi se dă deoparte.
Se fac sarmalele cu frunze de varză
sau de viţă-de-vie opărite. Se aşează
sarmalele într-o cratiţă tapetată cu
frunze de varză sau de viţă stropite cu
ulei de măsline şi zeama de la o ju

mătate de lămâie. Apoi se toarnă
deasupra 400 ml apă, 200 ml de ulei de
măsline, zeama de la lămâile rămase.
Deasupra se pun alte foi de varză sau
viţă şi se dă la cuptor pentru o oră.

H Cornuleţe cu gem de
prune şi nucă de cocos
Ingrediente. 250 ml vin, 500 ml ulei,

25 g drojdie proaspătă, sare, esenţă de
vanilie, făină cât cuprinde (1.150 g), 400
g gem de prune, 50 g nucă de cocos
rasă, zahăr pudră pentru ornat.
Mod de preparare. Se pun într-un
vas vinul, uleiul, drojdia proaspătă,
sarea, esenţa de vanilie şi făina (treptat)
şi se amestecă, frământându-se apoi pe

masa de lucru până când se obţine un
aluat nelipicios. Se încălzeşte în preala
bil cuptorul.
Gemul de prune se amestecă cu
nuca de cocos rasă, după care se
începe formarea cornuleţelor. Se întinde
o foaie cu ajutorul sucitorului, pe masa
unsă cu ulei şi se decupează un cerc cu
ajutorul unei farfurii. Se împarte cercul în
mai multe triunghiuri, iar la baza
acestora se pune câte o jumătate de
linguriţă de gem de prune amestecat cu
nucă de cocos. Se rulează triunghiul de
la bază spre vârf şi astfel se obţine un
cornuleţ. Se continuă până când se
termină tot aluatul. Cornuleţele se pun în
tăvi unse cu ulei şi tapetate cu hârtie de
copt şi se dau la cuptor şi se lasă până
când se rumenesc frumos. Se primesc 3
tăvi de cornuleţe.
Cornuleţele calde se dau prin zahăr
pudră. Ele sunt mai gustoase după 2-3
zile de când au fost preparate.
Poftă bună!

Pune în compoziţia glazurilor o lingură de
iaurt, pentru că aceasta să nu plesnească
când se răceşte.
Dacă fursecurile pe care le-ai făcut au ieşit
prea tari, pune în cutia în care le păstrezi o
felie de pâine.
Prăjiturile din aluat, pregătite la cuptor nu
cresc aşa cum trebuie dacă se deschide cup
torul înainte de a trece aproximativ trei sfer
turi din timpul necesar coacerii.
Foloseşte în loc de lapte, apă minerală
atunci când prepari clătitele, pentru că în felul
acesta vor ieşi mai pufoase.
Albuşul se spumează mai bine şi mai repe
de dacă este ţinut la rece şi dacă nu trece nici
un pic de gălbenuş.
Adaugă o linguriţă de bicarbonat peste
carne şi această va fi fragedă după preparare.
Dacă ai pus prea multă sare în supă, adau
gă un cartof - acesta va absobi sarea în
exces.
Adaugă sare peste peşte cu 10-15 minute
înainte de a-l prăji sau pune pe grătar.
înainte de a prăji cartofii, este recomandat
să îi scurgi de apă şi să îi ştergi cu un şervet
uscat.
Dacă vrei ca supa sau ciorba de pasăre să
fie mai gustoasă fierbe întotdeauna puiul
întreg.
Rubrică susţinută de Tatiana CARLAŞCIUC
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LaCernăuţi
aavut loc lin Festival
demuncăetnică

ilele acestea, spectatorii cernăuţeni s-au bucurat
nespus de mult de prezenţa unui Festival extra
ordinar de muzică etnică, care a poposit pentru a doua
oară la Cernăuţi.

Z

Cea de-a doua ediţie a „Festi
valului de Arte etnice” s-a desfăşurat
la Centrul Cultural „Vernisaj” de pe

strada I. Franko, la care au evoluat
mai mulţi instrumentişti, poeţi,
coregrafi, cântăreţi şi artişti în hair-

styling. Programul spectacolului a
cuprins o serie de melodii şi cântece
din cele mai îndepărtate şi exotice
colţişoare ale Terrei. Afară de melo
diile instrumentale din Ucraina, spec
tatorii au avut ocazia să admire o
mică parte a culturii muzicale din
Australia, Africa, Japonia, India,
Irlanda, Turcia, Tibet, ţările din
Orientul Mijlociu şi cele din Orientul
îndepărtat.

A ctorul B rad ley C ooper
şi top m o d elu l Irin a Shayk
se p re g ă te s c să d evin ă p ă rin ţi
p en tru p rim a d ată

Vedetele şi copiii lor l-au aşteptat
cu mare nerăbdare pe Moş Nicolae
M

oş Nicolae a
ajuns în casele
vedetelor care, alături de
micuţii lor, s-au bucurat
pentru cadourile primite.
Aceştia au postat pe con
tul de socializare, mai
multe imagini, pentru a
împărtăşi bucuria şi
emoţia cu fanii lor.

Fotomodelul rus a devenit imaginea
campaniei de sărbători a brandului de
lenjerie intimă italian, „Intimissimi”.
Astfel, aceasta a fost protagonista miei
şedinţe foto sexy la Milano, special
realizată pentru perioada sărbătorilor de
iarnă. Superba rusoaică, în vârstă de 30 de
ani, de fiecare dată când apare în public,
Irina Shayk afişează o ţinută şi o siluetă
impecabile. Irina a defilat pe catwalk, însă
ţinuta purtată, iui outfit cu franjuri, putea
ascunde foarte bine o sarcină. Se pare că
top modelul a intrat în al doilea trimestru

de sarcină, iar ideea de a deveni mamă
pentru prima dată o încântă extrem de
mult. Tatăl bebeluşului este actorul
Bradley Cooper în vârstă de 41 de ani,
împreună cu care Irina are o relaţie din
primăvara anului 2015, povestea lor de
iubire fiind oficializată abia un an mai
târziu când au avut prima apariţie publică,
înainte de Bradley Cooper, Irina Shayk a
avut o relaţie cu fotbalistul Cristiano
Ronaldo, în timp ce Bradley Cooper a for
mat un cuplu cu modelul Suki
Waterhouse.

Cei mici şi-au găsit ghetuţele pline de daruri aduse de
Moş Nicolae, ceea ce i-au făcut
extrem de fericiţi. „Am încercat
să aranjăm ghetuţele cât mai
frumos, nu prea ne-a ieşit, dar
speram ca Moş Nicolae să
treacă şi pe la noi!”, scrie artista
Giulia, aşteptându-1 pe Moş
Nicolae împreună cu cei doi
copii ai săi. “Am ajuns seara
târziu, însă cei mici încă nu
adormiseră. Am lustruit, alături
de Tedi în vârstă de cinci ani,
ghetuţele şi le-am aşezat
frumos, la intrare, ştiind că vor
fi umplute de cadouri de Moş
Nicolae în timp ce dormim.
Tedi a fost foarte entuziasmat şi
m-a rugat să vorbesc cu moşul
să-i aducă frăţiorului său mai
mic, Alexandru, în vârstă de

nouă luni, multe cadouri”,
declară Şerban Copot. Fiul
Elenei Gheorglie şi-a aniversat
ziua numelui, iar mama lui l-a
surprins cu o imagine şi un
mesaj emoţionant. „La mulţi
ani, iubirea mea! Astăzi este

ziua numelui şi îţi doresc să fii
sănătos şi mereu fericit. La
mulţi ani, dragii mei, Nicoleta şi
Nicolae!”. Dar dumneavoastră,
stimaţi cititori v-aţi pregătit
ghetuţele?..

Pagină realizată de Cristina GOSTIUC
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Aura dragostei
părinteşti

rumul spre casa părinteasca, de e lung sau d e e ,
scurt, mai de fiecare dată este cel al mărturisirii. îl
parcurg fii şi fiice, care vin la mama şi tata cu
bucuriile şi tristeţile, cu speranţele şi dezamăgirile adunate
în suflet. Vin să audă cuvântul înţelept, uneori rostit mai
apăsat, alteori abia şoptit, dar cu aceeaşi sinceritate şi forţă
de convingere pentru înţelegerea rostului vieţii. Şi fără să-şi
dea seama, fiii şi fiicele vin la casa copilăriei lor ca în faţa
altarului, unde icoană e chipul mamei si cel al tatei cu aura
dragostei părinteşti.

