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Nici nu o mai 
recunoşti! 
Sexy-bruneta 
Andreea lazăr 
lansează single 
ul “Nu mai 
vorbim deloc”

Actuala iubită a lui Luis Lazarus, 
Andreea, cunoscută sub numele de 

scenă, Loulou, face furori cu ţinutele 
sale sexy, ori de câte ori este prezentă la 
vreun eveniment monden, şi nu numai.

,,LouIou feat. Reverse” lansează o piesă 
nouă, “Nu mai vorbim deloc”, în al cărui videoclip 
apare la un moment dat chiar celebrul său iubit. 
Povestea clipului este povestea unei domnişoare 
foarte arogantă şi autosuficientă care sesizează 
ce bărbat este fostul său iubit abia după ce-l pier
de. Ea trăieşte nostalgia clipelor petrecute cu el 
şi încearcă să reia o relaţie pe care acum el nu o 
mai doreşte. în clip apare la un moment dat chiar 
şi Luis Lazarus, pe care fata îl confundă cu fos
tul iubit. „Nu mai vorbim deloc” este mesajul- 
cheie al întregii poveşti, un mesaj din ce în ce 
mai întâlnit în relaţiile dintre cupluri unde parte
nerii se refugiază din ce în ce mai mult în internet 
şi în mediul virtual.
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MAIANCA DE IA CRASNA A UIMIT PUBLICUL SUCEVEAN
Peste zece mii de per

soane au asistat, marţi, la 
Suceava, la parada măştilor 
şi la Festivalul internaţional 
al obiceiurilor de iarnă, la 
care au participat circa 
1.500 de urători din 36 de 
formaţii din judeţul Suceava, 
dar şi din localitatea Crasna 
din Ucraina, transmite 
mediafax ro. Parada a fost 
deschisă de buciumaşi, 
urmaţi de călăreţi costumaţi 
în Ştefan cel Mare şi curtea 
acestuia, unul dintre călăreţi 
fiind un copil ce a reprezen
tat Anul Nou. Nu a lipsit nici 
ceata de urători din Crasna- 
Ucraina şi grupurile de ură
tori din toate vetrele folclori
ce ale judeţului Suceava. 
Cetele de urători şi mascaţi 
au trecut prin faţa Palatului 
Administrativ, unde au fost 
întâmpinaţi de preşedintele 
Consiliului Judeţean Sucea
va, Gheorghe Flutur, de pre
şedintele Consiliului Regio
nal Cernăuţi, Ion Muntean, 
de prefectul Constantin Ha- 
rasim, primarul Sucevei, Ion 
Lungu, dar şi de alţi repre
zentanţi ai administraţiilor 
din Suceava şi Cernăuţi. 
Urătorii din localitatea Cras
na au prezentat „Malanca”,

Zece mii de oameni au asistat Ia parada măştilor 
şi Ia Festivalul obiceiurilor de iarnă, în Suceava

o formă de teatru popular cu 
tentă satirică, unde perso
najele sunt baba şi moşnea
gul, doctorul, popa, capra şi 
ciobanul, căiuţii, ursul, cer

bul şi negustorul,
Bucovinei şi care s-a păstrat 
şi în această zonă în ciuda 
interdicţiilor impuse de regi
mul sovietic. Costumele lor

au atras, în mod special, 
atenţia celor prezenţi, fiind 
realizate din paie cu aripi de 
cinci metri ce cântăresc cir
ca o sută de kilograme.

Printre cetele de urători 
suceveni s-au aflat grupuri 
cu “plugul”, iar altele, însoţi
te de muzicanţi, au pre
zentat “dansul caprei” sau

“jocul ursului”. La Cernăuţi, 
Festivalul ”Malanca-fest” va 
avea loc pe 15 ianuarie. La 
eveniment vor participa şi 
colective din România.

Oleksii Kaspruk, cel mai fermecător 
primar din Ucraina

Primarul oraşului Cernăuţi, Oleksii 
Kaspruk a fost desemnat cel mai fermecă
tor primar din Ucraina.

Titlul i-a fost conferit în cadrul emisiunii "Pa
siunile după revizor” ce apare pe Canalul Nou. 
Una dintre prezentatoarele programului, Elena 
Frolova, a întocmit TOP-5 al primarilor din Uc
raina. La categoria cel mai fermecător primar a 
fost desemnat primarul Cemăuţiului, Oleksii 
Kaspruk.

Primarul Kaspruk a văzut lumina zilei pe 6 
decembrie 1977. în 2010 a fost ales deputat în 
Consiliul local, iar pe 25 mai 2014 a fost ales în 
funcţia de primar în cadrul alegerilor anticipate, 
în octombrie 2014 obţine un mandat în Rada 
Supremă, candidând pe listele partidului Fron
tul Popular, însă renunţă la el în favoarea fun
cţiei de primar. Tatăl lui Oleksii, Pavlo Kaspruk, 
de asemenea a deţinut funcţia de primar al 
Cemăuţiului în perioada 1985-1991. El a ră
mas în memoria cemăuţenilor ca un bun gos
podar şi o persoană onestă şi principială. Soţia 
actualului primar, Antonina, activează în calita
te de cadru didactic în cadrul Institutului de 
Comerţ şi Economie din Cernăuţi. împreună 
educă un băieţel.

EVREII DIN 
CERNĂUŢI 
SĂRBĂTORESC  
HANUKA

Evreii din întreaga 
lume celebrează Hanuka, 
numită şi „Sărbătoarea lu
minilor”, o sărbătoare în 
timpul căreia munca şi alte 
activităţi nu sunt interzise. 
Comunitatea evreilor din 
Cernăuţi a sărbătorit luni, 
Hanuka 5771, sărbătoarea 
luminii. Sărbătoarea lumi
nii a fost marcată de mem
brii comunităţii la Şcoala 
evreiască nr. 41 din Cer
năuţi. Luminile au fost ap
rinse de prim-rabinul regiu
nii Cernăuţi, Menahem- 
Mendel Gliţeştein şi preşe
dintele Comunităţii evreilor 
din Bucovina, Lev Clei- 
man. Sărbătoarea Hanu
ka sau Chanukah cele
brează victoria macabeilor 
asupra monarhiei seleu-

cide din Siria, eveniment 
desfăşurat cu mai bine de 
2000 de ani în urmă. în 
165 Î.Hr., după trei ani de 
război, lehuda Macabeul i- 
a învins pe sirieni şi s-a 
întors cu credincioşii săi în 
Ierusalim, pentru a reven
dica Templul, pe care sirie
nii îl închinaseră unor zei
tăţi păgâne. Tradiţia spune 
că evreii, la întoarcere, au 
găsit doar un vas mic cu 
ulei pur de măsline, vestita

menora. Restul fusese 
contaminat de greci. Deşi 
era puţin, suficient pentru a 
lumina Templul vreme de o 
zi, când au aprins uleiul s- 
a petrecut un miracol şi 
sfeşnicul a ars timp de opt 
zile, timp necesar pentru 
producerea de ulei proas
păt. De atunci, poporul 
evreu aniversează Hanu
ka, cuvânt care în limba 
ebraică înseamnă „de
dicaţie”.

Chinezii sprijină şcolile româneşti
Şase instituţii de 

învăţământ din raionul Herţa 
au primit 58 calculatoare noi 
din partea Guvernului Chinei.

E vorba de şcolile din Herţa, 
Molniţa, Mihoreni, Buda Mare, 
Mogoşeşti şi Ostriţa. Costul 
unui calculator e de circa 10 mii

de grivne. în total, şcolile din 
regiunea Cernăuţi au primit din 
partea guvernului chinez 646 de 
calculatoare. Acest lucru a fost 
posibil graţie unui acord inter- 
guvernamental semnat între 
Ucraina şi China. "Parteneriat în 
educaţie” este un proiect global

iniţiat de Corporaţia Microsoft 
pentru a sprijini faptul ca fiecare 
persoană să aibă acces la o 
educaţie de calitate prin utiliza
rea eficientă a tehnologiilor în 
procesul educaţional. Proiecte 
sim ilar derulate de Microsoft 
sunt realizate cu succes şi în 
alte state cum ar fi Bulgaria, Ro
mânia, Ungaria şi Georgia.
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în Ucraina au fost 
date jos de pe soclu anul 
acesta 1.320 de statui ale 
lui Lenin.

Aproximativ 51.500 de 
străzi ce făceau referire la 
comunism şi luptători comu
nişti au fost redenumite. 
Aceste acţiuni se desfă
şoară conform unei serii de 
legi promulgate în mai 2015 
de Preşedintele Petro Poro- 
şenko. în baza acestui cad
ru legal se interzice orice 
„propagandă com unistă”. 
Au fost date jos 1.320 de 
statui ale lui Vladimir llici 
Lenin, întemeietorul statului 
sovietic. De asemenea, 
multe oraşe au fost redenu

mite. O localitate din Estul 
Ucrainei, numită Artemivsk 
în onoarea unui partizan al 
lui Stalin, a reprimit vechiul 
ei nume -  Bakhmout. Dnip- 
ropetrovsk a redevenit 
Dnipro. Numele oraşului a 
fost schimbat de sovietici în 
memoria lui Grigori Petrov- 
ski (1878-1958), unul dintre 
liderii bolşevici din Ucraina 
după Revoluţia din 1917 şi 
preşedintele ei de facto 
între anii 1922 şi 1938, cel 
care a semnat acordul pen
tru integrarea Ucrainei în 
Uniunea Sovietică. La Kiev, 
Bulevardul Moscova se 
numeşte acum Stepan Ban- 
dera, liderul naţionaliştilor 
ucraineni din perioada

1930-1950. El este consi
derat în Ucraina un erou na
ţional şi un simbol al luptei 
pentru independenţă. Ban- 
dera a fost liderul ideologic 
al combatanţilor anti-sovie- 
tici care au luptat împotriva 
Armatei Roşii şi au masa
crat zeci de mii de polonezi 
în vestul Ucrainei. O parte a 
mişcării sale naţionaliste a 
colaborat cu naziştii, înainte 
de a întoarce armele împo
triva lor, motiv pentru care 
inclusiv în ziua de azi ruşii îl 
califică pe Stepan Bandera 
drept colaborator nazist. El 
a fost asasinat în anul 1959 
la Munchen, otrăvit de un 
agent al KGB.

Dodon a dat jos drapelul 
Uniunii Europene de pe sediul

Preşedinţiei din Chisinău* * *
Drapelul Uniunii Europene a dispă

rut de la intrarea în Palatul Republicii, 
care găzduieşte preşedinţia Republicii 
Moldova -  scrie Deschide, md Con
form unor imagini apărute pe reţelele 
de socializare, suportul în care era 
fixat drapelul UE a rămas gol. Jurnaliş
tii scriu că au încercat să obţină un 
punct de vedere din partea purtătoru
lui de cuvânt al noului preşedinte Igor 
Dodon, însă Ion Ceban nu a răspuns 
solicitărilor. La o zi după ce a preluat 
mandatul, limba română a fost înlocui
tă cu limba „moldovenească” pe site-ul 
preşedinţiei. Dodon s-a declarat în

campania electorală un inamic al Aco
rdului de Asociere cu UE şi a insistat 
pe reluarea parteneriatului strategic cu 
Rusia. Noul preşedinte al Republicii 
Moldova s-a întâlnit recent cu vicepre- 
mierul rus Dmitri Rogozin, acesta din 
urmă sosind cu mare întârziere la 
Chişinău, întrucât avionul său nu a 
putut ateriza acolo din cauza ceţii şi a 
fost redirecţionat la Budapesta. Potrivit 
independent.md, deputaţii Partidului 
Liberal din Moldova au arborat dra
pelul UE înapoi pe sediul Preşedinţiei, 
însă au fost informaţi că în curând va 
fi scos şi acesta.

în  2016 pe  a u to str ă z ile
UCRAINENE S-AU PR00US 
130 MII UE ACCIOENTE RUTIERE

Potrivit Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, anual din cauza acciden
telor rutiere mor peste 1,2 milioane 
de oameni. 2016 a fost pentru Uc
raina un an nefavorabil în ceea ce 
priveşte numărul accidentelor 
rutiere.

