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SOARTA PUNCTELOR DE TRECERE A FRONTIEREI 
DE LA CRASNA ȘI DIAKIVȚI,  DECISĂ LA LVIV

Finalizarea construcției Punctelor de Trecere a Frontie-
rei de la Crasna și Diakivți, situate la granița cu Româ-

nia și drumurile de acces către acestea, rămâne sub semnul 
întrebării. Acest lucru a fost declarat de către guvernatorul in-
terimar al regiunii Cernăuți, Myhailo Pavliuk. Serviciul Fiscal 
de Stat din Ucraina a primit bani europeni, a semnat acorduri 
cu partenerii străini, însă lucrurile stau pe loc. 

„Din inițiativa a patru regiuni, inclusiv regiunea Cernuți, 
în perioada 19-20 martie la Lviv este planificată o reuniu-
ne importantă cu participarea reprezentanților guvernului, 
unde se va decide destinul acestor puncte de control. Exis-
tă ideea ca aceste puncte de trecere internaționale să fie 
trecute pe balanța autorităților ucrainene”, a explicat Myhai-
lo Pavliuk. De asemenea, el a menționat că este necesar 
de a analiza dacă aceste două proiecte pot fi finalizate cu 
fonduri alocate din Bugetul regiunii Cernăuți. 

Amintim că în 2018 Uniunea Europeană a anunțat des-
pre sistarea finanțării reconstrucției și modernizării Puncte-
lor de Trecere a Frontierei cu Ucraina.  Proiectul se referea 
la 6 puncte de trecere a frontierei ucrainene cu România, 
Polonia, Ungaria și Slovacia. Printre acestea se numărau 
și Punctele de Trecere „Diakivți-Racovăț” și „Crasna-Vico-
vu de Sus” din regiunea Cernăuți, unde lucrările de recon-
strucție au fost executate în proporție de 80-85%. Decizia 
de a opri programul de finanțare a fost adoptată din cauza 
numeroaselor întârzieri și erori ale părții ucrainene. În plus, 
UE  era nemulțumită de depășirea intenționată a costurilor 
privind executarea lucrărilor de construcție. Serviciul Fiscal 
de Stat din Ucraina se justifica la acea vreme că întârzierile 
au avut loc din cauza schimbărilor de personal și întârzie-
rea în organizarea licitațiilor contractuale. „În urma evaluării 
noastre, am concluzionat că proiectele nu pot fi finalizate 
în termen. Cele şase proiecte sunt acum pe cale de a fi 
închise, iar banii necheltuiţi, rambursaţi”, declara atunci un 
purtător de cuvânt al UE. Modernizarea celor șase Puncte 
de Trecere și Control urma să fie finalizată până la sfârșitul 
anului 2017. UE a alocat în aceste scopuri 29,2 milioane 

de euro. Proiectul de modernizare 
a Punctelor de Trecere ucrainene la 
granițele estice ale UE a fost lansat 
în 2014 în vederea integrării econo-
miei ucrainene cu cea a țărilor ve-
cine. Un alt obiectiv important era 
de a reduce timpul petrecut în vamă 
și a perfecționa procedurile vama-
le. Conform calendarului, Punctele 
de Trecere a Frontierei „Crasna” 
și „Diakivți” la granița cu România 
urmau să fie date în exploatare la 
sfârșitul lui 2016. 