D

Soţii Miliai şi Ştefania Hacman
din Ostriţa Herţei au crescut şi au edu
cat cinci copii: trei feciori şi două
fiice. Ei, pedagogi înnăscuţi, care au
instruit copiii consătenilor, le-au dat o
educaţie aleasă şi propriilor odrasle.
La grija părintească a pus mâna Sa
nevăzută şi Bunul Dumnezeu, înzestrându-le cu har deosebit. Feciorul
mai mare, Nicolae, a îndrăgit vioara,
devenind unul dintre cei mai virtuoşi
violonişti din regiune. Este artist
emerit al Ucrainei, profesor la Şcoala
de muzică pentru copii nr. 4 din
Cernăuţi, conducătorul Ansamblului
de instrumente populare „Plai”, cu
care întreprinde în fiecare an turnee în
Occident. întreaga Europă e încântată
de melodia românească „Ciocârlia”,

interpretată la vioară de Nicolae
Hacman. La asemenea lauri visează
mai fiecare violonist.
Cel de-al doilea fiu, Sergliei, a
preferat ştiinţa şi este doctor în istorie,
autor al unor studii, apreciate în
Ucraina, România şi Moldova.
Mediile bucovinene îi solicită mereu
opiniile de politolog, iar cei care piui
la cale proiecte de colaborare transfrontalieră trilaterală - ucraineanoromâno-moldavă - îl vor printre ei.
Feciorul mai mic, Valeriu, şi-a
luat zborul din casa părintească în
adevăratul sens al cuvântului. A
însuşit profesia de aviator şi dusurile
aeriene l-au purtat prin 130 de ţări ale
lumii. In prezent colonelul de aviaţie
Valeriu Hacman e în rezervă. Şi spre

casa părintească de la Ostriţa „zboa
ră” cu viteza dorului.
Surorile-gemene Marcela şi
Zorina au îmbrăţişat aceeaşi profesie
- de medic. Marcela este neonatolog
la Maternitatea iu. 1 din Cernăuţi, iar
Zorina - medic-pediatru la Ambu
latoriul din satul natal.
Soţii Miliai şi Ştefania Hacman se
mândresc cu copiii lor şi se bucură
foarte mult de nepoţi. Fiica lui
Nicolae, Luciana, care de mică cânta
pe scenă, acompaniată de vioara tată
lui său, are o carieră muzicală strălu

dunaţi cu mic cu mare, locuitorii comunei Sinăuţi
(raionul Hliboca), dar şi invitaţi din Hliboca şi alte
localităţi învecinate, au asistat şi au aplaudat un spectacol
de zile mari organizat în incinta Casei locale de cultură.
Publicul spectator a trăit momente pline de emoţii, după
evoluarea artiştilor amatori, care au reuşit foarte bine să
pună în valoare tradiţiile şi obiceiurile locului.

A

Chiar şi tineretul satului, mândri băieţi şi
fete, au scotocit prin fundul lăzilor de zestre şi
au îmbrăcat costumele populare. A uimit
audienţa şi evoluarea celor două ansambluri
folclorice „Fetele din Sinăuţi” şi "Legenda”,
înfiinţate prin strădania directorului Casei de
cultură, dl Miroslav Staşescu, şi a soţiei sale,
doamna Tamara. Frumoasele cântece interpre
tate au stârnit ropote îndelungate de aplauze.
La eveniment a fost prezent şi primarul,
domnul Ion Duciuc, care s-a arătat mândru de

faptul că sinăucenii, indiferent de vârstă, iubesc
folclorul. ”E datoria noastră să păstrăm
tradiţiile, pentru că la Sinăuţi acestea s-au
păstrat mai bine ca în alte locuri. Folclorul este
o adevărată comoară de suflet a satului nostru
şi trebuie să avem grijă ca el să dăinuie peste
veacuri”, a spus primaml Ion Duciuc.
Micul Cămin cultural din Sinăuţi s-a
dovedit a fi neîncăpător de spectatori care au
dorit să fie părtaşi la această sărbătoare. Dar şi
mai mare le-a fost bucuria, aflând că au prins

citoare în Ecuador, unde a dus-o des
tinul. Ea face parte din topul primelor
zece interpreţi din această ţară înde
părtată. Fiul lui Sergliei, Andrei, este
imul dintre cei mai buni designeri la
Postul de televiziune „1+1” din Kiev.
Iar Valeriu a ştiut şi a reuşit să le
insufle dragostea faţă de aviaţie copii
lor săi - Alexei este pilot de curse
internaţionale, iar Anastasia studiază
la Universitatea de Aviaţie din capita
lă. Maxim, fiul Marcelei, este student
la Universitatea din Bucureşti, iar
Nazar e încă elev, dar frecventează şi

viaţă cele două ansambluri folclorice "Fetele
din Sinăuţi” şi "Legenda”, care în viitor îşi vor
anunţa participarea pe scenele mari din
regiune şi nu numai. "Este o responsabilitate
foarte mare pusă pe umerii noştri de a
transmite altor generaţii bogăţiile folclorice.
Avem o datorie morală să păstrăm şi să
valorificăm această comoară, să transmitem şi
copiilor noştri dragostea faţă de folclor. Astfel
de ansambluri trebuie înfiinţate în fiecare sat
românesc din regiune. Doar astfel ne vom
putea păstra identitatea noastră”, a menţionat
plin de mândrie dl Miroslav Staşescu,
directorul Casei de cultură din Sinăuţi.
După aproape trei ore de aplauze de
recunoştinţă pentru artiştii locali, publicul a
plecat pe la case lor cu dorinţa sinceră ca
astfel de spectacole să fie organizate mai des
în sat.
Ion UNGUREANU
în imagine: dl Miroslav Staşescu
întâmpină oaspeţii

Şcoala de muzică pentru copii. Cei
trei copii ai Zorinei - Veronica,
Alexandru şi Evelina - simt de vârstă
şcolară şi, de asemenea, simt pasionaţi
de artă.
Copiii şi nepoţii - flori alese în
cununa părinţilor. Casa soţilor Miliai şi
Ştefania Hacman se umple de lumină
când se adună grămăjoară marea lor
familie. Se adună cu orice ocazie şi la
anumite sărbători.
In calendarul lor familial una dintre
cele mai mari sărbători este ziua de
naştere a mamei, Ştefania, marcată la
hotarul toamnei şi iernii. Chiar dacă ea
cade în zi de lucru şi fiecare este preo
cupat de multe treburi, e primit chiar de
dimineaţă să-şi îndrepte paşii spre casa
părintească, unde îi aşteaptă scumpa lor
mamă, mamă-soacră şi bunică. Vin cu
buchete de flori şi cu cuvinte de
recunoştinţă, cu sentimente senine şi
nobile, hi această casă, unde pasiune a
devenit înălţimea zborurilor şi armonia
sunetelor muzicale, sănătatea spirituală
şi cea fizică, continuă să rămână o taină
înălţimea şi armonia vieţii familiale, a
dragostei părinţeşti şi a celei e fiu. Şi
chiar dacă în ziua de naştere a doamnei
Ştefania iama îşi anunţă prezenţa,
fulgii, care se aştern în curtea casei, par
a fi petale din florile de măr scuturate
din pomul vieţii.
Vasile CARLAŞCIUC
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CAMPIONATUL NATIONAL
D iS A H ’
VA AVEA LOC LA CERNĂUŢI
Capitala Bucovinei va găzdui următoarea ediţie a Campionatului »
Ucrainei la şah între tineri cu vârsta de până la 14 ani.
■

Anunţul a fost făcut în timpul
unei skype-conferinţe a membrilor
Federaţiei de şah a Ucrainei, când
au fost stabilite oraşele care vor
găzdui în 2017 campionatele
naţionale de şah la diferite catego
rii de vârstă. Astfel, în perioada
1-16 februarie 2017, la Cernăuţi se
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r ă m â n e fă ră 7 ju c ă t o r i
ucătorii echipei
cernăuţene se află în
concediu până pe 16 ianuarie,
în următoarele două săptă
mâni echipa se va antrena la
Cernăuţi.
Potrivit unor surse oficiale
din cadrul clubului, în sezonul
următor echipa va rămâne fără 7
jucători. E vorba de Luţiuk, Rustamov, Osadcyi, Batrak, Perin,
Kohman şi Daţiuk. Reamintim că
FC Bucovina a plecat în conce
diul de iarnă, aflându-se pe locul
14 în clasamentul general pe
echipe din Liga I. Echipa are

J

acumulate 19 puncte în 19 parti
de disputate. Potrivit spuselor
antrenorului principal, Serhii
Şyşcenko, echipa se confruntă
cu probleme grave legate de
lipsa jucătorilor cu experienţă şi
a unei infrastructuri corespunză
toare. ”Cea mai mare problemă
e că nu avem nici un fel de
infrastructură care este foarte
importantă pentru club. Avem
nevoie de terenuri şi condiţii de
activitate. Acestea ne lipsesc.
Avem doar un singur vestiar şi în
două săptămâni s-au îmbolnăvit
15 persoane. Nimeni nu se gân-

la noi doar rezultate. Mă întreb
de ce există o astfel de atitudine
faţă de singura echipă de fotbal
din regiune, care este îndrăgită
şi respectată de foarte multă
lume. Acest lucru este inad
misibil”, menţionează antrenorul
S. Şyşcenko. Referindu-se la
perspectivele sezonului următor
el a spus că totul va depinde de
fondurile alocate. ’Va trebui să
fie stabilit un buget. Atunci vom
şti dacă putem sau nu invita
jucători în echipă. Avem foarte
puţini oameni şi atunci când a
căzut prima zăpadă nu avea
cine să cureţe terenul de ză
padă. O situaţie analogică poate
apărea şi în luna martie”, a mai
adăugat S. Şyşcenko.

S u ro rile -g e m e n e
S olom ia si M a ria VYNYK,
din nou pe p ie d e s ta l

în perioada 2-3 decembrie la Hmelniţki s-a desfăşurat Turneul
naţional de lupte libere "Bogdan Hmelniţki” între juniori. La
competiţie au participat sportivi din mai multe regiuni ale ţării şi din
oraşul Chişinău. La categoria 52 de kilograme Solomia Vynyk a
cucerit medalia de aur, impunându-se în finală în faţa repre
zentantei regiunii Doneţk. Sora ei geamănă, Maria, categoria 49 kg,
intră în posesia medaliei de bronz.