Pe parcursul ultimelor 11 luni pe terito
riul Ucrainei au avut loc 138 mii 261 sute

de accidente, în medie zilnic câte 413 
accidente. în anul 2015 pe arterele rutie
re din Ucraina s-au produs 119.175 de ac
cidente. Principalele cauze ale accidente
lor soldate cu victime umane sunt excesul 
de viteză (4.161 cazuri), încălcarea regu
lilor de circulaţie (2.278 cazuri), conduce
rea automobilului în stare de ebrietate 
(1.809 cazuri), precum şi încălcarea regu
lilor de circulaţie de către pietoni (1.165 
cazuri).

Rusia a anunţat oficial 
recuperarea celei de-a doua 
cutii negre a avionului militar 
prăbuşit în Marea Neagră
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Ministerul rus al Apărării a 
anunţat miercuri că echipele de 
scafandri au recuperat al doilea 
înregistrator de zbor al avionului 
militar prăbuşit în Marea Neagră 
şi care s-a soldat cu decesul 
tuturor celor 92 de persoane de 
la bord, scrie The Associated

Press. Primul înregistrator de 
zbor a fost recuperat în ziua pre
cedentă şi experţii au început să 
analizeze datele pentru a deter
mina cauzele incidentului avia
tic. Ministerul Apărării a mai 
anunţat că până acum au fost 
recuperate 17 cadavre şi 223 de

fragmente umane. Serviciul Fe
deral rus de Securitate (FSB) a 
transmis marţi că nu există indi
cii care să susţină ipoteza unui 
act terorist. “Principalele ipoteze 
sunt: motorul lovit de un obiect 
în zbor, carburant neconform 
care a generat oprirea motoare
lor, eroare de pilotaj sau defec
ţiune tehnică”, a transmis FSB.

Un avion militar rus de tip 
Tupolev Tu-154 s-a prăbuşit 
duminică dimineaţă în Marea 
Neagră. Avionul decolase de la 
Soci şi a dispărut de pe ecrane
le radarelor după circa 20 de 
minute. Avionul făcuse escală la 
Soci pentru realimentare, după 
decolarea iniţială de pe Aero
dromul Şkalovski, situat în apro
piere de Moscova, în drumul 
spre Latakia (Siria). La bord 
erau 92 de persoane, dintre 
care 83 de pasageri, în principal 
membri ai Orchestrei militare 
Aleksandrov, care urma să con
certeze de sărbători în baza 
militară rusă Hmeymim (Siria), 
şi jurnalişti. Nu există supra
vieţuitori.

oricum se vor scumpi din
cauză că pe parcursul acestui an preţul cerealelor şi al făinii s-a majorat cu 14- 
22%, uleiul şi drojdia -  8% Jar sarea -  17%. După opinia lui Cereda, cea mai 
mare problemă pentru producători este scumpirea energiei electrice şi gazelor 
naturale (29% şi respectiv 26%).

„Costurile de transport au crescut cu 16,5%, iar salariul minim cu 15%. 
Industria de panificaţie şi produselor făinoase din Ucraina în stabilirea preţurilor 
se bazează pe cursul valutei euro. Funcţionalitatea fabricilor noastre în totalitate 
depind de echipamentele din import. Toate piesele de schimb, uleiul tehnic şi 
alte materiale sunt achiziţionate în valută străină”, -  a declarat Cereda.

Pgqină realizată de Mihai URSU
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Ce-i aşteaptă pe pensionarii ucraineni 
în anul 2017? Greutăţi cauzate de reforma 
pensiilor. în primul rând, majorarea salariu
lui minim până la 3.200 grivne nu 
înseamnă şi revederea mărimii pensiilor. 
Şi iarăşi se face o nedreptate faţă de 
pensionari, faţă de cei care, muncind toată 
viaţa, au asigurat potenţialul economic al 
ţării. Nu este vina lor că acest potenţial, 
unul dintre cele mai mari din Europa la 
începutul anilor 90, a fost irosit de demni
tarii care au căutat să se îmbogăţească pe 
spatele poporului. Ar fi echitabil ca între 
mărimea salariului minim şi pensia minimă 
să nu existe un decalaj vădit. Cu atât mai 
mult că şi el, salariul minim, nu corespun
de în realitate minimului de trai.

Este clar că pensia nu asigură 
bătrâneţi liniştite, de aceea pensionarii, 
care au sănătate şi posibilităţi, continuă să 
muncească. Acest drept le este garantat 
de lege, dar cu anumite restricţii. Ca şi în 
anii precedenţi pensionarii care continuă 
să lucreze pot conta doar pe 85 la sută din 
mărimea pensiei prevăzute.

în anul 2017 se prevede un deficit al 
Fondului de pensii în sumă de 156 miliar
de grivne, cu 7 la sută mai mult decât în 
2016. Problema constă în aceea cum va fi 
acoperit acest deficit. Fireşte, cea mai 
simplă şi verificată cale este cea a măririi 
cotizaţiilor în Fondul de pensii. Dacă în 
anii precedenţi antreprenorii plăteau impo
zitul unic când aveau venit, în anul 2017 ei 
trebuie să plătească acest impozit în 
fiecare lună, indiferent de au obţinut sau 
nu venituri.

Anul acesta, în legătură cu Sărbătorile 
de iarnă, pensionarii au început să pri
mească pensiile pe luna ianuarie 2017 la 
finele lunii decembrie. O astfel de hotărâre 
a luat Guvernul, pentru a preveni întârzie
rile cauzate de mai multe zile nelucrătoare 
de la început de an. în cadrul conferinţei 
de presă, susţinute zilele acestea de 
adjunctul şefului Direcţiei principale a 
Fondului de pensii al Ucrainei în regiunea 
Cernăuţi, Natalia Mala, a concretizat că 
pensionarii, care primesc pensii la 
instituţiile bancare în perioada 4-15 ianua
rie 2017, pensia lor va fi transferată pe 
conturi la 27-29 decembrie. Ea a mai pre
cizat că pensionarii, care din diferite moti
ve nu vor putea primi pensiile pentru 
ianuarie la sfârşitul lui decembrie la oficiile 
poştale, le vor putea primi începând cu 
data de 5 ianuarie.

Restul pensionarilor, care aşteaptă 
pensiile în perioada 16-25 ianuarie, le vor 
primi în termenele stabilite. Pentru plătirea 
pensiilor din ianuarie la finele lunii decem
brie sunt prevăzute 10,4 miliarde grivne. 
Suma totală a pensiilor pentru luna ianua
rie este de 22,1 miliarde grivne.
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■  Fondul de Pensii informează

APROAPE JUMĂTATE DIN SUMA PREVĂZUTĂ 
PENTRU PENSIILE DIN LUNA IANUARIE VA FI PLĂTITĂ 
ÎNAINTE DE TIMP

MARTURISIREÎN FATA PROPRIEI CONŞTIINŢE
E primit ca la hotar 

de ani să se facă 
bilanţuri, chiar ale 
activităţii publice. în 
pofida acestei cerinţe, 
acceptate de practică, în 
desfăşurarea conferinţei 
de dare de seamă şi 
alegeri a Societăţii regio
nale „Golgota” în data 
de 24 decembrie vedem 
şi un moment semnifica
tiv. O societate care prin 
însăşi denumirea ei şi 
prin esenţa muncii între
prinse se bazează pe 
principiile valorilor şi 
moralei creştine, merită 
să se întrunească în 
preajma Crăciunului la o 
mărturisire în faţa 
propriei conştiinţe.

VICTOR STĂRCEA 
1882 • 1087 

11864 - 1844)
IZOTTA

Preşedintele Societăţii regionale 
„Golgota”, domnul llie Popescu, a 
făcut o trecere în revistă a acţiunilor 
organizate în decursul anului, sublini
ind că cel mai convingător argument al 
eforturilor depuse sunt crucile şi sem
nele comem orative, ridicate întru 
înveşnicirea memoriei rom ânilor 
bucovineni, deportaţi de regimul totali
tar. Unul dintre cele mai importante şi 
impresionante evenimente ale anului 
a fost inaugurarea crucii-simbol la 
Voloca, raionul Hliboca. Iniţiativa a 
aparţinut „Golgotei”, iar mai precis 
preşedintelui ei, domnului llie 
Popescu, preluată şi realizată de gos
podarii satului. De altfel, pe viitor, 
pentru asigurarea unei activităţi mai 
ample, „G olgota” urm ează să 
colaboreze şi mai strâns cu organele 
puterii locale.

Societatea regională „Golgota”, a 
menţionat domnul llie Popescu, a 
participat la toate acţiunile organizate

de celelalte societăţi româneşti din 
regiune. La conferinţa ei au fost 
prezenţi şi au luat cuvântul preşedinţii 
Societăţii „M. Eminescu”, dl Vasile 
Bâcu, Societăţii medicilor români „I. 
Bodea”, dl Ion Broască, Asociaţiei pe- 
dagogico-ştiinţifice „A. Pumnul”, dl Mir- 
cea Pilat, şi preşedintele de onoare al 
acesteia, dl Aurel Constanţi novici.

A  participat la conferinţă şi scriito
rul Mircea Lutic, care a explicat esenţa 
noţiunii „G olgote i” pentru neamul 
românesc. Jertfirea de sine şi stă la 
baza genezei poporului român. „Să ne 
aducem aminte de dacii încătuşaţi, 
reprezentaţi pe Columna lui Traian”, a 
argum entat domnul M ircea Lutic. 
„Pădurea de la Fântâna Albă, unde în 
aprilie 1941 au fost omorâţi atâţia 
români dornici de libertate, este un 
„teritoriu al Golgotei” şi Societatea 
regională „Golgota” trebuie să-l ocro
tească. Este o datorie a ei”, a mai spus 
distinsul scriitor. El a lansat chiar o 
propunere că merită să fie creată o

societate „Golgota” a românilor de pre
tutindeni.

Reprezentantul Consulatului 
General al României la Cernăuţi, 
ministrul consilier, Ionel Ivan, a apre
ciat această propunere ca fiind 
oportună şi a specificat că în România 
există o organizaţie nonguvernamen- 
tală „Cultul Eroilor”, cu care Societatea 
„Golgota” de la Cernăuţi ar putea 
conlucra.

Participanţii la conferinţă au căzut 
de acord că cea mai bună candidatură 
la postul de preşedinte al Societăţii 
regionale „Golgota” este domnul llie 
Popescu, om de ştiinţă, fost deportat şi 
autor al mai multor cărţi despre „golgo
ta” neamului românesc din regiunea 
Cernăuţi, cu darul financiar al căruia au 
fost ridicate crucile-simbol în localităţile 
noastre, şi l-au susţinut prin vot una
nim. De asemenea, au fost făcute 
unele modificări în statutul Societăţii în 
corespundere cu legislaţia ucraineană.

Foto Nicolae HAUCA

SE CAUTĂ
UN MEDIC!

Sistemul ocrotirii sănătăţii din 
Ucraina va fi reformat în mod serios în 
anul 2017. Ministerul de resort le-a dat 
cetăţenilor un termen de şase luni ca 
să-şi caute de sine stătător medici de 
familie.

Deci, fiecare d in tre  noi are dreptu l să 
apeleze la serviciu l m edicului pe care-l 
preferă şi este convins de profesionalism ul 
acestu ia. în cazul da t nu se ia în consider
are locul de trai al pacientului şi nici locul 
de serviciu al m edicului. Im portantă este 
înţe legerea în tre  ei. Evident, că oam enii îşi 
vor căuta medici în apropiere, ca să le fie 
mai com od, şi în caz de necesitate să 
p rim ească  la tim p  a s is ten ţa  m ed ica lă  
cuvenită.

Inovaţia este  o rien ta tă  la creşterea

prestig iu lu i profesiei de m edic de fam ilie. 
Ea depăşeşte ste reotipurile  vechi şi prin 
aceasta riscă să se confrunte cu atitudini 
b irocratice.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC



5L C
Cronica penală Joi, 29 decembrie 2016

lin an la munci de corecţie pentru 
traumatizarea unui pasager

Instanţa judiciară l-a găsit vinovat pe un tractorist din 
neatenţia căruia o persoană s-a ales cu leziuni corporale. în 

data de 21 iulie anul curent, inculpatul se deplasa cu un tractor 
de marca "DW240B" pe un drum de pădure din apropierea 
satului Suhoverhiv, raionul Chiţmani.