De menționat că Punctele vama-
le de la Proboteşti şi Crasna au fost 
închise temporar în anul 2010, pen-
tru modernizare, în vederea aducerii 
la standardele Schengen. La acea 
vreme autorităţile ucrainene anun-
ţau că aceste lucrări se vor finaliza 
în cel mult 50 de zile. Pentru renova-
rea Punctelor de Trecere a Frontierei 
„Diakivţi-Racovăţ” şi „Crasna-Vicovu 
de Sus” Uniunea Europeană a alocat 
5,5 milioane de euro. Redeschiderea 
punctelor de trecere a frontierei cu 
România ar normaliza traficul rutier de la Punctul de Trecere 
„Porubne-Siret”, unde oamenii sunt nevoiţi să stea ore în şir în 
cozi kilometrice pentru a ajunge în ţara vecină. Ucraina are cu 
Uniunea Europeană o frontieră comună de aproximativ 1.400 
km. Pe acest segment funcționează 17 puncte auto de trecere 
și unul pentru pietoni. Dintre cele patru țări din UE, învecina-
te cu Ucraina, Polonia și Ungaria au cel mai mare număr de 
puncte de control – 7 și, respectiv 5. România și Slovacia – 
câte 3 puncte de trecere. Conform standardelor UE, un punct 
de trecere a frontierei ar trebui să fie localizat la fiecare 25-30 
km de graniță. Cu toate acestea, realitatea este departe de 

standardele europene. În medie, un punct de trecere a frontie-
rei există la 82 km de graniță. Dezvoltarea rețelelor de puncte 
de control la frontiera ucraineană cu țările UE, ca și procesul 
de integrare europeană, lasă de dorit, iar Ucraina riscă să ră-
mână în izolare internațională.

În acest context, merită menționat faptul că în anul 2018 
autoritățile ucrainene anunțau cu pompă despre lansarea tre-
nului Suceava-Cernăuți, care urma să circule de la 1 ianuarie 
2019. A fost semnat în acest sens un protocol între ministerele 
de resort din Ucraina și România. Un document care după 
cum vedem s-a pierdut prin sertarele birourilor marilor oficiali. 

Criza  familiei în Ucraina!
20 la sută dintre 
nou-născuți sunt 

 semi-orfani
F iecare al cincilea copil din Ucraina nu are indicat  în certificatul 

de naștere un părinte. Potrivit ministrului Justiției din Ucrai-
na, Pavlo Petrenko, de regulă, mamele nu indică numele tatălui. 
În aceste condiții, mamele singure beneficiază de ajutoare bănești 
din partea statului. „În timpul înregistrării copiilor nou-născuți  apro-
ximativ 20% dintre mame nu indică numele tatălui. De fapt, unul 
din cinci copii din Ucraina crește fără tată“, a spus Pavlo Petrenko. 
Ministrul a remarcat că în prezent aproximativ 3 milioane de copii 
ucraineni trăiesc în familii monoparentale. 550 mii dintre aceștia au 
devenit  victime ale violenței economice din partea unui părinte,  
care a uitat de copii. Potrivit lui, în cadrul  proiectului național „Nu 
există copii străini”, au fost adoptate o serie de legi, prin care acești 
părinți au fost obligați să plătească pensii de întreținere a copilului  
în valoare de 4,6 miliarde de grivne.
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN 

„Pe hoţii  
mărunţi îi  
trimitem la  
închisoare, 
iar pe cei 
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funcţii 
publice”.
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Șapte miliardari ucraineni,
incluși în clasamentul „Forbes”, 

ediția 2019

Șapte oameni de afaceri 
din Ucraina au fost incluși 
în clasamentul miliardarilor 
„Forbes”, ediţia 2019, pu-
blicat marți, 5 martie. Renat 
Ahmetov, Constantin Jevago, 
Iuri Kosiuk, Viktor Pinciuk, 
Ghenadi Bogoliubov, Igor Ko-
lomoiskyi și Vadim Novinski, 
sunt singurii oameni de afa-
ceri originari din țara noas-
tră, care sunt prezenţi în cla-
sament. Tradițional, cea mai 
bună poziție (locul 272) ocupă 
Renat Ahmetov, cu o avere de 
6 miliarde de dolari. Constan-

tin Jevago, proprietarul com-
paniei Ferrexpo, s-a clasat 
pe locul 1511 și deține o ave-
re în valoare de 1,5 miliarde 
de dolari. Pe locul 1605 s-au 
clasat Iuri Kosiuk, principalul 
acționar al companiei „Myro-
nivskyi hliboprodukt”, și Viktor 
Pinciuk, proprietarul compani-
ei „Interpipe”. Averea lor este 
estimată la 1,4 miliarde de 
dolari. În plus, activele copro-
prietarului grupului „Privat”, 
Ghenadi Bogoliubov constitu-
ie 1,2 miliarde de dolari, ocu-
pând locul 1818 în clasament. 