Olimpicii bucovineni
vor fi asiguraţi cu locuinţe
Programul dezvoltării culturii fizice şi sportului adoptat de
Consiliul Orăşenesc Cernăuţi prevede şi asigurarea celor mai
renumiţi sportivi cu locuinţe. Astfel până în 2020 toţi olimpicii
bucovineni urmează să
fie asiguraţi cu spaţiu
locativ. Potrivit spuselor
primarului oraşului,
Oleksii Kaspruk, în
aceste scopuri vor fi
alocate 4 milioane de
grivne. Acest lucru
poate fi realizat mai
repede, dacă în acest
sens se vor implica şi
autorităţile regionale, a
spus primarul.

vor întruni 12 şahişti din Jytomyr,
Cernighiv, Lviv şi din alte oraşe
pentru a participa la Campionatul
naţional de şah. Evident, printre
cei înscrişi în cursa pentru câş
tigarea titlului de campion naţional
vor figura şi şahişti din regiunea
Cernăuţi.

# Liga Campionilor

Se cunosc primele
8 echipe calificate
în optimile de finală
Marţi s-au stabilit primele 8 echipe califica
te în „optimile” Ligii Campionilor. Dinamo Kiev,
Arsenal şi Barcelona au reuşit scorurile etapei.
Se cunosc primele 8 echipe calificate în „opti
mile” Ligii Campionilor, la finalul etapei a 6-a,
disputate marţi. Toate favoritele vor evolua în
fazele eliminatorii, iar Dinamo Kiev, Arsenal şi
Barcelona au reuşit scorurile etapei, lată rezul
tatele:
Grupa A
FC Basel - Arsenal 1:4
PSG - Ludogoreţ 2:2
Clasament: 1. Arsenal 12 p, 2. PSG 12 p, 3.
Ludogoreţ 3 p, 4. Basel 2 p.
Grupa B

C H A M P IO N S
LEAGUE

Benfica - Napoli 1:2
Dinamo Kiev - Beşiktaş 6:0
Clasament: 1. Napoli 11 p, 2. Benfica 8 p, 3.
Beşiktaş 7 p, 4. Dinamo Kiev 5 p.
Grupa C
Barcelona - Monchengladbach 4:0
Manchester City - Celtic 1:1
Clasament: 1. Barcelona 15 p, 2. Manchester City
9 p, 3. Monchengladbach 5 p, 4. Celtic 3p.
Grupa D
PSV - Rostov 0:0
Bayern - Atletico 1:0
Clasament: 1. Atletico 15 p, 2. Bayern 12 p, 3.
Rostov 5 p, 4. PSV 2 p.

Am făcut dragoste
cu cel mai bun prieten
htotdeauna am considerat că
dragostea şi prietenia nu sunt
compatibile şi am încercat să le separ
pe cât e posibil. Dar, se pare că
socoteala de acasă şi cea din târg nu
se prea potrivesc..._________________

/

Pe el l-am cunoscut la un fost coleg de
facultate şi am remarcat că nu-i eram indi
ferentă. Era drăguţ şi avea nişte ochi
căprui, răscolitori. Numai că oricât m-ar fi
răscolit ochii lui, între mine şi el nu putea fi
vorba de dragoste. Pur şi simplu nu
puteam să încep relaţii cu un bărbat care
deja o avea. Numai că ceva la mine, se
pare, că l-a atras... Iar la petrecerea
respectivă se făcuseră mai multe poze. Leam cerut, dar am constatat, cu surprindere,
că bunul meu fost coleg îmi spune: “Toate
pozele sunt la Mircea. Am vorbit cu el să ţi
le dea şi ţie. l-am lăsat numărul tău de
telefon”. Nu mi s-a părut nimic suspect, aşa
că, a doua zi, când m-a sunat, am acceptat
să mă întâlnesc cu el. Pentru poze, fireşte.
La întâlnire mi-a adus un ursuleţ de
pluş superb şi m-a invitat la o plimbare prin
parcul din oraş. Mi s-a părut cam bizar, la
ora aceea - era în jur de 21.00 - dar ceva
din ochii lui m-a făcut să accept. Chiar de
la început mi-a propus dragoste şi destul
de ferm, iar eu la fel de ferm l-am respins,
l-am spus că noi nu vom fi niciodată iubiţi,
pentru că el are o relaţie şi eu nu voi ceda
unui bărbat implicat într-o altă relaţie.
A acceptat să rămânem prieteni şi timp
de doi ani am fost cei mai buni prieteni. îmi
povestea totul şi îi povesteam aproape tot.
Aşteptam cu nerăbdare să-l întâlnesc - şi
făceam aceasta de obicei seara târziu,
după ce el termina serviciul. îi spunea prie
tenei sale fie că rămâne să lucreze la
serviciu, fie că se duce la un prieten.
Evident prietenul era anunţat din timp,
pentru a şti ce să spună. Iar eu eram de
acord cu tot ce făcea. Şi ne plimbam ore
întregi pe străzi, la întâmplare, ţinându-ne
de mână. Mă convinsese că este un gest
plăcut şi că nu va dăuna relaţiei noastre.
La început eram reticentă, dar apoi
începuse să-mi placă strângerea lui de
mână, mă făcea să simt fiori... Aşa au
trecut trei ani, perioadă în care ne plimbam
cel puţin o dată pe săptămână. începusem
să-l compătimesc, pentru că era prins întro relaţie de la care nu avea nici o plăcere...
Iar într-o seară, s-a întâmplat şi ceea ce nu
trebuia să se întâmple...
Ne plimbasem mai bine de două ore şi
ne oprisem la un moment dat pe marginea
lacului, în parcul din oraş, unde era puţină
iarbă şi mai multă linişte. Era pe la mijlocul
lui iunie şi adia un vânt răcoros. îmi era
puţin răcoare şi el m-a luat în braţe ca să
mă încălzească şi i-am simţit răsuflarea.
Cred că m-am pierdut puţin, iar el şi-a dat
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seama şi a profitat de aceasta. Am încercat
să mă retrag, dar m-a strâns mai aproape
de el... Când mi-am revenit, am simţit
sărutările lui fierbinţi... îmi spunea că mă
iubeşte, că mă adoră şi că-mi mulţumeşte
pentru tot. Mă simţeam îngrozitor... M-am
uitat în jos şi am văzut fusta şifonată... Am
încercat să îndrept fusta şi am plecat. Nu
puteam să scot nici un cuvânt. Mă
gândeam la grozăvia faptei săvârşite şi la
consecinţele ei...
Era clar că îmi pierdusem cel mai bun
prieten, iar ca iubit nu-l puteam accepta
pentru că avea o relaţie. Nu l-am lăsat să
mă conducă şi nu i-am mai spus nimic.
Aveam senzaţia că nu fusese dragoste, ci
că profitase de mine şi mă violase. II uram.
Acasă mă spălam şi plângeam continuu,
fără să ştiu ce trebuie să fac mai departe.
Timp de aproape o lună nu i-am răspuns
nici la telefon şi nici la mesajele primite....
Apoi s-a aşternut tăcerea. Şi din tăcere a

venit vestea cumplita: rămăsesem
însărcinată...
Iar acum nu ştiu ce să fac... Medicii la
care m-am adresat mi-au spus că acest
prunc poate fi singurul copil pe care îl pot
avea în viaţa mea. Spuneau că, după sar
cina pe care o duceam - şi care fusese o
minune după părerea lor - nu voi mai
putea avea alt copil. Şi că, dacă renunţ la
copil, altul nu voi mai avea. M-am trezit în
capcana aceasta şi acum îl urăsc şi mai
mult pe cel vinovat: pe tatăl copilului meu.
Nu ştiu ce să fac - să-i spun, să-l implic,
sau să trec totul în tăcere. Plâng săptămâni
întregi şi nu ştiu ce să fac. Mă gândesc la
ceea ce am ajuns, în urma pasului făcut cu
cel mai bun prieten... Mi-e teamă să nu fac
vreo prostie... pentru că orice aş alege,
nimic nu este în favoarea mea.
Cecilia APOSTOL
(Secretele Femeilor)

0 Sfatul psihologului

CUM SA MOTIVEZI BĂRBATUL

SATE A lun IN GOSPODĂRIE
par tu te ocupi de gospodărie şi de copii, că doar
astea sunt ”treburile femeii”. El trebuie doar să taie
lemne (dar locuiţi la bloc), să se ocupe de maşină sau să
mai schimbe un bec atunci când este cazul. De ce să te
ajute şi pe tine, când nu e treaba lui? Astfel, se ajunge la
următoarea situaţie: tu te speteşti cu munca după program,
iar el butonează plictisit telecomanda... Cedează el un pic,
strâmbi tu puţin din nas şi, mai de voie, mai de nevoie, găsiţi
o cale de mijloc. Toate-s bune şi frumoase, dar nu cumva tu
cedezi prea mult şi el nici nu se gândeşte să te ajute?______