Pe aripa tractorului, în calitate 
de pasageri, se aflau încă doi 
bărbaţi. La un urcuş tractoristul a 
dat dovadă de neatenţie faţă de 
condiţiile de drum şi de încredere 
în acţiunile sale, nu a luat în calcul 
starea carosabilului şi, drept rezul
tat, tractorul s-a răsturnat pe unul 
dintre pasageri. Acesta a primit 
traume corporale serioase, ceea 
ce a cauzat o şedere îndelungată 
în spital şi o deteriorare serioasă a 
stării sănătăţii. Judecata a decis 
să-l găsească vinovat pe tractorist 
şi i-a pronunţat o sentinţă sub 
formă de munci de corecţie pe un 
termen de un an de zile. De ase
menea, inculpatul a fost obligat să 
despăgubească sub formă de aju
tor material cheltuielile pentru 
tratament şi întremare, daune 
morale şi cheltuielile judiciare.

Organele judiciare din regiunea Cernăuţi urmează 
să proclame sentinţa pentru membrii unui grup crimi
nal, care se ocupau de păstrarea drogurilor şi 
muniţiilor. Doi membri ai grupului sunt suspectaţi de 
pregătirea, achiziţionarea, păstrarea şi realizarea 
ilegală a stupefiantelor, precum şi de păstrarea ilegală 
a muniţiilor. Organele de anchetă au constatat că un 
locuitor în vârstă de 41 de ani al raionului Secureni a 
înfiinţat şi conducea un grup criminal, care practica 
asemenea lucruri antilegale. Cercetările în acest caz 
continuă.

Păstrătorii de droguri şi 
muniţii vor fi judecaţi

Act barbar, care iese din orice limite
La finele săptămânii trecute, în localitatea Şipinţi, raionul Chiţmani, în 

propria casă a fost găsită moartă o bătrână în vârstă de 95 de ani cu urme 
de moarte violentă. Potrivit unor prognoze preliminare, criminalul (sau cri
minalii) au pătruns în casă pe fereastră şi au ieşit pe uşă. Sătenii 
povestesc cu tristeţe că bătrâna era încă destul de ageră la vârsta ei şi că 
lucra în grădină. Avea două fiice, care nu locuiau cu ea. Ambele i-au pro
pus să treacă cu traiul la una din ele, însă bătrâna nu a dorit să părăseas
că propria casă. La rugămintea fiicelor, de bătrână avea grijă o vecină, 
care a şi găsit-o înăduşită. Poliţia a derulat toate măsurile de căutare şi 
reţinere a oamenilor fără suflet. Deocamdată, însă, fără rezultat.

Hoţii de apartamente au iest prinşi
Poliţiştii bucovineni au 

reţinut un grup organi
zat, care au comis o serie 
de furturi în apartamentele 
cetăţenilor în regiunile 
centrale şi de vest ale ţării. 
Hoţii studiau din timp toate 
amănuntele pătrunderii în 
apartament, furtul propriu- 
zis şi retragerea de la locul 
jafului.

Din acest grup criminal 
făceau parte patru locuitori ai 
capitalei Ucrainei şi o 
locuitoare a centrului regional 
Cernăuţi. Colaboratorii Poliţiei 
naţionale au demonstrat com
plicitatea acestora la comiterea 
a mai mult de 20 de jafuri în 
locuinţele cetăţenilor pe 
teritoriul oraşului şi regiunii 
Cernăuţi. în cadrul anchetei s- 
a constatat că cemăuţeanca în 
vârstă de 27 de ani le indica

"colegilor” săi apartamentele 
din care aceştia furau bani şi 
lucruri de preţ, precum şi le 
oferea apartamentul său în 
chirie. Criminalii pătrundeau în 
locuinţele oamenilor după ce 
alegeau cheile pentru uşile de 
la intrare. De acolo furau bani, 
produse din piele şi giuvaiere, 
tehnică digitală, parfumuri şi

altele. Majoritatea hoţilor au 
avut antecedente penale. în 
timpul percheziţiei sancţionate 
a automobilului acestora au 
fost sustrase mai multe lucruri, 
care demonstrează complicita
tea lor la comiterea jafurilor. 
Cei patru au fost luaţi sub 
strajă şi îşi aşteaptă pronun
ţarea sentinţei.

Fumatul în pat a luat încă o viată de om

Un incendiu a izbucnit zilele 
trecute în gospodăria unui locuitor

din satul laseni din raionul 
Storojineţ. Potrivit unor estimări ale

specialiştilor, incendiul s-a produs 
din cauza comportării neatente a 
proprietarului gospodăriei cu focul, 
care a fumat în pat. Mucul de 
ţigară i-o fi căzut, probabil, din 
mână, ceea ce a şi cauzat 
incendierea lenjeriei şi a altor 
lucruri din casă. Bărbatul locuia de 
unul singur. Dimineaţa vecinii au 
observat fumul ce ieşea pe geam. 
Au pătruns în interior şi au stins flă
cările. Din păcate, bărbatul în vâr
stă de 55 de ani nu mai prezenta 
nici un fel de semne de viată.

Captură de ţigări de 
contrabandă cu implicarea 

unui cetăţean italian5
Cazul s-a produs la Punctul vamal de trecere 

şi control ”Porubne-Siret”, unde vameşii au des
coperit produse din tutun pentru suma de peste 
34 mii grivne. în automobilul de marca ”Chrisler”, 
la volanul căruia se afla un cetăţean al Italiei, au 
fost depistate 1.360 pachete de ţigări, care au 
fost bine camuflate de şofer de ochii vameşilor. 
Produsele din tutun şi mijlocul de transport, 
evaluat prealabil la preţul de 300 mii grivne, au 
fost confiscate.

Accident rutier în raionul Chiţmani
9

Acesta s-a produs zilele trecute în satul Vytilivka, raionul 
Chiţmani, în jurul orei opt seara, în imediata vecinătate a gării fero
viare. în accident au fost implicate un microbuz şi un Jiguli. Potrivit 
rezultatelor prealabile ale cercetărilor, vinovat de accident a fost 
şoferul microbuzului, care nu a ţinut cont de condiţiile meteo şi, în 
timpul manevrei de depăşire, a admis ciocnirea din spate cu Jiguli- 
ul. Poliţia şi medicii, sosiţi la faţa locului, le-au acordat şoferilor pri
mul ajutor. Nici unul dintre ei nu a avut nevoie de spitalizare.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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TRADIŢIA SI SEMNIFICAŢIA BRADULUI DE ANUL NUU
O tradiţie importantă 

asociată sărbătorii Crăciunului
şi Anului Nou o reprezintă 
împodobirea bradului. Se 
spune despre brad că este un 
pom al vieţii datorită faptului că 
el rămâne verde tot timpul, sim- 
bolizându-l, astfel, pe Hristos, 
veşnic viu.

Despre obiceiul împodobirii bra
dului nu se ştie exact de unde a luat 
naştere. Se bănuieşte că pomul de 
Revelion ar fi apărut pentru prima dată 
la popoarele germanice, iar cu timpul 
acest obicei a intrat şi în tradiţia 
creştină.

Bradul era împodobit, la început, 
cu fructe, flori de hârtie sau biscuiţi. în 
timp, s-a trecut la ornarea acestuia cu 
globuleţe de sticlă, beteală, bomboane 
de ciocolată, lămpi, etc.

Există, de asemenea, obiceiul ca 
în vârful bradului să se aşeze o stea, 
simbol al stelei care i-a călăuzit pe 
magi până la Betleem. Despre 
această stea se spune că aduce noroc 
şi duce la îndeplinirea dorinţelor.

Pe lângă brad, creştinii ornează şi 
aşa numitele coroniţe de Crăciun, 
agăţate pe uşile de la intrare, ce 
simbolizează sănătate şi noroc, iar 
forma rotundă a acestora reprezintă 
veşnicia dragostei care nu piere 
niciodată.

Se ştie despre Crăciun şi Anul Nou 
că este o sărbătoare a liniştii sufleteşti, 
a păcii şi a cadourilor, este o sărbă
toare plină de lumină, de semnificaţii şi 
simboluri.

Bradul de Revelion este cel mai 
îndrăgit obicei al Sărbătorilor de iarnă, 
datorită simbolurilor care i se asociază, 
şi anume: dragoste, bucurie, fericire, 
împlinire, speranţă, viaţă, sănătate, 
magie.

Alegând un cadou, nu trebuie să uiţi că 
există persoane superstiţioase care cred 
în semne, potrivit cărora unele cadouri pot 
fi considerate nepotrivite.

Există câteva lucruri pe care nu este de dorit să 
le faci cadou, deoarece ele au o energie negativă. 
Dintre cadourile considerate periculoase fac parte 
oglinda, portmoneul, vesela, batista, perlele, cărţile, 
cuţitele, foarfecele şi alte obiecte ascuţite.

bite. Ceasul simbolizează despărţire, şi încă de lungă 
durată. Pe vremuri, ceasurile erau lăsate la momentul 
despărţirii, uneori pentru totdeauna. A lăsa ceasul 
acasă, plecând pe alte meleaguri, era percepută drept 
nedorinţa de a mai reveni.

#  Nu se cuvine să dăruieşti cărţi unui cuplu căsă
torit. Se consideră că o carte dăruită poate provoca 
trădarea.

#  Nu se cade să dăruieşti, nici să primeşti în dar 
un portmoneu. S-ar putea să pierdeţi şansa de a câştiga

#  Obiectele cu tăiş îi condamnă la eşec pe toţi cei 
ce locuiesc în casa respectivă. După cum se ştie, 
obiectele ascuţite acumulează o mare cantitate de 
energie negativă.

#  Potrivit superstiţiilor, vesela nu se dăruieşte
goală, deoarece 
poate aduce lipsa 
de bani. însă dacă 
pui ceva în ea, de 
exemplu o 
monedă, un astfel 
de cadou, dimpotri
vă, va aduce ferici
re.

#  Nu se reco
mandă să-i dăruiţi 
ceas persoanei iu-

bani. Dacă însă se vor pune bani în portmoneu, acesta, 
dimpotrivă, va atrage bogăţia.

#  Vechile legende şi superstiţii susţin că perlele 
simbolizează lacrimile văduvelor nealinate şi ale copiilor. 
Un asemenea cadou atrage boli, lacrimi şi pierderi.

#  Persoanelor superstiţioase în etate nu se cuvine 
să le dăruiţi lumânări, prosoape, papuci de cameră şi 
ceasuri. Dacă acestea cred în semne, ele vor aprecia 
cadoul ca pe o aluzie la plecarea lor din viaţă în anul 
care vine.

#  Batista simbolizează griji şi necazuri.
Alegând un cadou, ţine minte că acesta trebuie să

fie dăruit din toată inima. Doar atunci va aduce bucurie. 
Şi nu uita că acţiunea negativă a unui cadou periculos 
poate fi evitată, dacă îi dai în schimb o monedă celui 
care ţi l-a dăruit.

Bucate 
delicioase 
pentru masa 
de sărbători
0  Ouă umplute

Ingrediente: 9 ouă, 2 linguri muştar, sare, piper, 50 
ml ulei, 100 g unt, 2 linguri zeamă de lămâie.

Mod de preparare. Punem 8 ouă la fiert. Din 
momentul în care încep să fiarbă le lăsăm 10 minute.

între timp facem un sos de maioneză dintr-un gălbe
nuş de ou, muştar, sare, piper. Adăugăm gălbenuşurile 
de la cele 8 ouă fierte, untul (la temperatura camerei) şi 
zeama de lămâie. Se amestecă bine. Cu această com
poziţie umplem albuşurile şi dăm la frigider minimum 
pentru 30 minute înainte de servire.

0  Friptură de porc 
cu rozmarin

Ingrediente: 1 kg muşchi de porc, 2 căţei de ustu
roi zdrobiţi, 2 linguri rozmarin tocat, o crenguţă rozma
rin, 250 ml vin alb sec.

Mod de preparare. Se încinge cuptorul la 230 
grade. Se înţeapă muşchiul pe toate părţile, se unge cu

sare, piper, usturoi, rozmarin. Se pune într-o tavă cu o 
crenguţă de rozmarin deasupra şi se dă la cuptor pen
tru 20 de minute până se topeşte grăsimea. Se reduce 
temperatura la 190 grade. Se adaugă vinul în tavă şi se 
coace o oră şi 40 de minute, ungeţi din când în când 
cu sosul obţinut.

0  Piftie de curcan
Ingrediente: 3 aripi de curcan, oase de curcan, 1 

căciulie de usturoi, 2 morcovi, 1 ţelină mijlocie, 1 ceapă, 
4 ouă de prepeliţă sau de găină, 6-8 morcovi, pătrunjel 
verde, sare, piper.

