Un mort [i [ase r\ni]i, `ntr-un
grav accident la Cump\r\tura
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La ce se pot a[tepta
sucevenii `n 2013

X l\ca[urile de cult din Suceava unde cei mai
mul]i credincio[i la slujba oficiat\ de s\rb\toarea Botezului Domnului sau „Boboteaza"
cum este numit\ `n popor au fost M\n\stirea
Sf=ntul Ioan cel Nou [i Biserica Sf=ntul Andrei
X [i `n alte localit\]i s-au adunat cel pu]in
cinci sute de credincio[i `n cur]ile l\ca[elor de
cult - Catedrala de la F\lticeni, cea de la Vatra
Dornei [i M\n\stirea Vorone], iar la slujba
oficiat\ pe malul p=r=ului Laura din Vicovu de
Sus s-au str=ns [ase sute de credincio[i X
Agheasma Mare a fost `mp\r]it\, la multe din
l\ca[urile de cult unde se [tia din anii
preceden]i c\ se adun\ mult\ lume, sub
supravegherea jandarmilor care au asigurat
m\surile de ordine `n zon\ X PAGINA 3

Doi indivizi, prin[i `n
flagrant c=nd `ncercau
s\ v=nd\ un pistol
X doi b\rba]i au fost surprin[i de
poli]i[ti `n apropierea restaurantului
Nistru `n momentul `n care `ncercau s\
v=nd\ un pistol X arma `n valoare de
600 de lei a fost confiscat\ de agen]i
p=n\ la sf=r[itul anchetei X PAGINA 6

De Boboteaz\, Suceava a
r\mas f\r\ c\ldur\ [i ap\ cald\
din cauza unei avarii la CET
X la grupul energetic care func]iona
la CET s-a produs o avarie, iar
reluarea activit\]ii urma s\ se fac\
p=n\ asear\ pe cel de-al doilea grup
din CET X apa fierbinte din
conductele ora[ului a continuat s\
fie pompat\ spre locuin]e, dar
`ntruc=t consumul de c\ldur\ [i
ap\ cald\ era mare nu au putut fi
asigurate aceste servicii `n
parametri normali dec=t vreo dou\
ore de la avarie X PAGINA 2

Sf=ntul Ioan
Botez\torul
Pr\znuim ast\zi cu
c=nt\ri de laud\ [i
cu rug\ciuni pe
Sf=ntul Ioan Botez\torul, "~nainte Merg\torul Domnului
nostru Iisus Hristos"
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T=n\r, b\tut `n
F\lticeni din cauza
unui bulg\re de
z\pad\ X PAGINA 6

Ciprio]ii vin cu g=nduri de calificare la Suceava
X oficialii celor de la SPE Strovolos
au refuzat oferta “studen]ilor” de a
juca la Suceava ambele man[e ale
`nt=lnirii din optimile Cupei Challenge
X “este foarte important pentru noi
s\ ob]inem un rezultat bun în primul
joc din România. Dac\ vom reu[i,
credem c\, pe terenul nostru, vom
putea ob]ine calificarea”, a declarat
antrenorul grup\rii din Nicosia X
prima man[\ a `nt=lnirii dintre Universitatea [i ciprio]ii de la SPE
Strovolos va avea loc pe 16 sau 17 februarie, la Suceava X PAGINA 9
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Mii de credincio[i
la bisericile din
Suceava la slujba
de Boboteaz\

X scumpirile `n lan]
ale energiei electrice
[i gazelor naturale,
majorarea accizelor la
combustibili ar putea
duce la cre[teri mari
ale pre]urilor
produselor de baz\ X
reorganizarea
administrativ\ a ]\rii
ar putea duce la
desfiin]area de facto a
jude]ului Suceava,
care va fi inclus `ntr-o
regiune, cu capitala la
Ia[i X sunt promisiuni
pentru finalizarea
lucr\rilor la {oseaua
de Centur\ a
municipiului Suceava,
dar [i pentru terminarea celor de la depozitul de de[euri de la Vorniceni - Moara X Termica
se zbate `ntre via]\ [i moarte X Prim\ria Suceava a[teapt\ bani pentru Centrul Cultural
Bucovina, investi]ie blocat\ anul trecut X salaria]ii bugetari nu vor primi bani mai mul]i,
anun]=ndu-se deja c\ multe dintre sporurile a[teptate nu se vor acorda X CITI}I PAGINILE 4-5