D

■ De ce este nevoie ca să-l convingi să te ajute
Hai să trecem la o analiză mai atentă. Tu şi el, deşi sunteţi
împreună mereu, este evident că, oricât de compatibili aţi fi, nu
puteţi vibra pe aceeaşi lungime de undă în toate privinţele. De
aici, se poate naşte mărul discordiei, dar, cu puţină înţelegere
din partea fiecăruia dintre voi, veţi fi pe drumul cel bun şi l-ai
putea face să te înţeleagă de ce ai nevoie să te ajute.
■ Cere-i ajutorul calm şi cu tact
Discută cu el, într-o manieră matură şi înţelegătoare, orice
problemă mică sau mare, care ar putea tulbura armonia. Cei

mai mulţi bărbaţi nu fac asta din rea-voinţă, ci aşa au văzut şi
ei în casa părinţilor lor. Dacă în trecut, era o situaţie normală
ca femeia să stea acasă şi să se ocupe de gospodărie, acum
e mult mai greu să faci doar tu asta, pentru că şi tu mergi la
serviciu.
Nemulţumirile nu se rezolvă niciodată de la sine, aşa că
pune în balanţă şi spune-i clar ce te supără. Fără doar şi
poate, viaţa în doi aduce o mulţime de satisfacţii, dar ca să vă
înţelegeţi într-adevăr bine, comunicaţi eficient şi, neapărat,
împărţiţi în mod egal obligaţiile şi satisfacţiile.
■ îl poţi convinge să te ajute
Te-ai lovit de probleme de genul: „cine duce gunoiul”, „cine
găteşte azi”, „cine merge la piaţă” sau ai „încasat” reproşuri din
seria: „ştii doar să cheltuieşti banii”, ori „n-o mai suport pe
maică-ta”? Atunci, gândeşte-te de două ori înainte de a închide
ochii în faţa compromisurilor. îl poţi convinge să te ajute, dar
trebuie să fii atentă şi la ceea ce îşi doreşte el.
m Cum reuşiţi să ajungeţi la un compromis
* împărţiţi între voi responsabilităţile în cuplu.
* Nu-i cere în numele iubirii lucruri pe care nu şi le doreşte.
* Spune-i clar ceea ce nu-ţi place în relaţia sexuală: prea
des, prea rar, rutină, prea pe fugă.
* Nu îngropa conflictele, pentru că pe parcurs apar
reproşurile şi frustrările.
* Dacă părinţii soţului nu te suportă, ia măsuri.
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BERBECUL. Dacă nu sunteţi într-o relai ţie, în această săptămână aveţi toate şansele
I să vă lărgiţi cercul de cunoştinţe, iar Venus,
' planeta iubirii, să vă aducă neaşteptat, parte
nerul la care visaţi. în ceea ce priveşte finanţele,
aveţi grijă cum vă planificaţi cheltuielile. La serviciu se
anunţă o săptămână agitată, în care puteţi să rezolvaţi
toate problemele într-un mod original, însă nu daţi curs
unor dispute cu colegii. întâlnirile de afaceri vor fi pro
ductive şi vă vor aduce şi beneficii financiare.
TAURUL. Week-end-ul îl petreceţi în
compania persoanei iubite. Analizaţi cheltu
*
ielile avute în ultima perioadă. Ar fi cazul să
faceţi şi unele economii, deoarece vin
Sărbătorile şi veţi avea nevoie de bani pentru
cadouri. Pe la mijlocul săptămânii Venus îşi face intrarea
în sectorul carierei, unde va începe să aducă noroc,
având şi susţinerea şefilor în tot ceea ce vă implicaţi.
Atenţie, pot apărea conflicte cu colegii.
GEMENII. Săptămâna începe cu o surpriş B i* i ză din partea unei persoane dragi. Veţi partiV / / V \ J c'Pa 0 Petrecere împreună cu persoana de
V
v cuplu. în ceea ce priveşte finanţele, veţi căuta
sprijin de la familie. La începutul săptămânii aveţi şedin
ţe la serviciu şi veţi primi sarcini în plus. Spre mijlocul
acestei perioade aspectele favorabile legate între sec
toarele sociale şi proiecte vă aduc inventivitate de a
face faţă provocărilor.
RACUL. Este o săptămână în care aveţi
kjg’y f e , tensiuni în cuplu şi ar fi indicat să analizaţi în
amănunt unde aţi greşit pentru a aplana con' flictele. Aveţi şansele să vă suplimentaţi finan
ţele. Deşi la serviciu se anunţă o perioadă aglo
merată, lucrurile se îndreaptă în direcţia pe care o doriţi.
Şefii vă vor testa rezistenţa la stres, însă veţi fi răsplătit
la finalul lunii cu un câştig.
LEUL. Venus, planeta iubirii îşi continuă
^
traseul prin casa cuplului şi urmează o perioa
dă în care ar fi indicat să vă petreceţi timpul
cu persoana iubită. Vă bucuraţi de o perioadă
fericită în cuplu. La serviciu veţi fi dezamăgit de
negocierile pe care le aveţi în legătură cu un proiect pe
care doriţi să-l puneţi în practică. Aveţi răbdare, pentru
că lucrurile se vor rezolva. Spre finalul săptămânii sunt
aspecte să fiţi destul de agresiv cu colegii şi şefii şi să
stricaţi toate relaţiile.
FECIOARA. Marţi şi miercuri sunt zile
favorabile pentru a le petrece în cuplu. Dacă
V jjitU j doriţi ca totul sa fie perfect, apelaţi la diplomaţie. Referitor la finanţe, căutaţi soluţii pen
tru a vă suplimenta veniturile şi aveţi parte de o
surpriză, când veţi primi cadou o sumă de bani de la o
rudă aflată în străinătate. La serviciu începeţi săptămâ
na în forţă, cu iniţiative, rezolvând toate sarcinile.
BALANŢA. Se anunţă o săptămână în
jţ-yw
care sfera sentimentală este activată datorită
, j f \
lui Venus, planeta iubirii. Cooperaţi cu partenerul în toate dorinţele acestuia, iar relaţia se
îndreaptă spre direcţia dorită. în week-end primiţi o
sumă de bani, pe care o veţi folosi la cumpărături pentru
casă. Sectorul muncii devine activ la mijlocul săptămânii,
fiind indicat să vă abţineţi de la comentarii, dacă nu sun
teţi de acord cu părerile unor colegi.
SCORPIONUL. Marţi şi miercuri Luna vă
Ăsfcf
traversează sfera sentimentală. Dacă aveţi
probleme în iubire, ar fi bine să le rezolvaţi
' fără amestecul prietenilor. Săptămâna aceasta
începeţi să faceţi liste pentru cumpărăturile de Sărbători.
Prima zi a săptămânii veţi fi plin de energie, însă aveţi
grijă, deoarece veţi putea întâmpina obstacole. Cu răb
dare şi calm puteţi trece peste toate. Finalul săptămânii
vă poate aduce surprize la locul de muncă.
SĂGETĂTORUL. începeţi săptămâna cu
nişte drumuri scurte pe care sunteţi nevoit să
.tis ’
le faceţi împreună cu partenerul. Nu lăsaţi
problemele ivite să vă afecteze relaţia. Sunteţi
preocupat de problemele financiare şi spre finalul
săptămânii încercaţi să faceţi nişte calcule. La finalul
săptămânii evenimente neprevăzute vă vor obliga să
rezolvaţi nişte sarcini de serviciu.
CAPRICORNUL. Este o perioadă când
partenerul îşi exprimă nemulţumirea faţă de
j faptul că petreceţi mai mult timp la birou
’ decât cu el şi familia. în ceea ce priveşte
finanţele, încasaţi bani chiar de luni, însă nu vă
bucuraţi prea mult de ei, deoarece faceţi şi cheltuieli. La
serviciu survin nişte evenimente, care vă strică progra
mul de lucru normal.
VĂRSĂTORUL. Nu reuşiţi să vă faceţi
timp pentru partener şi acesta vă reproşează
-a 1acest lucru. La serviciu veţi primi din partea
J unui prieten o propunere de colaborare. V-ar
prinde bine o nouă sursă de venit, însă analizaţi
înainte de a lua o decizie. în această săptămână veţi fi
nevoit să vă dedicaţi muncii, în detrimentul relaţiei senti
mentale. La serviciu ideile strălucite şi iniţiativele vor
impresiona şefii, care vă propun să preluaţi un nou pro
iect.
PEŞTII. Venus, planeta iubirii, îşi face
intrarea în casa relaţiilor sentimentale. în
j week-end încercaţi să găsiţi soluţii pentru a
îmbunătăţi relaţia. Problemele financiare vă
dau bătăi de cap vineri, când rămâneţi fără finanţe. Deşi
aţi muncit foarte mult în ultimele luni, noul proiect în care
aţi început să vă implicaţi, nu v-a adus decât probleme.
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combaterea oboselii şi a îmbătrâni
rii celulare.

H Cum pot fi gătite
algele marine
comestibile
Nutriţioniştii recomandă con
sumul de alge marine şi există di
verse reţete, iar cel mai uşor de
gătit sunt algele nori, wakame şi
kombu.
Nori este una dintre cele mai
răspândite tipuri de alge, folosită
în bucătăria asiatică, în special în
Japonia, fiind unul din ingrediente
le principale la prepararea sushiului. Conţine proteine, fibre, mine
rale (fier, calciu), este bogată în
vitamina Bi, betacaroten, acid

Beneficii pentru siriatSte
lgele marine sunt folosite în bucătăria chinezeas
că încă din cele mai vechi timpuri. Ele reprezintă
unul dintre cele mai nutritive ingrediente alimentare
din lume. Din toate cele peste 10.000 de specii de alge
marine existente, numai o parte sunt comestibile.
Cele mai bogate în nutrienţi sunt cele verzi, roşii şi
brune, datorită numărului mare de vitamine, minerale
şi antioxidanţi pe care le conţin. în plus, algele marine
conţin şi beta caroten - care acţionează ca un
antioxidant, precum şi proteine, polizaharide, fibre
care ajută la accelerarea tranzitului intestinal, dar şi
clorofilă, substanţă cu efect regenerant.