Mod de preparare. Aripile şi oasele de curcan se 
pun la fiert în 
apă rece cu 
sare. Când 
începe să fiar
bă, adunăm 
spuma cu o 
strecurătoare 
mică sau cu 
spumiera şi 
facem această 
operaţiune de mai multe ori. Când nu se mai formează 
spumă, adăugăm rădăcinoasele curăţate şi tăiate. 
Adăugăm şi jumătate din usturoiul pisat.

Lăsăm să fiarbă la foc mic, cât mai mult timp, până 
când zeama devine lipicioasă. Facem proba, punând 2- 
3 linguri de zeamă pe o farfurie la rece. Cu siguranţă, 
după 10-15 minute, zeama se va închega. Adăugăm 
usturoiul pisat rămas şi strecurăm zeama, punând într-o 
strecurătoare o bucată de tifon.

Dacă observaţi pete de grăsime pe suprafaţa răcitu- 
rilor, le puteţi absorbi cu un şervet de hârtie dublu cu 
care culegeţi grăsimea.

în continuare aranjăm piftia. între timp ouăle de pre
peliţă au fost fierte şi curăţate. La fel şi morcovii. Ouăle 
tăiate le punem în forme, după preferinţă, la fel morco
vii şi frunzele de pătrunjel. Se scoate pielea de pe aripi, 
carnea de pe oase o desprindem fâşii pe care le aşe
zăm peste ouă, morcovi şi frunzele verzi. Turnăm 
deasupra zeama până se umple forma, având grijă sa 
nu mişcăm compoziţia. Lăsăm la rece până a doua zi 
când se serveşte cu zeama de lămâie.

Poftă bună şi Revelion fericit!

Rubrică susţinută de Tatiana CARLAŞCIUC
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J u b ile u lo n u lu i

Omul sfinţeşte locul bicentenarul Şcolii medii nr.10 din Cernăuţi
Fiind una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ româneşti din 

regiune, Şcoala din suburbia Roşa a dat neamului nostru multe personalităţi 
de vază în diferite domenii, care au activat şi activează cu succes în 
Ucraina şi peste hotare. Este una din puţinele şcoli din ţară, care a fost 
absolvită de mulţi oameni de litere. Jubileul de 200 de ani al şcolii a fost 
marcat la cel mai înalt nivel.

Ştefan GLIGOR, 
preşedintele Între
prinderii agricole 
„Spicul de aur” 
din raionul Noua Suliţă 
(Stroieşti, Vancicăuţi)

Poporul nostru are un proverb minunat -  omul sfinţeşte locul. Harnici si gospodari din fire, 
creatori de bunuri materiale şi valori spirituale, cu sufletul mereu deschis spre tot ce e frumos 
şi veşnic, bucovinenii întotdeauna s-au afirmat prin fapte care le fac cinste. Or, Bucovina a fost 
şi rămâne un ţinut al talentelor -  fenomen recunoscut în lumea întreagă.

Numele făuritorilor de bine e permanent pe buzele locuitorilor. Înainte de a întoarce ultima 
filă a calendarului 2016, ne-am propus să le amintim cititorilor „Libertăţii Cuvântului" despre 
personalităţile bucovinene, care, după părerea noastră, în anul ce se încheie au obţinut realizări 
ponderabile.

E o opinie subiectivă, dar obiective, reale, incontestabile sunt faptele lor bune.

Meşter iscusit al recoltelor 
bogate, talentat organizator al 
producţiei agricole, Ştefan Gligor 
poartă grijă şi sferei sociale din 
satele Stroieşti şi Vancicăuţi. În 
anul 2016 cu contribuţia nemij
locită a domniei sale şi pe banii 
gospodăriei locale la Stroieşti a 
fost creat un teren de mini-fotbal 
şi sportiv cu gazon artificial, mai 

ceva ca la oraş.

P rim aru l an u lu i

A c ţ r j ţ j j n u l u iValentin GLOPINA, 
primarul comunităţii teri 
toriale unite Voloca, 
raionul Hliboca

Marina TIMCU, actriţă la 
Teatrul Academic Muzical- 
Dramatic „O. Kobylianska 
din Cernăuţi

O m ul d e  cu ltură a l an u lu iM e d ic u l an u lu i
Energic, hotărât şi chibzuit în 

toate, primarul de la Voloca, Valentin 
Glopina, demonstrează cum o comuni
tate teritorială nou-creată poate deveni 
prosperă. Recent el a fost distins cu 
medalia „Pentru merite în faţa 
raionului Hliboca” şi a primit o Diplo
mă de onoare din partea Primului 

ministru al Ucrainei, Volodymyr 
Groisman.

Vasile BACU, 
preşedintele Societăţii 
pentru Cultura 
Românească „Mihai 
Eminescu” din 
regiunea Cernăuţi

Nicolae
BODNARIUC, 
directorul Şcolii 
medii din Oprişeni, 
raionul Hliboca

Simion BILEŢCHI, 
profesor, doctor în 
ştiinţe medicale, 
iniţiatorul creării 
Catedrei de medicină 
de familie la 
Universitatea de Stat 
de Medicină 
Bucovineană

Absolventă a Şcolii medii nr.10 de la 
Roşa, Marina Timcu a fost printre primii 
tineri bucovineni, care au făcut studii 
teatrale în România. A revenit la 
Cernăuţi şi este considerată una dintre 
tinerele speranţe ale teatrului de aici. S-a 
produs în mai multe roluri principale în 
spectacolele din repertoriul teatrului. În 
2016 împreună cu trupa teatrală 
întreprins turnee în diferite oraşe din 

Ucraina şi la Iaşi. S-a filmat în „Legendele Carpaţilor”, film care 
urmează să apară pe ecrane în anul 2017.

fHMUTBa

Fiind istoric de speciali
tate, Nicolae Bodnariuc, ca 
minunat organizator al întregu
lui proces instructiv-educativ 
în şcoală, a tins să aibă unul 
dintre cele mai bogate muzee 
de istorie, iar pe elevi antre- 
nându-i chiar la săpături arheo
logice. hi anul 2016 neobositul 
director din Oprişeni a fost dis
tins cu Diploma Radei Supre
me a Ucrainei.

Menită să menţină mereu 
aprinsă făclia culturii româneşti 
pe aceste plaiuri mioritice, Soci
etatea „Mihai Eminescu”, sub 
conducerea lui Vasile Bâcu, a 
reuşit să-i unească pe români 
prin sărbătorile tradiţionale 
„Florile Dalbe”, „Mărţişor”, 
„Limba noastră cea română”, ea 
dând tonul şi în organizarea 
acţiunilor de omagiere, d e t 
două ori pe an, a poetu lu i»  *.>3 
nostru naţional -  Mihai®- f i  
Eminescu, precum şi a M u |  
altor personalităţi notoriiBjnyîlT 
ale neamului.

a

Considerat unul dintre cei 
mai buni medici-cardiologi din 
regiune, Simion Bileţchi a 
simţit la timp „pulsul” noilor 
schimbări în medicină şi în 
ultimul deceniu s-a consacrat 
medicinii de familie şi a condus 

c h i a r - ,  ., ,

Cristina ANDRIŢCA, 
originară din satul 
Draniţa, raionul Noua 
Suliţă Andrei CRIGAN, 

originar din satul 
Molniţa, raionul Herţa

A devenit foarte cunoscut în 
lumea sportului datorită numeroa
selor trofee şi titluri obţinute la 
competiţii naţionale şi interna
ţionale. Tânărul luptător a reprezen
tat Ucraina la Campionatul Mondial 
de pankration, care a avut loc toam
na aceasta la Tbilisi. Dintre parti- 
cipaţii sportivi sosiţi din 25 de ţări, 
Andrei la categoria Tradiţional, 100 
kg, a cucerit medalia de argint. 
Menţionăm că Andrei este dublu 
campion naţional la acest sport.

Activează la Filiala Compa
niei Naţionale de Televiziune a 
Ucrainei „Direcţia regională 
Cernăuţi”, redacţia emisiunilor 
în limba română şi este autoarea 
diferitor proiecte televizate. În 
noul an, îi dorim să continue să- 
şi facă meseria aşa cum e mai 
bine. Este un titlu care sperăm că 
o va onora şi, în acelaşi timp, va 
deveni şi mai motivată pentru a 
aborda subiecte ce trezesc 
interes deopotrivă pentru pub
licul din Bucovina şi nu numai.

f j /Asociaţia regională
medicilor de familie. în 

'V 5'prezent se ocupă nemijlocit 
de instruirea acestora.

a

. / ju r n a l is tu l  an u lu iS criito ru l an u lu iJuris tu l a n u lu i
Mircea LUTIC, 
autorul volumului 
de sonete „Umbra 
lacrimii”

Iosif CERNUŞCA, 
avocat

Leonid PARPAUŢ, 
şef al Redacţiei 
emisiuni în limba 
română la Compania 
regională de 
televiziune şi radiodi
fuziune „Bucovina”

Tânăr, dar bine pregătit în y
domeniul juridic, Iosif Cemuşca J f
în anul 2016 a câştigat unul din
tre cele mai mediatizate procese
de judecată. El s-a angajat să - J
apere cererea unui grup de părinţi
din satele Bălcăuţi, Nesvoia şi \
Stălineşti, care au protestat şi au .  '-w
atacat în judecată hotărârea f l
Consiliului comunei Mămăliga, J ? , p
care prevedea transformarea . J a J l
şcolilor medii din aceste sate în
filiale ale „şcolii de bază” din Mămăliga. Procesul de judecată a durat câteva 
luni, dar, în cele din urmă, decizia deputaţilor a fost anulată şi şcolile 
respective şi-au păstrat statutul vechi pe care îl doreau părinţii, profesorii şi 
elevii. ... WI_

D e p u ta ţu la n u lu i C titoru l a n u lu i
Apărut în 2016 la Editura 

„Misto” din Cernăuţi, acest 
volum de sonete al distinsului 
nostru poet se citeşte ca o 
rugăciune şi constituie un 
eveniment editorial în întregul 
spaţiu românesc. Autor iscusit 
de sonete, Mircea Lutic şi-a 
confirmat crezul său poetic: 
este consacrat „scrisului prin 
legământ” şi se împărtăşeşte 
„din Potirul Sfânt al limbii 
materne române”.

Ştefan MITRIC, deputat 
în Consiliul Regional 
Cernăuţi, directorul 
Gimnaziului din Crasna, 
raionul Storojineţ

Elena NANDRIŞ, 
primarul satului 
Mahala,
raionul Noua SuliţăAutor a mai multor subiecte Wi', Oi v U t

televizate din viaţa românilor f ' i  '-Vi 
bucovineni. La Concursul inter
naţional de la Ujgorod, „Plaiul !L— lIUR U ■
meu nalal". a pre/enlal ducii- 
mentarul televizat „Libertatea
răstignită între Cruci”, fiind menţionat cu premiul special pentru cea mai 
bună regie.

Chiar şi cele mai bogate sate din 
regiune, pentru prosperarea lor, au 
nevoie de un primar cu spirit 
gospodăresc, apărător al intereselor 
localnicilor. Anume aşa este Elena 
Nandriş, primarul de Mahala. Până 
în 2016, cu grija nemijlocită a ei, la 
Mahala au fost construite două 
grădiniţe moderne, iar toamna 
curentă încă una -  „Castelul 
Fermecat”. Un asemenea castel de 
basm va fi ridicat şi în anul ce 
urmează în centrul localităţii.

Considerat unul dintre cei mai 
activi deputaţi români în Consiliul 
Regional, Ştefan Mitric a participat 
nemijlocit la stabilirea relaţiilor de 
parteneriat între Crasna şi unele 
localităţi din România, a pus la cale 
realizarea unor proiecte care permit 
soluţionarea problemei instituţiilor 
preşcolare în una 
dintre cele mai 
localităţi rurale, 
din Bucovina. H  aii
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Antrenorul FC Bucovina pleacă!
Fostul ju c ă to r al 

echipei naţionale  
a Ucrainei, Serhii 
Şyşcenko, părăseşte  
cârm a echipei 
cernăuţene. Din 
surse neofic ia le, dar 
dem ne de încredere, 
antrenoru l a acceptat 
o ferta  ven ită  din  
partea  echipei de  
ju n io ri a lui Ş ah tar  
D oneţk.