Activele partenerului 
său de afaceri, Igor 
Kolomoiskyi, sunt 
estimate la 1,1 mili-
arde de dolari. Oli-
garhul ucrainean s-a 
clasat pe locul 1947. 
Proprietarul compa-
niei „Smart Holding”, 
parlamentarul Vadim 

Novinski, s-a clasat pe locul 
2057, cu o avere de 1 miliard 
de dolari.

În ierarhia prezentată de 
Forbes, pe primul loc, cu o 
avere estimată la 131 miliarde 
de dolari, s-a clasat fondato-
rul Amazon, Jeff Bezos. Pe lo-
cul II – cofondatorul Microsoft 
Corporation, Bill Gates – 96,5 
miliarde de dolari și pe locul 
III – investitorul Warren Buffett 
– 82,5 miliarde de dolari.
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Pagină realizată 
de Mihai URSU

P O L I T O LO G  U C R A I N E A N :  L E G E A  C U  P R I V I R E 
L A  L I M B A  U C R A I N E A N Ă  A R E  C A  S C O P 

D E R O M Â N I Z A R E A  T E R I T O R I I LO R  U C R A I N E I

La 28 februarie, Rada Supremă a început exa-
minarea în a doua lectură a legii cu privire la limba 
ucraineană. Deputații urmează să aprobe circa 2,5 mii 
de amendamente aduse la această lege. Intrarea în 
vigoare a legii cu privire la limba de stat va limita drep-
tul minorităților naţionale  de a folosi limba maternă în 
sfera publică, a declarat la conferința de presă, poli-
tologul ucrainean Ruslan Bortnyk.  El  menționează 

că statutul limbii de stat este de 
mult timp consfințit  în Constitu-
ție. „Legea stabilește o interdic-
ție reală privind utilizarea limbii 
ruse și a limbilor minorităților 
naționale, începând  de la teatru 
și terminând cu comunicarea în 
instituțiile publice,  indicatoare, 
nume,  etc.", a spus politologul. 
Potrivit lui, legea  respectivă va 
fi adoptată cu scopul derusifi-
cării, demaghiarizării și dero-
mânizării teritoriilor Ucrainei. Al 
doilea obiectiv vizat, se referă la 
sporirea cotelor de popularitate 
a Președintelui Poroșenko, pen-
tru care consolidarea statutului  
limbii ucrainene este unul din 
punctele-cheie al programului 
electoral. Ruslan Bortnyk men-
ționează situația dificilă în care 
ajunge mass-media, care va tre-
bui să apară în ucraineană sau 
cu o versiune în limba de stat. 
„Nu este lege care va consolida 
statutul limbii ucrainene. Este 
o lege care interzice utilizarea  
limbilor minorităților naționale 
în sfera publică", a explicat ex-
pertul. După opinia lui, legea în 

cauză va fi nefuncțională, deoarece există Constituția 
și Carta europeană a limbilor regionale sau minorita-
re, care reglementează  drepturile  minorităților nați-
onale. Astfel va apărea o situație când o lege intră în 
contradicție cu alte legi.  Acest lucru va crea conflicte, 
deoarece unii se vor baza pe o lege, iar alții pe altele, 
a menționat politologul. „Acest lucru contravine punc-
tului 3 din art. 10 din Constituție, care garantează fo-

losirea și dezvoltarea liberă a limbilor rusă și a altor 
limbi minoritare", a afirmat el. „Este vorba de o tehno-
logie electorală, un element care distrage atenția de 
la scandalurile legate de corupție  și alte probleme. 
De îndată ce apare chestiunea responsabilității auto-
rităților, este creat un conflict în societate", a adăugat 
expertul. Acest conflict a fost creat în ciuda faptului că 
statutul limbii de stat a fost reglementat în urmă cu 30 
de ani . „În 1989 a fost adoptată  legea care garanta 
limbii ucrainene  statutul de limbă de stat. De atunci, 
nu au fost întreprinse alte inițiative. Întregul domeniu 
legislativ garantează utilizarea liberă și cuprinzătoare 
a limbii ucrainene în toate domeniile", a concluzionat 
Ruslan Bortnyk.