A

■ De ce e bine să
consumăm alge
marine

Consumul de alge aduce multe
beneficii:
im» stimulează atât circulaţia
sanguină, cât şi metabolismul;

im» ajută organismul să elimine
surplusul de grăsime;
nu» au proprietăţi cicatrizante şi
bactericide;
im»datorită enzimelor pe care le
conţin, stimulează digestia;
im» sunt un bun detoxifiant prin
faptul că accelerează arderea gră
similor şi facilitează eliminarea toxi
nelor;
im» stimulează activitatea glan
delor endocrine, în special a hipofizei, pancreasului şi tiroidei;
im» algele roşii ajută sistemul
imunitar să răspundă la atacurile
virusurilor. De aceea, un consum
regulat de alge poate reduce atât
numărul de atacuri virale, cât şi
severitatea lor;
im» consumul de alge ajută la

METEODEPENDENŢĂ Şl TRATAREA El
ăpada şi zilele mohorâte ale
Z
lunii decembrie sunt mână
la mână cu problemele pe care
le resimţi din cauza
schimbărilor bruşte de
temperatură. Schimbarea
bruscă a timpului face ca
meteodepenţa să le facă
probleme acelora care sunt
mai sensibili._____________
Atunci când umiditatea aerului
creşte brusc, se formează un
teren propice apariţiei
meteosensibilităţii.
Primii indici de
meteodependenţă
sunt: oboseala,
nervozitatea,
migrena,
tulburările de
somn, stările
depresive,
scăderile bruşte de tensiune şi palpitaţiile.
De ce apare meteodependenţă? Potrivit spe
cialiştilor, această sensibilitate a organismului la
schimbările vremii este determinată de faptul că
sistemul nervos este labil. Pentru disconfortul pe
care îl resimţi, de vină sunt undele electromagne
tice ce se creează când se ciocnesc între ele ma
sele de aer rece şi cald. Acestea trimit semnale
pe care creierul le recepţionează şi organismul
intră în alertă.
Există remedii în stocul medicinii alternative,
care te „ţin la adăpost” de „inamicul” meteo, lată
câteva dintre ele:
Ceaiul de hamei, calmant garantat pentru
meteodependenţi. Prepară o infuzie dintr-o
lingură de conuri uscate de hamei, la 200 ml apă
clocotită. Lasă la infuzat 10 minute, strecoară şi
bea ceaiul seara, înainte de culcare. Hameiul
este renumit pentru efectul calmant pe care îl are
asupra sistemului nervos.
Tinctură de valeriană, sedativ fără efecte
secundare. Pentru a evita problemele cu somnul
şi apariţia palpitaţiilor, ia câte 30 de picături de

tinctură de valeriană cu 200
ml de apă.
Baie rece la tălpi
pentru un somn
liniştit. înainte de
culcare, fă o baie
rece la tălpi şi vei
dormi mult mai bine.
Ţine 1-2 minute
picioarele în apă
rece, până la
genunchi. Apa de
4 pe picioare nu se
şterge, se lasă să
se usuce,
după
care

se îmbracă şosete de lână. Procedând astfel, vei
stimula sistemul nervos.
Remediu antidepresiv. Amestecă în părţi
egale ţintaură, mentă, roiniţă, coada şoricelului,
hamei şi muşeţel. Adaugă o linguriţă din acest
amestec la 250 ml de apă, dă în clocot şi lasă să
se infuzeze cinci minute. Bea trei ceşti pe zi şi, cu
siguranţă, o să uiţi de toanele vremii.
Masaj reflexogen în palmă pentru meteode
pendenţă. Pentru armonizarea circulaţiei şi sta
bilizarea activităţii inimii, timp de cinci minute, ma
sează cu mişcări circulare, la un centimetru sub
rădăcina degetului mic al mâinii drepte. Ca să
scapi de migrenă, apasă, timp de cinci minute,
partea internă a degetului mare al aceleiaşi mâini,
în spatele unghiei.
Duşuri alternative pentru imunitate. întăreş
te sistemul imunitar prin duşuri alternative, calde
şi reci. începe cu jumătatea dreaptă a corpului şi
porneşte de la exterior spre interior, de la tălpi
sau de la palme, către abdomen şi piept. Astfel, îţi
vei căli organismul şi vei diminua simptomele
cauzate de meteodependenţă.

folie, iod şi acizi graşi omega-3.
Poate fi un remediu pentru arsurile
la stomac, are proprietăţi anticancerigene şi diminuează riscul apa
riţiei ulcerului. Pentru un sushi cât
mai bun, se recomandă folosirea
orezului brun, a unor fâşii de mor
cov, felii de avocado, ţelină şi
pastă de susan.
Wakame, o algă recomandată
în special femeilor, ajută la buna
funcţionare a organelor reprodu
cătoare şi previne balonarea. Bo

gată în vitamina B, calciu şi mag
neziu, ea are şi un efect diuretic.
Se recomandă păstrarea algelor
Wakame în apă pentru o jumătate
de oră, abia apoi este indicată
fierberea acestora şi pregătirea
unei salate delicioase, eventual în
combinaţie cu castraveţi.
Alge care ajută la slăbit.
Dacă doreşti să slăbeşti, algele
Kombu sunt perfecte, deoarece
stimulează arderea grăsimilor şi
menţin senzaţia de saţietate,
accelerând în acelaşi timp meta
bolismul. De asemenea, fiind foar
te bogate în iod, ele ajută la reg
larea funcţiei glandei tiroide. Ele
pot fi consumate uscate, în supele
de zarzavaturi, sau sub formă de
pastile.
Algele roşii, un ajutor în tra
tarea bolilor respiratorii. O
atenţie aparte o merită şi algele
roşii care reprezintă un bun
expectorant şi emolient şi se folo
sesc în tratarea bolilor respiratorii
care se manifestă prin tuse iritan
tă, probleme pulmonare sau
bronşită. Algele roşii au proprietăţi
care pot oferi protecţie în faţa
viruşilor ce provoacă răceli şi pot fi
utilizate ca tratament de susţinere
în viroze.

POSTUL CRĂCIUNULUI.
Efecte surprinzătoare asupra sănătăţii
untem în plin Postul Crăciunului. Dar pe lângă faptul că
mulţi creştini simt că au nevoie pentru a se purifica
sufleteşte, postul este un bun prilej pentru curăţarea corpului
de toxine.
Postul previne crizele reumatice. Depozitele de toxine provoacă
sau înrăutăţesc reumatismul. De aceea, un regim fără proteine
animale şi grăsimi (cum este postul) ne va ajuta să ne simţim mai bine.
Postul poate preveni multe alte boli degenerative ca: artroza, sciatica,
dureri ale articulaţiilor şoldurilor şi ale coloanei vertebrale.

S

Te poate ajuta să slăbeşti. Bineînţeles, postul are un efect foarte
bun şi în obezitate, cu condiţia să ai grijă la aportul de calorii şi să eviţi
grăsimile şi dulciurile.
întăreşte sistemul imunitar. Previne sau ajută la tratarea bolilor
infecţioase pentru că întăreşte sistemul imunitar. în plus, alimentaţia
pe bază de crudităţi ne fereşte de carii dentare.
Previne şi ajută la tratarea bolilor de inimă. Eliminarea depo
zitelor de toxine din corp previne sau ajută la tratarea arteriosclerozei,
hipertensiunii arteriale, bolilor de inimă, calculilor biliari, bolilor de piele
etc.

■ Cum se ţine corect Postul Crăciunului
în timpul postului e bine de consumat cât mai multe legume
proaspete sau preparate la abur, fructe, nuci, alune şi alte fructe cu
coajă neprăjite şi fără adaos de sare, fructe uscate. în mod tradiţional,
în fiecare miercuri şi vineri din Postul Crăciunului, creştinii ortodocşi nu
folosesc ulei în mâncare şi nu beau alcool. Sfârşitul de săptămână e
mai relaxat. în afară de prima şi ultima săptămână din Postul
Crăciunului, se face dezlegare la peşte şi fructe de mare. La fel, de
fiecare sărbătoare mare marcată cu roşu în calendar. Peştele şi
fructele de mare sunt şi ele benefice sănătăţii. Conţin acizi graşi
omega 3, zinc şi alte elemente esenţiale bunei funcţionări a organis
mului.
Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Sub semnul credinţei străbune
rima pomenire a
satului Băhrineşti
este datată cu 31 august
1458, în timpul domnirii
marelui voievod Ştefan cel
Mare şi Sfânt printr-un uric,
unde este menţionat:
i
„...scuteşte slobozia
Bohrineşti a mănăstirii
Moldoviţa de podvor,
posad, de munca la morile
domneşti, de căratul
vinului, de desetină, de
stupi şi porci, de urmărirea
hoţilor, de munca la
cetatea Sucevii, vor merge
la război numai dacă
domnul va merge. în urmă
de globnici şi pripaşari”.
Aşa, cu semnătura marelui
Domn începe istoria satului
Băhrineşti.