De asem enea, îm preună 
cu el va pleca şi antrenorul 
secund Grigori Ciurilov. în 
acelaşi timp, circulă zvonul 
precum că şi preşedintele 
clubului, Serhii Gryndiuk ar 
putea să-şi dea demisia. FC 
Bucovina a prim it anul 
acesta din partea Consiliului 
O răşenesc 1,5 m ilioane 
grivne şi alte 0,5 m ilioane din 
partea Consiliului Regional, 
în plus, echipa este susţinută 
financiar şi de o serie de 
firm e cernăuţene.

#  K arate

5 medalii pentru 
sportivii storojineţeni

în cadrul Campionatului naţional de karate 
între elevi şi studenţi, desfăşurat la Lviv, sportivii 
din Storojineţ au cucerit 4 medalii. La competiţii 
au participat 46 de cluburi din mai multe regiuni 
ale ţării. Gheorghe Piţul (categoria 10-11 ani, 32 
kg) şi Viktoria Malovniuk (12-13 ani) din 
Storojineţ au cucerit medalii de bronz. De ase

menea, Mariana Ursulean la categoria 48 kg a 
cucerit argintul, iar Oleksii Goţuleak (52 kg) a 
cucerit medalia de aur. Oleksii a devenit campion 
naţional fără nici o înfrângere. Sportivii 
storojineţeni sunt antrenaţi de către Pavlo 
Şestakov, maestru al sportului şi antrenor la 
Clubul sportiv ”Maksimum”.

Premii pentru olimpicii cernăuţeni

Sportivii cernăuţeni care au participat la care vor primi câte 100 mii de grivne fiecare. 
Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro vor fi Decizia privind acordarea prem iilor a fost
recompensaţi cu premii. E vorba de Natalia adoptată în cadrul şedinţei comitetului executiv 
Lupu, Lidia Sicenikova şi Ruslana Ţyhoţka, al Consiliului Orăşenesc Cernăuţi.

Elena Pagu, atletă 
şi multiplă campioană 
mondială la... 90 de ani

La 90 de ani, Elena Pagu socializează, călătoreşte, 
zâmbeşte, se antrenează, concurează şi... câştigă. 

Reţeta ei de succes şi de longevitate, simplă şi uşor de 
aplicat, te  motivează mai mult decât o duzină de cărţi 
dedicate gândirii pozitive.

Elena Pagu a participat recent în Australia, la Campionatul Mondial 
pentru veterani. Eurpa FM anunţa că formidabila atletă a câştigat o 
medalie de aur, la marş, la proba de 5.000 de metri. Elena Pagu are 7 tit
luri de campioană mondială. S-a antrenat pentru această competiţie, aler
gând 10 kilometri pe zi.

Elena Pagu s-a născut la 25 iulie 1926, în localitatea Dumbrava Roşie, 
lângă Piatra-Neamţ. A început să se antreneze de la 9 ani, când mergea 
18 km pe zi până la şcoală. Elena Pagu a colindat lumea. Este multiplă 
campioană mondială şi europeană la marş. în 1983, s-a mutat în 
Bucureşti, unde s-a alăturat unui colectiv format din 16 foşti atleţi, ajunşi 
veterani. în această vară a scos 44 de minute la 5 km marş. Acest timp ar 
putea să-i aducă recordul mondial pentru vârsta ei la competiţia de la 
Perth, Australia. Elena Pagu s-a apucat de alergat cu puţin timp înainte de 
a ieşi la pensie, încercând să scape de o depresie. Locuieşte într-un apar
tament din Vitan, în care are o vitrină plină de medalii câştigate de-a lun
gul anilor.

Elena Pagu face parte dintre acei bătrâni cu suflet tânăr. Bătrâni al 
căror exemplu te energizează şi te ambiţionează, ca tânăr. O bătrână care 
prin cumpătare şi prin cultivarea unor obiceiuri benefice reuşeşte la 90 de 
ani ceea ce unora dintre noi le-ar fi greu şi la 45. La etatea sa, nu îi 
lipseşte umorul, nici pofta de viaţă.

Secretele ei sunt sportul şi... ardeii iuţi
”în Bucureşti, o singură dată şi-a mai făcut un cetăţean cruce când m- 

a văzut alergând. Alergam desculţă, prin zăpadă”;
”Cel mai important e să te mulţumeşti cu ce ai, cu ce poţi realiza prin 

forţele tale, fără să-i stinghereşti prea mult pe alţii, fără să depinzi prea 
mult de alţii” ;

"Mişcarea şi iubirea mă ţin vie, dinamică, cu chef de viaţă. Dar să ştii 
că sunt raţională. Ştiu că n-am eternitatea în faţa mea! Şi am trecut prin 
multe. Dar sunt încă dreaptă, sunt în picioare şi pot să fac un marş de 
zece kilometri şi acum!”;

"Când alerg, mă simt liberă, mă bucur de natură şi de locurile prin care 
alerg”.

(Liliana Nicolae -  Locuri, oameni, poveşti)

Fiul lui Michael Schumacher, Mick, 
va concura în Formula 3 din 2017

Mick Schumacher (17 ani), fiul fostului pilot german Michael 
Schumacher, va concura în Formula 3 din 2017 şi susţine că „este un pas 
înainte către Formula 1”, conform NBC Sports. Schumacher junior va evo
lua pentru echipa Prema Powerteam, pentru care a concurat şi în Formula 
4. Mick este fiul lui Michael Schumacher, câştigător a şapte titluri de cam
pion mondial, care se află în convalescenţă în locuinţa sa din Elveţia, după 
accidentul suferit la cap, la schi, în decembrie 2013.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN



Secretele dragostei1X2rJoi, 29 decembrie 2016

Izolat de lume, Anton locuieşte într-o casă 
mare, înconjurată de un zid înalt. Toată ziua 

trebăluieşte de zor pe afară, iar când liniştea 
străzii şi a nopţii se lasă peste mahala, tânărul cu 
pasul harnic, mărunţel, se retrage împreună cu o 
căţeluşă între patru pereţi. Satul cunoaşte foarte 
puţin despre el. Se spune că, la 23 de ani, era 
frumos ca un prinţ şi că o dragoste mare l-a pur
tat vreo zece ani prin lume, după care s-a întors 
singur şi trist în casa părintească rămasă pustie.

Anton a crescut cu bunicii din partea 
mamei, în alt sat. Mamă pentru el era o 
tanti care venea din când în când şi îi 
aducea de mâncare şi bomboane. Pe 
tata nu l-a cunoscut niciodată. O părăsi
se pe mama după un an de căsătorie. 
Mamă şi tată, pentru el, au fost bunicii. 
Pe bunicul l-a avut în preajmă până la 
23 de ani. A fost un bunic extraordinar, 
care l-a învăţat de toate şi de la care a 
moştenit modestia ieşită din comun. 
Bunica, fire optimistă şi jovială, l-a răsfă
ţat în copilărie ca o bunică ce îl iubea 
nespus de mult. Poate de aceea că era 
ultimul şi cel mai drăgălaş nepot dintre 
cei şapte câţi îi avea. Dar pe lângă alint 
i s-au mai altoit de mic şi anumite res
ponsabilităţi. Avea grijă de orătănii, 
porci, vacă. Nu poate uita nici până azi 
mirosul laptelui proaspăt muls şi spuma 
care îi gâdila buzele. Nu uită nici fru
moasele zile de vară când mergea cu 
buneii la prăşit şi când, la prânz sau la 
chindie, discutau despre tot ce e bine şi 
ce e rău pe lume.

La absolvirea şcolii, Anton era un 
tânăr iubitor, convingător şi prudent. A 
fost foarte dureros când a trebuit să 
plece la studii şi să lase la bunici întregul 
univers al copilăriei, care avea să-l 
urmărească mereu. Nu ştia că peste 
câţiva ani o durere şi mai mare îi va sfâ
şia sufletul.

„Să mă cauţi sau 
poate eu te voi căuta”
Era student în ultimul an. Ea era în 

anul întâi. Brunetă, ochioasă, subţire, 
venea din Rusia, o chema Ludmila. S-au 
întâlnit în vacanţă, la mare. L-au atras 
ochii ei foarte expresivi, ochi de domni
şoară, ameninţători, promiţători. în cele 
două săptămâni de şedere pe ţărmul 
mării a descoperit că Ludmila este o per
soană extraordinară. A încercat s-o 
cucerească, însă n-a fost posibil, l-a 
cerut numărul de telefon la despărţire. în 
loc de număr, ea i-a răspuns: „Dacă vei

dori să ne mai vedem, să mă cauţi, sau 
poate o să te caut eu ...”.

Şi a dispărut aşa cum apăruse pe 
ţărm. Unde şi cum s-o caute? Ştia doar 
că o cheamă Ludmila şi că e studentă în 
anul întâi la medicină la Petersburg. 
Deşi inima îi spunea că o s-o reîntâl
nească, pentru moment, nu putea face 
legătură între lucruri, ceva în mintea lui 
nu funcţiona. Nu-şi imaginase niciodată 
că poţi fi lăsat în mijlocul drumului de o 
fată de care te-ai îndrăgostit.

Cu gândul că în viaţă nimic nu-i 
întâmplător, a doua zi a găsit în buzunar 
un număr de telefon. Era al ei, i-l strecu
rase pe neobservate prietena Ludmilei. 
Au fost câteva luni în care a sunat-o. 
Vorbeau despre tot felul de lucruri, dar 
cum Anton aducea vorba de dragoste, 
ea închidea telefonul. în vacanţa de 
iarnă, îndrăgostitul a plecat la Sankt- 
Petersburg. S-au întâlnit la o cafea. în 
bar era semiîntuneric. O atmosferă des
tul de prielnică pentru o declaraţie de 
dragoste, s-a gândit Anton. Printre înghi
ţiturile de cafea, amestecată cu coniac 
franţuzesc, el a început: „Ai o frumuseţe 
plină de mister. Eşti neobişnuită, 
Ludm ila...”. Dar n-a reuşit să-şi ducă 
gândul la bun sfârşit că fata s-a ridicat 
brusc şi era gata să plece. Anton a apu- 
cat-o de mână: „Stai! Nu pleca! îţi promit 
că n-o să te mai deranjez niciodată cu 
declaraţii de dragoste şi nici cu telefoa
ne şi SMS-uri amicale. Am înţeles, m- 
am îndrăgostit fără speranţă. Nu te 
supăra, plec”.

S-au logodit în unica bise
rică românească de la 

Ierusalim
Şi a plecat la gară. Tot drumul spre 

casă roiuri de gânduri se topeau în 
sufletul lui. De această dată gânduri fără 
speranţă. După o săptămână de fră
mântări şi priviri rătăcite, Anton a primit 
următorul mesaj: „Şi totuşi eşti hoţ de

inimi. Din clipa în care ai plecat m-am 
trezit acoperită de un val fierbinte şi păti
maş. De data asta, am să te caut eu”.

L-a căutat şi l-a găsit pe Anton cel 
romantic, carismatic şi îndrăgostit fără 
de leac. Un an sau poate doi aveau să 
descopere împreună bucurii incitante. 
Toate orizonturile se deschideau în faţa 
lor. Mergeau împreună în cluburi, excur
sii. La Ierusalim Anton i-a pus pe deget 
inelul de logodnă. Şi a făcut-o în singura 
biserică românească de acolo în pre
zenţa preotului şi a unei măicuţe care le- 
au dat binecuvântarea. A fost dorinţa 
Ludmilei de a se logodi în această bise
rică şi marea surpriză care avea să-l 
lase pe Anton fără cuvinte. Lângă icoa
na Maicii Domnului, Ludmila i-a şoptit 
pentru prima dată într-o română perfec
tă: „Dragul meu, am ajuns aici pentru a 
ne bucura împreună. Nu ţi-am spus-o 
până acum. Tatăl meu este din Moldova 
şi am visat întotdeauna să mă căsăto
resc cu un băiat aşa ca tata, care face 
totul cu foc, cu credinţă şi patimă. Şi 
Dumnezeu mi te-a trimis în cale. M-am 
îndrăgostit de tine la prima vedere, însă 
am vrut să-ţi pun sentimentele la încer
care pentru a mă convinge dacă mă 
iubeşti cu adevărat. Astăzi trăiesc apo
geul bucuriei, care mă face cu adevărat 
fericită”.