P

Când a apărut prima biserică în
sat nu se ştie. într-un document din
anul 1803 datat cu 15 aprilie, Cer
năuţi, găsim că Vasile Vasilco con
stată că Bainţe (actualul sat Baeneţ, România) nu avuse biserică şi
oamenii mergeau la biserica din
Băhrineşti.
în „Documentele Bucovinene”
de Teodor Balan, voi. VI, 17601833, nr. 139, pag. 414, găsim un
document: „Băhrineşti, 1814 - 05
Februarie”. Din acest document
aflăm cine au fost proprietarii sa
tului: - „Antohi Stroici lasă copiilor
săi Gheorghe, Manolachi, Petrachi, Mihalachi şi Neculai moşia sa
Băhrineşti”, documentul este sem
nat cu
cuvintele de încheiere
„...La această diată m-am întâm
plat şi eu lohan Mandetschewski,
pastor local” (despre istoria
preoţilor până la lohan Mandet
schewski nu există informaţii).
Un izvor de a afla ceva despre
bisericile
din Bucovina sunt
Anuarele Bisericii Ortodoxe din
Bucovina (Schematismus). Din
Anuarele Bisericii Ortodoxe din
Bucovina găsim informaţii despre
bisericile din sate, şi anume cine
erau preoţii, cine erau patroni ai

Din istoria satului Băhrineşti

bisericii, numărul de locuitori,
informaţii despre şcoala din sat.
Astfel, în 1841, paroh era Joann
Mandaczewski (lohan Mandet
schewski, Ion Mandicevschi), pat
ron - Erben Stroici, locuitori - 614.
în anul 1849 Bahrineştiul era parte
integrală a mănăstirii Cetăţuia.
In 1856, paroh era Vasilie
Mandicevschi. Patronul satului era
baronul Mustaţă, locuitori - 730.
Din Anuarul 1862 aflăm că în
sat era şcoală trivială naţională.
Locuitori - 770, paroh - Vasile
Mandicevschi. în 1864 era şcoală
trivială, postul de profesor, neocu
pat. Probabil copiii erau educaţi de
aşa-numiţii „dascăli ambulanţi”.
Patroni îi aveau pe Ignatz Donnersberg şi Erben Stroici, locuitori 866. Din 1868 paroh devine loann
Mironovici.
în anul 1883 în documente
apare biserica, care astăzi bahrineştenii o numesc „biserica
veche”.
Despre această biserică în
copia „A” a inventarului bisericii în
tocmit la 3 (16) iunie 1905 citim:
„Biserica aceasta a zidit-o comuna
în anul 1880 din lemnul bisericii
vechi din Vicovul de Jos, carele l-a
cumpărat cu 100 cor. pe cheltuiala

proprie şi din colete, şi s-a sânţit cu
hramul „Prea sântei Treimi” în 4
(16) iunie 1883”. Mai ştim că la
Vicovul de Jos biserica a fost
construită cu ajutorul episcopului
Dositei Herescu (1710-1789) în
anul 1777.
în timpul când vornicul satului
era Mihai Isopescu (1837-1907)
numit Morozac, în sat s-a construit
biserica şi şcoala. Din Anuarul
1887 găsim informaţie despre
şcoală şi numărul de bărbaţi şi
femei. în 1888 postul de paroh era
vacant, în 1889 paroh era Ştefan
Seleski, născut în 1842, numărul
de locuitori 1.030.
în 1894 învăţător de religie şi
inspector şcolar devine preotul
local Ştefan Seleski. Din Protocolul
visitaţiei canonice protopres-viteriale pentru anul 1904 făcut în 19
martie (1 aprilie) 1905, paroh era
Isidor Paşcanu, dar de la 3 (16)
iunie 1905 paroh este Ştefan
Cepişca. Numărul de locuitori în
1905 era 1.233. în 1907, când
patroni ai bisericii erau obştea din
Volcineţşi Johann Hermann, paroh
era Ştefan Cepişca, născut în
1870, preot din anul 1898, paroh
din 1905 în Băhrineşti, iar cantor
era, din anul 1884, Ismail Siretean

Dragi cititori credincioşi
lata ce spun cei care au apelat
la sprijinul Maicii Stareţe Paraschiwa:
Iulian din Herţa, stabilit în Italia de 10 ani: „Am aflat de Maica Stareţă
Paraschiva de la mama mea şi vreau să-i mulţumesc pe această cale că
dintr-o rugăciune telefonică mi-a dezlegat cununia ce o aveam legată prin
vrăji de duşmani şi totodată m-a lecuit de depresie”.

Maria din raionul Noua Suliţă: „Mii de mulţumiri că prin slujbele ei sfinte
mi-a scos argintul viu din corp, aveam dureri de cap, de mâini şi de picioare
îngrozitoare”.

Acum, în Sfântul Post al Cră
ciunului, se lucrează cel mai bine şi
are cele mai mari puteri. S-a desco
perit o mare minune Dumnezeiască,
Maica Stareţă Paraschiva. Ea a fost
binecuvântată de Dumnezeu cu un
har puternic rar întâlnit. Maica
Stareţă Paraschiva vine tocmai din
Ţara Sfântă Israel pentru a rezolva
cazurile şi problemele foarte grave
pe care le poate rezolva prin binecu
vântarea Domnului. Ea este cunos
cută atât în ţară, cât şi în străinătate.

Mă numesc Elena şi sunt din orăşelul Hliboca, dar mă aflu în Italia, sunt de pro
fesie medic şi vreau să-i mulţumesc din inimă adevăratei făcătoare de minuni
Paraschiva că mi-a scăpat soţul de alcoolism, ne-a adus pace şi înţelegere în fami
lie şi mi-a îndepărtat farmecele şi blestemele din casă, de aceea v-o recomand cu
mare drag şi cu mare încredere şi nu veţi regreta. Rezultat 100% garantat!

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

Maica Stareţă Paraschiva este
slujitoarea Domnului, atestată de cei
mai mari episcopi din România şi

declarată cea mai puternică Maică
Stareţă a tuturor timpurilor. Pentru
cele mai multe cazuri rezolvate ea

născut în 1861, numărul de lo
cuitori -1.2 55 .
Tot din copia „A” a inventarului
bisericii întocmit la 3 (16) iunie
1905, când parohul Isidor Paşcanu
a dat biserica parohului Ştefan
Cepişca din adaosul din 1891 sub
392-393 găsim două icoane a
Mântuitorului şi a Maicii Domnului
pictate de renumitul Epaminonda
Bucevschi (1843-1891), pe care
Mihai Eminescu l-a numit “Rembrant al Bucovinei”.
Bucovina în Primul război mon
dial a constituit pentru Armata
Austro-Ungară şi Armata Imperială
Rusă
un teatru secundar de
operaţiuni militare. Nici o provincie
europeană nu a avut de suferit în
timpul Primului război mondial, cât
a avut de îndurat Bucovina. Practic
nu se ştie nimic despre istoria
satului în timpul Primului război
mondial. Primul Anuar după război
este din 1921, se numeşte „Şematismul” şi este scris în limba româ
nă. Din el aflăm că paroh era Mihail
Corduş, născut în 1885, cantor
Vasile Baloş. Există informaţie şi
despre locuitori - 1.198, 286 de
familii, din care 551 bărbaţi şi 647
femei. în 1923 parohul
Mihail
Corduş devine cavaler al ordinului

este deţinătoarea celor mai puterni
ce slujbe şi rugăciuni, plante, miruri
aduse de la Mormântul Sfânt. Ea
este adevărata dezlegătoare de far
mece şi vrăji, blesteme şi vindecă
boli fără leac, vindecă dureri de
mâini şi de picioare, scoate argintul
viu, dezleagă cununiile legate, vin
decă boala Parkinson, psoriazisul,
lecuieşte beţia, impotenţa, îm
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„Coroana României”, persoane 1.313. Din 1928 paroh este George Belei, născut în 1898, există
şcoală de 4 clase, familii 330, per
soane 1.409. în 1934 locul de
paroh era vacant, din administraţia
parohială făcea parte Maximilian
Mitric, născut în 1903, cantor Vasile Baloş, scoală cu 7 clase,
persoane 1.580.
Din toamna anului 1934 paroh
devine Nistor Popescu, ocupând
acest post până Bucovina a intrat
în componenţa URSS. în jaloba
scrisă de Constantin Broască,
Nicolai Tofan, Samuil Biluseac,
Dionizie Cijevschi pe data de 31
mai 1939 Mitropoliei Bucovinei
găsim următoarele: „Puteţi vedea
că în această parohie au fost Pr.
Mandicevschi 30 de ani, Pr.
Mironovici 21 de ani, Pr. Seleschi
18 ani, Pr. Cepişca 17 ani”. Mai
cunoaştem din documente că în
anul 1939 epitropi ai bisericii erau
Constantin Broască, Tofan Nicolai,
Dionizie Cijevschi, epitrop contabil
şi director şcolar, loan Cărşmaru,
epitrop casar, Gheorghe Cornea,
cantor, Vasile Baloş.
Din Protocolul visitaţiei cano
nice protopresviteriale pentru anul
1912 făcut în 11 (23) aprilie: "Bise
rica e de lemn, foarte mică, cu un
acoperământ atât de defectuos,
încât la ploaie cât de mică, curge
chiar pe masă... a zidi o biserică
nouă, cu atât mai mult fiindcă
pregătirile referitoare^ s-au făcut,
deja în anul 1907”. într-un docu
ment găsim că în 1911 se va
începe zidirea bisericii noi.
Probabil a fost efectuată o
reparaţie, fiindcă din anii 20 nu mai
găsim pomenire despre biserica
nouă. în anii 30 a început adu
narea materialelor pentru biserica
nouă, paroh al bisericii fiind preotul
Mitric. Lucrând în Arhiva regională,
am găsit o mapă sub numărul 73
din 1937 a Mitropoliei Bucovinei,
serviciul arhitecturii cu denumirea
„Dosar privitor la construcţia bise
ricii noi din comuna Băhrineşti,
judeţul Rădăuţi”.
Biserica nouă aşa şi nu a fost
zidită din cauza conflictelor dintre
oameni, războiului, ruinării de după
război, apartenenţa la altă ţară,
altă ideologie.
Mihai ACATRINI,
directorul Şcolii de cultură
generală din satul Băhrineşti,
raionul Hliboca
Vladimir ACATRINI,
colaborator la Biblioteca
ştiinţifică a Universităţii
Naţionale „Iu. Fedkovyci”
din Cernăuţi