Se stingea fericită, 
surâzând blând

Dar fericirea le-a fost scurtă. Cu o 
săptămână înaintea nunţii, Ludmila a 
murit cu un surâs blând îngheţat pe 
buze, răpusă în plină stradă de cuţitul 
unui bărbat necunoscut. Anton mergea 
cu ea la braţ şi nici n-a observat bărba
tul, nici n-a zărit cuţitul din mâna lui. 
Ciudat şi tulburător, Ludmila murea în 
braţele lui Anton cu zâmbetul pe buze. 
„Scumpo! Scumpo! îngeraşul meu, te 
rog, te implor, nu muri!” Dar Ludmila nu- 
i mai auzea cuvintele. Se stingea ferici
tă, surâzând blând...

în dimineaţa următoare, Anton a fost 
dus la spitalul de psihiatrie. îşi ieşise din 
minţi. După câţiva ani de tratament s-a 
retras în casa mamei sale. (Şi ea şi cel 
de-al doilea soţ al ei se trecuseră din 
viaţă şi casa rămăsese pustie.) Aici 
Anton îşi rânduieşte zilele, mângâindu- 
se cu o căţeluşă, câţiva stupi de albine şi 
tot ce mai poate planta pe cei 25 de ari 
din jurul casei. Deseori este surprins 
strigând: „Unde eşti, Ludmila? Unde să 
te caut? Cât să te mai aştept?”. Iar satul 
nici astăzi nu ştie şi nici nu se încumetă 
să-l întrebe cine este Ludmila pe care o 
strigă şi pe care e sigur că o s-o reîntâl
nească... acolo Sus, printre îngeri.

(J. de Ch.)

BERBECUL. Dacă sunteţi 
singur şi plecaţi într-o vacanţă, 
puteţi cunoaşte printr-o situaţie* 

imprevizibilă o persoană, cu care săv 
începeţi să flirtaţi. Atenţie pe cine alegeţi. în aceas-| 
tă săptămână nu duceţi lipsă de bani şi vă rotunjiţi 
conturile considerabil. Evenimentul important al sfâr
şitului săptămânii se formează în sectorul carierei, 
unde va avea loc o schimbare în sfera profesională.

TAURUL. Se anunţă o săptămână de 
petreceri alături de persoana iubită şi de 
grupul de prieteni cu care plecaţi într-o 

călătorie. Dar, sunteţi tentat să cheltuiţi mai 
mult decât vă permiteţi. Cu atât mai mult, aveţi ten
dinţa să intraţi şi în cârdurile de credit. La serviciu pro
fitaţi de toate oportunităţile, care vin pentru a începe 
nişte cursuri de perfecţionare, de limbi străine.

GEMENII. în prima jumătate a săptămânii 
veţi avea discuţii cu partenerul de cuplu în 

X y  ceea ce priveşte relaţia, dacă o mai puteţi 
salva şi în urma dialogurilor veţi face planul 

pe viitor. în momentul de faţă va trebui să faceţi ceva 
mai mult să vă reînviaţi relaţia. în sectorul financiar, al 
banilor în comun cu partenerul se deschide o nouă 
etapă. Următoarele două săptămâni veţi fi preocupat 
de a gestiona şi administra o sumă mare de bani. Se 
anunţa o săptămână bună la locul de muncă.

RACUL. în această săptămână se deschide 
o nouă etapă în relaţia cu partenerul sau tre
cerea la următorul nivel. Aveţi tendinţa să 

cheltuiţi peste măsură în această perioadă, 
în sfera profesională se poate încheia un parteneriat, 
o asociere sau se pot negocia nişte contracte, ceea 
ce aduce o schimbare la locul de muncă.

LEUL. în prima parte a săptămânii veţi fi 
/ U t  foarte activ în ceea ce priveşte petrecerea 

j timpului într-un mod plăcut, alături de cei 
dragi. Situaţia financiară nu suferă modificări 

în această săptămână. Dar, pot apărea nişte neplă
ceri la finalul ei. Aveţi grijă să nu pierdeţi o sumă de 
bani! în următoarele două săptămâni preocupaţi-vă 
de starea de sănătate.

FECIOARA. Evenimentul important al săp- 
‘MU tămânii este că persoanele singure îşi pot 

V JH  j întâlni partenerul mult aşteptat. în week-end 
faceţi nişte cheltuieli mai mari pentru a orga

niza o petrecere. Atenţie să nu cheltuiţi banii şi pe 
alimente pe care nu le veţi folosi. Se anunţă o săptă
mână liniştită la locul de muncă. Aveţi relaţii bune cu 
colegii de serviciu şi cu şefii.

BALANŢA. începeţi săptămâna cu dorinţa 
jcy» de distracţie. în week-end primiţi o sumă de 

. /  \  bani de la familie, pe care o veţi folosi la 
cumpărături. Mijlocul săptămânii se anunţă 

mai agitat, când au loc întâlniri, şedinţe, prezentări de 
proiecte. Faceţi tot posibilul şi impresionaţi-i pe şefi. 

SCORPIONUL. Nu sunteţi în apele voastre 
în această săptămână şi preferaţi să petre- 
ceţi acasă, în compania câtorva prieteni mai 

apropiaţi. Vă număraţi printre zodiile noro
coase din această perioadă, care primesc bani chiar 
de la începutul săptămânii. Fiţi atent la comunicare, 
iar la locul de muncă se cere să schimbaţi ceva, să 
aveţi relaţii mai bune cu colegii şi să apelaţi la diplo
maţie în toate dialogurile.

SĂGETĂTORUL. Primele două zile ale săp- 
AggSH tămânii veţi participa la toate întrunirile fami- 

, liei. Dar mai bine e să vă gândiţi mai mult la
N'— o problemă financiară pe care o aveţi şi din 

cauza căreia era să riscaţi să stricaţi relaţia cu per
soana iubită.în sectorul financiar situaţia e destul de 
bună, veţi obţine bani din munca proprie. La locul de 
muncă se anunţă o săptămână relaxantă. Sarcinile 
pe care le aveţi le veţi duce la bun sfârşit.

CAPRICORNUL. în următoarele două 
săptămâni aţi putea să începeţi o nouă 
etapă în relaţia pe care o aveţi. Nativelor 

singure li se recomandă să nu mai fie aşa 
distante şi reci. în week-end cheltuiţi bani 

pentru a organiza o petrecere-surpriză parteneru
lui de viaţă. în ceea ce priveşte sfera profesiona
lă, hotărârile pe care le luaţi vor fi de bun augur. 

VĂRSĂTORUL. Dacă sunteţi singur, 
poate apărea o relaţie, aveţi toate şan
sele să întâlniţi o persoană dragă cu 
care vă potriviţi de minune. Este o 

perioadă când veţi avea mai multe idei şi 
iniţiative pentru a face rost de bani. Puteţi începe 
o colaborare cu o revistă sau ziar. La serviciu 
urmează o săptămână uşoara cu mai multe 
şedinţe şi discuţii.

PEŞTII. Dacă relaţia cu partenerul a avut 
de suferit în ultima perioadă, acum este 
momentul să vă petreceţi mai multe zile 

în compania acestuia pentru a îndrepta 
lucrurile. în sfera finanţelor obţinute din munca 
proprie, poate părea o răsturnare de situaţie în 
ceea ce priveşte banii. Este momentul potrivit în 
care trebuie să vă demonstraţi toate abilităţile 
pentru a începe un nou proiect, care să vă aducă 
promovarea dorită.
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BOLILE FICA
Hepatita

Este un proces inflamator al 
celulei hepatice, de origine 
infecţioasă sau toxică. Hepatita 
cea mai frecventă este cea de 
origine virală, provocată în spe
cial de viruşii A, B, C.

Hepatita A se transmite, în 
principal, pe cale fecal-orală. Este

telor de igienă personală care pot 
veni în contact cu sângele (periu
ţe de dinţi, aparate de ras, truse 
de manichiură), prin realizarea de 
tatuaje cu ace şi instrumente nes
terile, precum şi prin contact 
sexual neprotejat cu o persoană 
infectată.

Hepatita este o boală perfidă,

cunoscută şi sub numele de 
“boala mâinilor murdare”.

Hepatita B este cea mai frec
ventă şi se transmite numai 
parenteral, prin injectare cu ser 
contaminat. I se mai spune şi 
“hepatita de seringă”.

Hepatita C. Boala se transmi
te, ca şi hepatita B, prin sângele 
unei persoane infectate, prin utili
zarea de ace, seringi şi alte 
instrumente de uz 
medical, sto
matologic sau 
cosmetic, care 
vin în contact 
cu sângele 
infectat şi care 
sunt nesterilizate 
corect. De aseme
nea, hepatita C se poate transmi
te prin folosirea în comun a obiec

de cele mai multe ori asimptoma- 
tică. Se vindecă de obicei spon
tan, cel suferind aflând întâmplă
tor, în urma unor analize de rutină, 
că suferă sau a suferit de hepati
tă. Semnele şi simptomele prin 
care se manifestă hepatita, la 
începutul bolii, sunt minore: o 
alterare nespecifică a stării de 

sănătate, anorexie 
(lipsa poftei de 
mâncare) şi obo
seală, uneori cu 
stare subfebrilă 
şi o senzaţie 
vagă de jenă 
abdom ina lă . 
S t a b i l i r e a  

corectă a diagnosticului 
de hepatită se face doar pe baza 
analizelor de laborator.

Hepatita
medicamentoasă

Ficatul joacă un rol central în 
metabolizarea majorităţii medica
mentelor. Orice medicament 
administrat pe cale orală (înghiţit)

Medicamentele sunt o cauză 
importantă de boală hepatică. 
Riscul apariţiei bolilor hepatice 
creşte proporţional cu numărul de 
medicamente folosite. Pentru a 
evita îmbolnăvirea ficatului produ
să de medicamente, acesta tre

U t  '
Ficatul gras

Acumularea excesivă de grăsi
me în celula hepatică reprezintă 
cea mai frecventă modalitate de 
răspuns a ficatului la agresiuni. 
Obezitatea, alcoolismul, diabetul, 
unele medicamente sunt cauzele 
cele mai frecvente ale steatozei 
hepatice. Steatoza hepatică este 
potenţial reversibilă, pentru remisia 
ei fiind suficientă eliminarea cauzei 
care a dus la apariţia ei.

Ciroza hepatică
Reprezintă stadiul final al 

numeroaselor leziuni hepatice. Se 
manifestă prin ascită, prurit, slăbi
ciune generalizată, scădere în 
greutate. în general, tratamentul 
cirozei este de susţinere: elimina
rea agenţilor cauzali, atenţia spori
tă acordată nutriţiei şi tratamentul 
complicaţiilor, pe măsură ce aces
tea apar. într-o ciroză cronică avan
sată prognosticul este rezervat, 
singura salvare fiind posibilitatea 
unui transplant hepatic. Insuficienţa 
hepatică reprezintă o disfuncţiona- 
litate a ficatului, provocată de bolile 
menţionate mai sus.

sau parenterală (injectat) ajunge 
să fie transformat de celula hepa
tică. Efortul de metabolizare a 
medicamentelor la nivelul ficatului 
este uriaş, mai ales pentru medi
camentele de sinteză.

buie protejat. Singura protecţie 
eficientă a ficatului se face prin 
preparatele obţinute din regnul 
vegetal. Acestea sunt mai bine 
suportate de ficat decât cele de 
sinteză.

Ceaiurile chinezeştiFolosite în China de mii de ani, 
ceaiul negru şi verde sunt, 

astăzi, cele mai preferate de pe 
întreg pământul. Dar pe lângă cali
tăţile lor gustative, ele au şi însu
şiri curative remarcabile pentru o 
mulţime de boli.

* Răceală. Beţi ceai cald de tărie 
medie, combinat cu lapte. Are efect diu
retic şi sudorific.

* Pleoape inflamate, conjunctivite.
Atunci când pătrund corpuri străine în 
ochi, spălaţi-i cu infuzie răcită de ceai 
verde, în amestec cu ceai negru.

* Intoxicări cu băuturi alcoolice şi 
medicamente. Se bea ceai foarte con
centrat şi dulce, amestecat cu lapte.

* Deranjamente intestinale. Luaţi 
jumătate de linguriţă de frunze uscate de 
ceai negru sau verde, mestecaţi-le mult 
timp, apoi înghiţiţi-le cu puţină apă. După 
1-2 astfel de procedee, diareea va trece.

* Dureri de cap. Este suficient să beţi 
o ceaşcă de ceai tare şi dulce. Ea conţine 
0,05 g de cofeină, exact atât cât se află 
într-o pastilă antinevralgică.

* Inflamaţie la ochi. Faceţi o infuzie 
tare de ceai negru şi verde şi adăugaţi o 
linguriţă de vin sec. Infuzia răcită se toar
nă într-un vas, se apleacă capul dea
supra lui, astfel încât ochiul să atingă 
lichidul, se clipeşte de cel puţin 10 ori, 
apoi se roteşte globul ocular, pentru ca 
infuzia să-l spele bine.

* întărirea dinţilor şi gingiilor.

Acţiunea ceaiului este asemănătoare cu 
aceea a gumei de mestecat, dar el este 
mult mai folositor, deoarece este un pro
dus natural.

* Dezinfectarea amigdalelor. Se clă
teşte gura cu infuzie tare de ceai, după 
fiecare masă. Persoanele care consumă 
ceai verde suportă

mai bine tot felul de iradieri.
* Dacă aveţi febră, nu se recomandă 

să beţi ceai fierbinte, deoarece tempera
tura poate să crească. De asemenea, nu 
se recomandă să luaţi medicamente cu 
ceai, deoarece acesta le scade eficacita
tea. Ceaiul trebuie preparat proaspăt, în 
fiecare zi. Păstrat prea mult, în ceai se 
formează substanţe ce pot duce la dere
glarea stomacului.

* Dizenterie şi boli gastro-intestina-
le: într-un pahar se toarnă 60 ml infuzie 
de ceai negru, în care se dizolvă 40 g 
zahăr şi se adaugă 100 ml suc de struguri 
verzi. Se bea un pahar. După două ore se 
văd deja rezultatele. Dar să se foloseas
că anume struguri verzi, nu copţi. Acest 
leac ajută şi contra durerilor de articulaţii.

* Hipertonie. Dimineaţa, pe nemân
cate, beţi o cană de ceai fierbinte cu 
lămâie şi o lingură de miere de albine.

* Dacă v-aţi fript limba gustând din 
mâncarea prea fierbinte, luaţi în gură infu
zie rece de ceai şi ţineţi-o pe limbă. Când 
se va încălzi, luaţi din nou o gură de infu
zie rece, procedând astfel până când vă 
trece durerea.

* Dacă vă dor dinţii, luaţi în gură infu
zie tare de ceai verde, în care adăugaţi 
câţiva căţei de usturoi pisaţi. Se ţine în 
gură câteva minute.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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2017, anul COCOŞULUI DE FOC.
Ce ne aşteaptă conform zodiacului chinezesc

Nelinişte, surprize, agitaţie şi 
tensiune cât cuprinde: aşa a ară
tat anul 2016, perfect caracterizat 
de maimuţa care îi este asociată 
în zodiacul chinezesc. 2017 ne 
aduce însă veşti mai bune, 
imprimând mai multă stabilitate 
climatului astrologie şi promiţân- 
du-ne recompense pe măsura 
eforturilor pe care le depunem! 
Pregăteşte-te de muncă, muncă 
şi iar muncă, pentru că părăsim 
teritoriile haotice ale jucăuşei 
maimuţe, pentru a intra pe tărâ
mul astrologie al Cocoşului de 
Foc, promovând valori precum 
familia, hărnicia şi grija pentru 
aparenţe. Anul Cocoşului de Foc 
promite să fie cel în care „cum 
ne aşternem, aşa dormim”, lată 
la ce ne putem aştepta în anul 
care începe!

Anul Cocoşului de Foc 
răsplăteşte eforturile 

susţinute!
Zodiacul chinezesc sărbătoreş

te Anul Nou Chinezesc pe 28 ianua
rie, printr-o serie de festivităţi care 
ţin până pe 15 februarie, cu speran
ţa unui an care să şteargă crunta 
amintire a momentelor tensionate, 
violente sau pur şi simplu neplăcute 
din 2016.

Cea mai bună veste este că 
Anul Cocoşului de Foc va fi o 
perioadă propice pentru zodiile har
nice, muncitoare. Eforturile consec
vente sunt preţuite de Cocoşul de 
Foc şi vor fi răsplătite ca atare. Nu 
ezita să îţi urmăreşti cu tenacitate 
visurile şi dă-ţi şi sufletul pentru 
ceea ce îţi doreşti: vei primi înapoi 
prosperitate, evoluţie profesională şi 
bani.

Anul Cocoşului de Foc este unul 
puternic, dar va valorifica integrita
tea şi eficienţa. Ai grijă de aspectul 
tău, precum un mândru cocoş care 
îşi expune penajul superb, multico
lor; este un an în care aparenţele şi 
prima impresie vor cântări enorm. 
De asemenea, nu îţi asuma prea 
multe riscuri, ci urmăreşte constant 
acea cale cu rezultat previzibil, des
pre care ştii că a funcţionat şi în tre
cut: potecile sinuoase pe care ado
rai să te aventurezi te vor conduce 
acum în prăpăstii fără fund!

Şi relaţiile personale construite 
cu dedicaţie şi râvnă vor fi favoriza
te în 2017. Multe fete care îşi caută 
iubirea o vor găsi şi chiar o vor ofi

cializa, Anul Cocoşului de Foc fiind 
unul al angajamentelor de durată.

Tradiţia chineză acordă un loc 
important şi cromaticii, considerând 
că nuanţele pe care le porţi îţi defi
nesc nu doar traiectoria vizuală prin 
faţa celorlalţi, ci şi atitudinea şi rezul
tatele pe care le obţii în viaţă. Evită 
roşul, rozul sau vişiniul (cel puţin în 
perioada Noului An Chinezesc) şi 
mizează în schimb pe tonuri care se 
potrivesc cu roşul Cocoşului de Foc, 
însă fără a-l imita. Integrează nuan
ţe de pământ, purpuriu şi lavandă, 
iar toate năzuinţele ţi se vor transfor
ma pe loc în realitate.

Te întrebi ce te aşteaptă perso
nal de la un an atât de promiţător? 
Cocoşul de Foc este darnic cu 
Dragonul, care va avea un an fabu
los, generos cu Cocoşul (puţin 
subiectiv), Bivolul şi Şarpele, care 
vor avea un an foarte bun, amabil cu 
Tigrul şi Şobolanul (vor avea un an 
bun), capricios cu Porcul, Capra şi

Maimuţa (an mixt) şi răuvoitor cu 
Câinele, Iepurele şi Calul.

Ce îţi rezervă Anul 
Cocoşului de Foc 

în funcţie de semnul 
din zodiacul chinezesc!

Şobolanul (anul naşterii:
1948, 1960, 1972, 1984, 1996,
2008) va avea un an în care se va 
bucura de distracţie şi de o poziţie 
socială bună, dar şi de relaţii armo
nioase în familie. Trebuie să mun
ceşti mult, pentru că vei întâlni câte
va dificultăţi în carieră, dar nu uita să 
te relaxezi.

Bivolul (anul naşterii: 1937,
1949, 1961, 1973, 1985, 1997,
2009) va trăi un an bun, în care toa
te eforturile îi vor fi răsplătite. Este un 
moment prielnic pentru economii, 
deoarece te bucuri de stabilitate pe 
plan financiar. Ai grijă să nu devii 
prea arogant!

Tigrul (anul naşterii: 1938, 
1950, 1962, 1974, 1986, 1998,
2010) se bucură de un an bun, dar 
va fi scuturat la un moment dat de o 
veste şocantă! Din fericire, ai toată 
susţinerea de care ai nevoie pentru 
a depăşi aceste dificultăţi.

Iepurele (anul naşterii: 1939,
1951.1963.1975.1987.1998.2011) 
se numără, din păcate, printre zodiile 
care vor avea parte de câteva clipe 
grele în 2017. Ai grijă la certurile cu 
apropiaţii, care se pot transforma în 
conflicte pe viaţă, şi gândeşte-te bine 
înainte de a-ţi asuma orice angaja
ment!

Dragonul (anul naşterii: 1940,
1952.1964.1976.1988.1999.2012)
va avea unul dintre cei mai buni ani 
din viaţă. Va ploua cu succese peste 
capul tău; ar trebui să fii în extaz, 
pentru că eşti favorita Cocoşului de 
Foc!

Şarpele (anul naşterii: 1941,
1953.1965.1977.1989.2000.2013)

a urcat în trenul favoriţilor din Anul 
Cocoşului de Foc. Ai parte de pros
peritate materială, te bucuri de relaţii 
familiale armonioase şi de fericire 
conjugală. Mai mult, faci şi câteva 
economii pentru un viitor mai puţin 
favorabil. Ce îţi mai trebuie?!

Calul (anul naşterii: 1942,
1954,1966,1978,1990,2001,2014) 
are un an greu, dar va depăşi dificul
tăţile cu muncă grea. Nu sta deopar
te şi nu te relaxa, pentru că secretul 
reuşitei în Anul Cocoşului de Foc stă 
în eforturile susţinute!

Capra (1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015) va fi favorita 
mediului profesional în 2017, dar nu 
acelaşi lucru poate fi afirmat despre 
viaţa personală. Te vei implica în 
relaţii dificile şi vei avea de suportat 
câteva tensiuni, dar le vei depăşi cu 
optimism.

Maimuţa (1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 2016) primeşte 
promisiuni de la Anul Cocoşului de 
Foc, dar nu va obţine rezultate decât 
dacă va şti să conceapă cele mai 
bune planuri şi să îşi pună în valoare 
ideile aşa cum trebuie.

Cocoşul (1945, 1957, 1969, 
1981,1993,2005) are „pile’’ la 2017, 
aşa că va avea parte de succes în 
afaceri, de dragoste şi de sănătate. 
Singura sa grijă va fi să nu considere 
că e un privilegiat şi să se lase purtat 
de val: chiar şi tu trebuie să munceşti 
în anul care te reprezintă!

Câinele (1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006) trebuie să se 
aştepte la un an confuz, presărat cu 
certuri şi cu probleme la care ar fi tre
buit însă să se aştepte, pentru că 
sunt suma acţiunilor şi deciziilor sale. 
Caută cea mai bună cale de a ajun
ge la succes şi, odată găsită, nu te 
mai abate de la ea!

Porcul (1947,1959,1971,1983, 
1995, 2007) va primi şi bune, şi rele 
de la 2017. Cariera merge brici, dar 
nu acelaşi lucru poate fi afirmat des
pre relaţiile personale, acolo unde 
tinzi să îţi iei angajamente spontane, 
care nu vor da roade.

Bazându-se pe muncă susţinută, 
pe fidelitate şi pe consecvenţă, Anul 
Cocoşului de Foc este cel în care ne 
clădim succesul cu propriile mâini!

i -  #  R ânduri d in  scrisori

Mesajele care sosesc în ultimul timp la redacţia săptămânalului „Libertatea 
Cuvântului” poartă amprenta luminoaselor Sărbători de iarnă. Ne bucură faptul că 
autorii lo r -  cititoarele noastre devotate -  ţin la tradiţia populară şi îşi exprimă urările 
de sănătate şi pace, de belşug şi speranţe în formă de pluguşor.

Aglaia CIOBANU 
s. Mihoreni, raionul Herţa

Aho, aho, în seara asta, 
Aşezaţi-vă lângă fereastră, 
Doresc să fac o urare 
La toate ascultătoarele.
Să pornim de la-nceput 
Cu Verginia Lupu

şi Maria Tomniuc, 
Domnica Ciupac

şi Eugenia Mandalac, 
De Olina Stoica n-am uitat, 
Alexandra Jar de la mine din 
sat,
Eugenia Ciobotaru,
Costică şi Lenuţa Prisăcaru, 
Vera Postevca din Dinăuţi, 
Floarea Plantus

şi Vera Timirovsca 
Din Cernăuţi, Vera Mămăliguţă 
şi Dorica Airini,
Să auzim numai de bine,
Dar şi de Veronica Sidor 

să nu uităm,
Pe Maria Spataru s-o urăm.

Nataşa Ungureanu
din Colincăuţi, 

Elena Bândiu din Cernăuţi,
Pe Viorica Crupnic s-o urăm, 
De Maria Curova să nu uităm 
Şi să mergem mai departe 
La gazeta „Libertatea”,
Le dorim doar numai bine 
Şi la anul care vine.
Dorim ca anul viitor 
Să fie un an mai uşor,
Fie pace, cer senin,
De gloanţe să n-auzim.
Opriţi plugul, băieţei,
Şi sunaţi din zurgălăi 
Şi strigaţi cu toţii „Hăi!”.

Elena CEAHLĂU 
s. Movila, raionul Herţa

Pluguşor
Aho, aho, copii şi fraţi!
Staţi puţin şi nu mânaţi,
La fereastră vă aşezaţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi.