preunează familii dezbinate, aduce
spor în casă şi în afaceri şi multe
altele. Vă deschide Pravila Bise
ricească gratuit în numele Domnului
pentru a vă prezice trecutul, prezen
tul şi viitorul şi vă poate rezolva orice
problemă, chiar şi prin telefon de la
distanţă pe numele de botez şi date
le de naştere.
Doamne ajută.
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Felicitări!
Această felicitare, cu urări de bine
şi sănătate, este adresată primarului
oraşului Cernăuţi,

în pragul frumoaselor sărbători
de iarnă, când vetrele cuptoarelor
sunt în aşteptarea colăceilor
rumeni, iar copiii cu mare plăcere
învaţă colinde şi urâturi, puţin mai
devreme încep aceste sărbători
pentru domnul

Oleksii KASPRUK
care şi-a prins în buchetul anilor încă
un trandafir fin parfumat din anotimpul
dumnezeiesc al iernii.
Membrii
Consiliului local
Cernăuţi, rudele şi
prietenii au
onoarea de a
transmite un
sincer „La mulţi
ani!” primarului
Oleksii Kaspruk.
Cu prilejul acestei
zile marcate în
calendar, toate
gândurile bune sunt pentru Dumneavoastră.
Vă urăm multă putere şi sănătate de a vă
continua mandatul cu aceeaşi tărie de
caracter şi dorinţă de a schimba spre bine
situaţia actuală. Toate succesele de până
acum să fie un imbold de a continua să faceţi
lucruri frumoase atât în viaţa Dumneavoastră,
cât şi în comunitatea în care
sunteţi lider. Fie ca

V0CeV

sunison
s rcu

Joi, 8 decembrie 2016

Vasile
CARLAŞCIUC
redactor superior la postul de radio
Ucraina Internaţional şi colaborator al
ziarului „Libertatea Cuvântului”, care, la
3 decembrie şi-a sărbătorit ziua de naştere. Anul acesta
domnul Vasile cu aceeaşi energie, hărnicie şi voioşie întâmpi
nă încă o iarnă frumoasă.
Cu acest deosebit prilej, cu buchete de flori şi cele mai
sincere şi frumoase felicitări vin în casa domniei sale toţi
cei dragi inimii dumnealui. A cunoscut, deopotrivă, coborâşuri
şi urcuşuri pe cărăruia vieţii, a gustat din plin din dulceaţa bucu
riilor şi din amarul dificultăţilor, dar le-a înfruntat cu mult curaj
şi muncă asiduă, rugăciunile adresate Bunului Dumnezeu fiindu-i o verticală în toate împrejurările vieţii. Cei doi copii, pe care
s-a străduit să-i ajute în toate, au adus mai multă lumină şi
bucurie în viaţa şi în inima sărbătoritului. împreună cu soţia
Tatiana i-au educat în spiritul omeniei şi dragostei faţă de
cei din preajmă. Astăzi toţi cei scumpi şi dragi inimii dom
niei sale: mama Victoria, soţia Tatiana, fiica Violeta, feciorul
Serghei împreună cu soţia Valeria şi nepoţica Mariana, sora
Elena împreună cu familia, cumnata împreună cu familia, rude
le şi prietenii îi transmit prin intermediul ziarului nostru cele mai
frumoase urări de bine şi sănătate la care se alătură şi colegii
de breaslă ai domnului Vasile, care-i doresc o viaţă fericită pe
măsura frumuseţii sufletului, multă sănătate, vivacitate, prospe
ritate, voie bună în familie, belşug pe masă, un sincer „La mulţi
ani!” şi aceste cuvinte pornite din adâncul inimii:
Casa să vă fie plină /De belşug şi de lumină,
împliniri şi spor în toate, /La mulţi ani cu sănătate!
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dorinţa
noastră de a
trăi într-o lume
cât mai bună!
La mulţi ani!

Ion IGNAT,

Trecut-au 80 de ierni
Din ziua-n care s-a născut,
Trecut-au anii ca un fulger,
Dar pentm-n fizician nu-i mult.
Doar 8 0 - e un minut
Şi-am dori astăzi să-i spunem
mult...
Zilele acestea îşi sărbătoreş
te bogatul şi onorabilul jubileu de

80 de ani domnul
Vasile
P. CERCHEZ
pedagog prin vocaţie
din or. Cernăuţi.
Este un frumos prilej de a primi cel mai sincer mesaj de felicitare de
la cele mai scumpe şi apropiate persoane: soţia Eugenia, împreună cu
copiii, nepoţii, sora şi întreaga familie numeroasă, colectivele pedago
gice ale Şcolii medii nr. 10 şi Gimnaziului nr. 6 din or. Cernăuţi, de la
foştii discipoli.
încet, pe treptele vieţii /S-au dus şi nu se mai întorc
Frumoşii ani ai tinereţii, dar, /Te rugăm, nu te mâhni deloc.
Că n-ai ajuns să fii ministm/Şi nici nu eşti tu deputat,
Dumnezeu în astă lume/Altă misie ţi-a dat:
Eşti un pedagog minunat, /Ai lucrat mulţi ani director,
Eşti învăţător vestit, /Visul tău s-a împlinit:
Ai copii, nepoţi, soţie - /Cea mai mare avuţie.
Noi cu tine ne mândrim /Şi din suflet îţi dorim
Să fii veşnic sănătos /Şi mereu aşa voios,
Să trăieşti ani cât mai mulţi/ Câte pietre sunt în munţi,
îngerii să te ocrotească, /Mult belşug să-ţi
dăruiască,
Şi căldura sufletească/Peste ani să te-nsoţească.
îţi dorim un cer cu soare, /Să nu ştii de supărare
Şi la cealaltă aniversare
S-ajungi bucuros şi tare.
La mulţi ani, scumpul nostru!

în popor se spune că viaţa omului se aseamănă cu anotimpu
rile divine ale pomului, ce înfloreşte-n primăvară şi rodeşte-n plină
toamnă... Astfel este şi viaţa domnului

La începutul lunii decembrie
şi-a sărbătorit
ziua de naştere domnul
directorul Gimnaziului nr. 6 din
Cernăuţi. Pedagog prin vocaţie şi
un excelent organizator al
procesului de învăţământ, domnul
Ion reuşeşte, în condiţii deloc
simple, să asigure bunul nume al
instituţiei pe care o conduce,
imaginea ei în ţară şi peste
hotare.
Colectivul de redacţie al
săptămânalului „Libertatea
Cuvântului”, ziar îndrăgit
de domnul Ion Ignat,
urează mulţi ani
fericiţi, sănătate, prosperare, realizări frumoase în
munca nobilă de pedagog şi conducător al acestei
instituţii prestigioase cu limba română de predare.
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Nicolae GRIGORIŞIN
originar din Stălineştii Noua Suliţei, care timp de 14 ani şi-a des
făşurat activitatea pedagogică la Gimnaziul din Crasna. Acest bun
gospodar îşi sărbătoreşte zilele acestea jubileul de 75 de ani,
alături de întreaga familie şi prieteni care-l stimează, îl iubesc şi-l
apreciază nespus de mult. Aşadar, stimate domnule Nicolae:
La mulţi ani cu bucurie,/ uta s-ompliniţi voios,
Dar şi-atunci chipul să vă fie / La fel tânăr, luminos...
într-adevăr, şi la cea de a 75-a iarnă, chipul sărbătoritului este
luminat de dragostea nemărginită a tuturor celor care-l cunosc.
Dumnealui este un etalon al bărbăţiei, comportării frumoase, atitu
dinii atente, un părinte aidoma unei icoane a vieţii. A condus
Consiliul de orăşel, desfăşurând o activitate publică fructuoasă, contribuind astfel la prosperarea
localităţii.
Domnule Nicolae, colectivul pedagogic al Gimnaziului din
Crasna, locuitorii orăşelului, precum şi deputatul în Consiliul
Regional, domnul Ştefan Mitric, membrii familiei dumneavostră,
rudele şi prietenii vă felicită cu ocazia celor 75 de ani, care v-au
bătut la poarta sufletului. Noroc, bucurii, bătrâneţe liniştite şi tot
binele din lume.
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Scumpul nostru, să trăieşti/Viaţă lungă, ca-n poveşti.
Verile să te-nflorească,/Toamnele te-mbogăţească
Şi anii ce-i împlineşti,/La pătrat să-i înmulţeşti.

La mulţi ani şi la mai mare!

Astăzi, florile vieţii îi bat la geam domnului

Ionică BEZEDE
din satul Proboteşti, raionul Herţa, aducându-i în dar,
la 8 decembrie, frumosul jubileu de 65 de ani.
Cu acest prilej, cele mai scumpe fiinţe: soţia Maricica, surorile
Verginia Lupu şi Maricica care, chiar dacă este departe de casă, cu gân
dul în aceste clipe este alături de frate, cei cinci copii şi 10 nepoţi îi adre
sează scumpului tată şi bunic, cele mai sincere mulţumiri pentru grija pe
care a avut-o faţă de ei. Toţi se închină în faţa dumneavoastră, sărutându-vă mâinile bătătorite şi vă urează încă mulţi ani cu sănătate, să fiţi
alături de ei, să vă bucuraţi împreună. Desigur, şi toate rudele vă.
doresc multă sănătate, fericire şi numai bucurii din partea
celor dragi.
Domnule Ionică, să aveţi parte de cele mai frumoa
se clipe ale vieţii, norocul să vă însoţească oriunde,
stejarii să vă ocrotească de furtunile vieţii, iar apa.
cristalină a izvoarelor să fie apa vie a fericirii, să
aveţi parte de susţinerea celor dragi şi apropiaţi,
iar drumurile vieţii să ocolească aşteptările
durerile, mulţi ani înainte pe căile vieţii netezite]
de mila lui Dumnezeu, şi aceste cuvinte izvo
râte din adâncul inimii:
De ziua ta ce-ţi stă în prag, / Noi îţi dorim'
ce ţi-i mai drag:
Sănătate, viaţă lungă, /Grijile să nu te ajungă,
Să nu cunoşti mai mult necazul/ Şi nici durerea să n-o ştii,
Mereu să-ţi înflorească zâmbetul, /Cum eşti - şa mereu rămâi.
Ne alăturăm şi noi la aceste urări din partea celor scumpi, iar dintre
toate cadourile ce vă vor fi dăruite cu ocazia zilei de naştere, mesajul din
ziarul „L.C.” am dori să fie primul cadou ce nu va fi uitat.
La mulţi ani!

STIMATI CONAŢIONALI!
Vă invităm cu drag la tradiţionala Sărbătoare a obiceiurilor de
iarna
//

Florile Dalbe

//
organizată de Societatea pentru Cultura Românească „Mihai
Eminescu” din regiunea Cernăuţi. Manifestarea va avea loc
duminică,
18 decembrie 2016, în sala Palatului Academic al Universităţii
Bucovinene de Medicină din Cernăuţi (str. F. Schiller, 11),
între orele 12.00-15.00.
Rugăm conducătorii formaţiilor artistice, soliştii să ne informeze despre numerele propuse în
program. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a reduce durata evoluării participanţilor cu scopul
încadrării în limita timpului prevăzut de condiţiile arendării sălii de spectacole. Aşteptăm propunerile
dumneavoastră până la 11 decembrie 2016.
Ne adresăm la toţi oamenii de bună credinţă, persoane fizice şi juridice care doresc să sprijine
această acţiune: suntem deschişi pentru o colaborare informativă, sau publicitară reciproc
avantajoasă şi ne vom bucura de orice propunere.
Vă mulţumim anticipat.
Conturile noastre bancare: ToBapucTBO pyMyHCbKoi Ky/ibTypn iM. M. EwiiHecKy n /p
26004000254387 b nAT YKpcou6aHK, M<DO 300023, m . K mî' b (în grivne) şi 57: / UKRSOTSBANK, KIEV, SWIFT UKRSUAUX, 59:/ 26003010073281 (EUR) TOV Rumunskoyi kultury,
Tsentralna ploshcsha 9, CHERNIVTSI, CERNIVTSI REGION (cu menţiunea - ajutor neram
bursabil pentru activitatea Societăţii „Mihai Eminescu”).
Informaţii suplimentare, sugestii, propuneri de colaborare cu potenţialii sponsori - tel.
(

0038) 050-627 41 56 : 050- 602- 41- 62 : 066- 915- 58-77
e-mail: vasilebycu@gmail.com.
Vă aşteptăm cu drag!
Prezidiul SCR „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi
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îndrăzneaţă şi frumoasă

Joi, 8 decembrie 2016

Music Aw ards. Aşa că nu e
de m irare că aceasta a
fost desem nată „fotom od
elul anului" la Fashion
Aw ards 2016.

how-ul de modă
Victoria's Secret a
debutat în 1995 şi este cel
mai mare brand de
lenjerie intim ă din
Am erica şi un num e sonor
în lumea m odei prin
show -urile spectaculoase
pe care le pune în scenă

S

Gigi a ajuns în lumina reflec
toarelor când a urcat pentru
prima dată pe podium în toamna
anului 2014, iar de atunci notori
etatea sa ca model a crescut în
mod fulminant, ajungând pe cop
ertele celor mai mari reviste de
modă şi prezentând colecţiile
designerilor celebri. Ea a lucrat
cu cei mai influenţi oameni din
industria modei. Premiul i-a fost
înmânat de celebra creatoare de
modă Donatella Versace, iar
după ce a acceptat trofeul a ţinut
un discurs emoţionant. „Mulţu
mesc pentru tot ce m-aţi învăţat
şi pentru că fac parte din cea mai
uimitoare industrie. Sunteţi un
vis devenit realitate pentru mine
şi vă mulţumesc foarte mult”, a
spus Gigi.

cu ajutorul celor mai fru 
m oase m odele. Unul
dintre care este şi
Fotom odelul am erican
Gigi Hadid, care a avut un
an spectaculos. Ea a
apărut recent în al doilea
show V ictoria's Secret gazda prem iilor Am erican

Cea mai cunoscută
tămăduitoare,
Lucreţia MELISSA,
sosită la Cernăuţi
la cererea românilor
care au probleme,
aflaţi în suferinţă

APELAŢI CU ÎNCREDERE.
REZOLVARE GARANTATĂ!

Totul despre magia veche, despre
facerea şi desfacerea vrăjilor,
descântece şi ritualuri.
Există o magie albă şi una
neagră, sunt vrăjitori buni şi răi?
Diavolii, spiritele şi duhurile se
află cu adevărat printre noi?
Magia şi vrăjitoria răspund la
toate aceste întrebări şi multe altele
legate de sfera ocultului.
Vrăjitoarea Melissa face diferenţa
între magia albă şi cea neagră ofe
rind explicaţii detaliate despre mai
multe tipuri de descântece şi ritualuri
magice şi vrăjitoreşti completate cu
exemple din experienţa personală.
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Vrăjitoarea Melissa, singura din România care vine în
ajutorul dumneavoastră cu dezlegări de farmece, bleste
me, necazuri în familie şi despărţiri.

Cea mai mediatizată din Ro
mânia, care a apărut la toate pos
turile TV, Kanal D, emisiunea Wow
biz, Antena 1, Show păcătos etc.
Sunt multe vrăjitoare care pro
fită de numele meu, folosindu-mi
numele. Telefoanele afişate în
anunţ sunt numai ale mele şi nu se
vor schimba niciodată!
Doamna Melissa vă ajută să
aveţi spor în afaceri, câştiguri în
bani, realizări în toate domeniile
care vă interesează, dragoste şi
noroc.
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Dacă aveţi probleme în dra
goste, afaceri, sunteţi nemulţumit/ă lângă persoana iubită, dacă
nu vă merge bine în ceea ce
faceţi, atunci apelaţi la mine şi vă
voi rezolva orice problemă.
Vrăjitoarea Melissa vine
acum în ajutorul tuturor celor
care au nevoie. Contactaţi-mă!
Fiecare om din orice colţ al
lumii doreşte să aibă noroc în dra

goste, în afaceri, în familie sau în
spor şi câştig - eu vă pot rezolva
aceste probleme numai în 24 de
ore cu rezultate garantate.
Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii
pentru a vă face o primă verificare.
Vrăjitoarea Melissa din România
vă rezolvă orice doriţi!
Doamna Melissa deţine cartea
magică veche de peste 100 de ani
cu care face cele mai puternice

desfaceri de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, sin
gura din România care lucrează
cu magie veche şi pot rezolva
orice fel de problemă şi orice
dorinţă aveţi.
Dacă aţi umblat pe la vrăjitoa
re de magie albă şi preoţi şi nu aţi
fost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit
şansa de a obţine ceea ce doriţi.
Sunt o femeie cu puteri foarte

ll
mari care pot să aduc un bărbat
sau o femeie în numai trei ore la
persoana care îl doreşte.
Prin plante şi leacuri pot vinde
ca boli de piele, scot argintul viu,
lecuiesc beţia, impotenţa, pot
salva tinerii de vicii nedorite, aduc
persoane plecate de acasă,
împreunez familii dezbinate, ajut
în spor şi afaceri etc.

Relaţii la tel. +380(68)2867379; 0040744183942
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