C-am venit să vă urăm 
Şi cu plugul să arăm,
Pluguşor cu patru boi, 
Pluguşor mânat de noi. 
Pluguşorul care ară 
Astăzi în întreaga ţară.
La ureche -  clopoţei,
La picioare -  zurgălăi.
Mânaţi, măi, hăi, hăi!
Şi-am ara în lung şi-n lat 
C-aşa-i de la Dumnezeu lăsat. 
Căci lumea cât e de mare,
De la plug mâncare are, 
Lumea cât e de deşteaptă,
De la plug hrană aşteaptă.
La ureche -  clopoţei,
La picioare -  zurgălăi.
Mânaţi, măi, hăi, hăi!
De urat am mai ura,
Ne temem c-a însera 
Şi noi suntem mititei,
Ne mănâncă câinii răi.
La ureche -  clopoţei,
La picioare -  zurgălăi.
Strigaţi, măi, hăi, hăi!
Hopuri, hopuri, hopurele,

Anul Nou cu floricele, 
Hopuri, hopuri hopurate, 
La mulţi ani, cu sănătate! 
Pace, soare şi mulţi bani, 
La anul şi la mulţi ani! 
Anul Nou care ne vine 
Să ne-aducă numai bine!

Cu semănatul de Anul Nou
Să trăiţi, să înfloriţi 
Ca un măr, ca un păr,
Ca un fir de trandafir.
Să fiţi tari ca fierul,
Tari ca oţelul,
Tari ca piatra,
Iuţi ca săgeata.
La anul şi la mulţi ani!
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Peste câteva zile, bunul şi mult stimatul 
nostru coleg, domnul

Vasile BÂCU,
redactor-şef al „Gazetei de Herţa” şi preşedintele 
Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai 

Em inescu” , va atinge am iaza veacului, 
în atm osfera prilejuită de sărbătoarea de 

Revelion se va înscrie primul şi cel mai important 
jubileu din viaţa sa, când puterile spirituale şi de 

creaţie sunt în apogeu.
Colectivul de redacţie şi cititorii săptăm â

nalului „Libertatea C uvântulu i” , membri 
fam iliei sale minunate, mulţimea de prieteni îi urează 
Vasile un car de sănătate, să-i fie traiul bogat ca holda 
plugarului legendar, badea Traian, enorm ă inspiraţie şi 
pană măiastră în activitatea domniei sale ca publicist, 
poet, activ ist public şi ctitor de punţi sp irituale între 
etnii. Să se simtă feric it ca soţ, tată şi bunel.

La mulţi ani şi toţi buni!

In 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 sărbă
tori pentru doamna

Aurica COGUT
din or. Cernăuţi, care la 2 ianuarie îşi va sărbători ziua de naştere, 

acesta doamna Aurica cu aceeaşi energie, hărnicie şi voioşie 
întâmpină încă un an din viaţă. Cu acest frumos prilej, cu buchete de 
flori şi cele mai sincere şi frumoase felicitări vin în casa domniei 
sale toţi cei dragi inimii. Â cunoscut, deopotrivă, coborâşuri şi urcuşuri 

pe cărarea vieţii, â gustat din plin din dulceaţa bucuriilor şi din amarul difi
cultăţilor, dar le-a înfruntat cu mult curaj şi muncă asiduă. Doamna 
Aurica toată viaţa activează în calitate de şefă la o instituţie 
preşcolară. A muncit din greu, nu prea având ajutor, dar 
cei doi copii, pe care s-a străduit să-i ajute în toate, 
adus mai multă lumină şi bucurie în viaţa şi în inima sărbătoritei noastre.

Astăzi toţi cei scumpi şi dragi inimii: fiii Eugen şi Dumitru 
cu familiile, prietena Oltiţa din Chişinău, verişoara Aurica din Bucureşti şi sora 
Vera cu fiul Vitalie şi fiica Marina, cumnata Mărioara şi în deosebi nepoata 
îi transmit prin intermediul ziarului nostru, cele mai frumoase urări de bine 
sănătate o viaţă fericită pe măsura frumuseţii sufletului, multă sănătate, vivacitate, prosperita- 
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Bună seara, gospodari,/Bună seara, gazde mari! 
Pentru anul care vine/Vă urăm numai de bine,
Voie bună, sănătate,/Bucurii şi spor în toate!
Vă urează la începutul Anului Nou 2017 colegii 

redacţiei ziarului „L.C.”, care au fost şi continuă să rămână 
alături de voi, dragi cititori, la sărbătorile de suflet marcate 

casele dumneavoastră împreună cu cei dragii inimii, 
în preajma zilelor lui Gerar, când suflarea iernii des- 

flori de gheaţă la ferestre, familia Amarghioale din 
pitoreasca localitate Sinăuţii de Jos, raionul Hliboca, trăiesc 

emoţionante, prilejuite de marcarea unei sărbători 
deosebite în sânul familiei. Doamna

Elena AMARGHIOALE
îşi adună în buchetul frumoşilor ani încă o floare şi cu 

această ocazie, cei dragi inimii şi sufletului, vin să-i ureze: 
în ziua ce-a sosit în prag/Noi îţi dorim ce-ţi este drag. 
Şi-ţi urăm toţi la un loc/Fericire şi noroc!
Aceasta i-o doresc din toată inima atât 

părinţi Dumitru şi Valeria, precum şi fiii Dumitru şi Vădim, 
fratele Gheorghe, rudele şi prietenii care o felicită cu pri
lejul zilei de naştere şi, totodată, a Sărbătorilor de iarnă 
dorindu-i multă sănătate, fericire şi bucurii, urări de bine 
mult noroc, cele mai sincere urări de prosperare şi noroc 
mireasma-n busuioc, multe zile senine de lumină pline. La mulţi ani!

L J

Ziua de naştere şi hotarul dintre ani au fost întotdeauna un 
bun prilej de a analiza calea parcursă şi de a privi cu optimism la 
anul care bate la uşă. în ajun de sărbătoare emoţii plăcute, pline 
de bucuria împlinirilor şi dulceaţa visurilor, vibrează în sufletul 
doamnei

Tamara STAŞESCU,
din satul Sinăuţii de Jos, raionul Hliboca, care la acest sfârşit 

de decembrie împlineşte o frumoasă vârstă. Spunem vârstă fru
moasă, fiindcă doamna Tamara fiecare an de viaţă l-a trăit cu 
demnitate, a pus preţ pe cinste, omenie. în această zi de sărbă
toare, toţi acei care o iubesc îi aduc sincere mulţumiri pentru felul 
ei de a fi, urări de sănătate, viaţă lungă, binecuvântată de 

Dumnezeu. E soţie bună, înţelegătoare, e mamă iubitoare şi echilibrul ei sufletesc tre
zeşte şi în inimile celor dragi încredere, optimism.

Cu prilejul zilei de naştere, doamna Tamara Staşescu este felicitată de soţul 
Miroslav, fiicele Andreea şi Antuanela, de mama Lucreţia, de fraţi, rude şi prie
teni, care vin cu un mare buchet de flori alese, dorindu-i ca Bunul 
Dumnezeu să-i poarte paşii pe cărări de soare pline şi ca 
păzitor să n-o părăsească nicicând. Şi deoarece e 
colindelor, venim şi noi cu o urare, mai bine zis cu rânduri 
dintr-un colind:

Sănătate lungă, să vă tot ajungă, /Să vă fie 
tânără şi masa

Totdeauna plină, scăldată-n lumină.

„Pe toate cărările destinului, în clipele dezamăgirii şi 
ale victoriei, întotdeauna şi pretutindeni au fost şi sunt ală
turi de noi blândele bunicuţe şi duioasele mame...”, - se 
destăinuieşte cernăuţeanca Diana într-un răvaş sosit la 
adresa ziarului nostru, doar cea care transformă viaţa 
noastră într-o sărbătoare de zile mari pe cărările destinu
lui este mama. „Pentru mine, scrie fiica Diana în acelaşi 
răvaş, mama este parfumul florilor de primăvară, o 
duioasă melodie â tandreţei şi armoniei. Şi acum, când la 
31 decembrie, în ajunul Anului Nou, draga mea mămică,

Mariana VÂSOŢCA
din or. Cernăuţi (Ţeţina), îşi va aduna în casa mare â

vârstei cea de â 50- a iarnă, îi aduc în dar toate florile anotimpului, însoţite de cele 
mai sincere urări de zile senine şi tot ce este mai frumos pe lume”.

Cu acest prilej vin să-i exprime sentimentele sale de profund respect şi 
dragoste părinţii Veronica şi Vasile, nepoţii Pavel şi Vladimir, cumnata Tatiana, toate 
rudele şi prietenii care îi aduc cu duioşie un cald sărut însoţit de următoarele rân
duri:

îţi dorim ca viaţa să-ţi fie ţesută cu crini şi trandafiri şi 
lor petale să-ţi deschidă drumul frumoasei 
Dragostea şi gingăşia, înţelepciunea şi omenia, norocul 
sănătatea să-ţi călăuzească întotdeauna calea vieţii.

La mulţi ani!

Cea mai mare fericire pentru părinţi este să-şi vadă copilul 
sănătos, ascultător şi fericit. Şi nu are importanţă ce vârstă are, 
pentru părinţi el rămâne copil -  lumina ochilor, alinarea sufle
tului, sensul întregii vieţi. Zilele din preajma Sărbătorilor de 
iarnă aduc multă lumină şi fericire în casa familiei Cerupita din 
satul Mahala, raionul Noua Suliţa. în aceste frumoase zile de 
iarnă, îngerul păzitor pe aripi argintii îi aduce domnişoarei

Romina CERUPITA,
vestea că Bunul Dumnezeu i-a mai dăruit încă un an 

adăugându-i în salba anilor de basm încă un mărgări
tar. Desfătată în leagănul dragostei celor apropiaţi, Romina 

este felicitată cu drag de mama Mariana, frăţiorul Ghiţă, 
bunicuţa Ana, bunelul Gheorghe, de toţi verişorii şi rudele, 

care-i adresează următorul mesaj: “Draga noastră Romina, să ai parte de tot binele 
pământului şi de darurile Divine ale cerului. Bucurii nemărginite, 

precum sunt necuprinşi munţii Carpaţi şi să ne luminezi neînce
tat viaţa noastră cu aleasa tandreţe a inimii tale”. Tot binele din 

lume şi următorul vers izvorât din adâncul inimii:
De ziua ta ce-ţi stă în p rag,/N o i îţi dorim ce ţi-i mai drag,
Un car plin de tinereţe,/ Fără griji, fără tristeţe,
Sănătate, viaţă lungă, /Grijile să nu te ajungă,
Fericire, mult noroc/ Cu tot neamul la un loc.
Să nu cunoşti necazu-n viaţă/ Şi nici durerea să n-o ştii,
Mereu să-ţi înflorească zâmbetul pe faţă/ Şi pururi

tânără să fii.

Cu ocazia 
şi Sărbătorilor de iarnă, Prezidiul 

Societăţii publice „Golgota” a românilor din 
regiunea Cernăuţi -  victime ale 

regimului totalitar stalinist, transmite cele 
mai sincere felicitări tuturor membrilor 

Societăţii şi românilor de bună credinţă din 
regiune şi de pretutindeni, în special 

colectivului redacţiei ziarului „L.C.”, ziar 
care constituie o microenciclopedie 

spirituală a românilor, aşteptat cu drag în 
fiecare săptămână, dorindu-le multă 

sănătate că-i mai scumpă decât toate, şi în 
anul care vine numai zile senine, pace 

în ţară şi în lumea întreagă, realizarea 
tuturor visurilor.

La anul şi la mulţi ani!
Prezidiul Societăţii regionale „Golgota

Un an bun si fericit!?
Cu prilejul frumoaselor Sărbători de 

iarnă adresăm cele mai sincere urări 
de bine, pace, înţelegere, voie bună, 
succese, realizări, fericire, noroc şi 
bucurii în anul ce ne trece pragul. 

Aceste urări le aducem în dar alături 
de tradiţionalele colinde si urâturi îni  i

stil bucovinean redacţiei ziarului»

„Libertatea Cuvântului”. Fie ca anul
2017 să vă aducă tot ce vă doriţi.»

Toate acestea vi le aduc în dar 
membri cenaclului literar Lămâita, cât 
şi Tinerii muzeografi de la CIE Cupca, 

conduşi de profesoara Eleonora 
Schipor.