Amintim că în octombrie 2018, Rada Supremă  a 
adoptat în primă lectură legea cu privire la limba ucrai-
neană. Documentul precizează că ucraineana este sin-
gura limbă oficială în Ucraina, care este obligatorie în 
toate domeniile de activitate. Nerespectarea legislației 
lingvistice va fi calificată drept  tentativă de răsturnare 
a ordinii constituționale și va fi pedepsită cu amenzi uri-
așe și chiar cu închisoarea.  De menționat că în 2018, 
Curtea Constituţională a Ucrainei a anunțat adoptarea 
unei hotărâri care prevedea ca legea „privind principiile 
politicii lingvistice de stat", numită  legea „Kivalov-Ko-
lesnicenko", a fost declarată neconstituțională. Aceas-
tă lege prevedea dreptul de utilizare a limbilor regiona-
le, inclusiv a limbii române,  în zonele în care populația 
minoritară depășea 10%.

Românii din Ucraina constituie al treilea grup etnic 
(după ucraineni și ruși) din Ucraina, numărând 409.608 
de persoane, sau 0,85% (dintre care moldoveni s-au 
declarat 258.619 sau 0,53%, iar români – 150.989 sau 
0,32%) din populația Ucrainei, potrivit recensământului 
populației din 2001. Teritorial diaspora română locu-
iește în regiunile Cernăuți (44,38% din totalul diaspo-
rei), Odesa (30,22%), Transcarpatia (7,85%), Mykolaiv 
(3,21%) și Kirovograd (2,02%), în rest (12,32%).

O  schemă nouă 
de importare 

a eurorablelor 
în Ucraina 

Proprietarii de autoturisme 
cu numere de înmatriculare 
străină din Ucraina  au găsit 
a nouă modalitate de a ocoli 
vămuirea autovehiculelor. Ma-
șina se înregistrează la una 
dintre firmele europene. Apoi 
se fac o serie de documente, 
conform cărora mașina cu nu-
mere străine transportă bunuri 
pentru companiile ucrainene. 
În acest caz, nu este necesa-
ră vămuirea mașinii. Potrivit 
juriștilor, Convenția de la Is-
tanbul, care a fost ratificată și 
de Ucraina, prevede întreaga 
procedură pentru importul de 
mărfuri în Ucraina cu autovehi-
cule  care nu sunt înregistrate 
în Ucraina. În prezent, mașinile 
care urmează să fie introduse 
în Ucraina după această sche-
mă stau staționate la frontieră.  

De regulă, aceste autoturisme 
sunt înregistrate la companii  
lituaniene, care au semnate 
acorduri privind transportarea 
de mărfuri companiilor ucraine-
ne. În documente se indică că 
angajatorii lituanieni au angajat 
cetățeni ucraineni pentru trans-
portarea mărfurilor. În schimb, 
vameșii ucraineni  spun că 
schema nu poate funcționa, 
pentru că este ilegală. Potrivit 
lor, Ucraina și Lituania au sem-
nat un acord privind transportul 
internațional de călători și măr-
furi. Conform acordului, trans-
portul de mărfuri se efectuează 
cu autocamioane și  vehicule 
de transport-marfă. În schimb, 
automobiliștii susțin că legea e 
de partea lor și  sunt deciși să 
ia cu asalt instanțele de jude-
cată. 
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Pentru repararea capitală a drumurilor 
de stat din Ucraina e nevoie de 59 de ani 

Odată cu sosirea primăverii, vor începe 
și lucrările ample de reparare a drumurilor. 
În anul curent Întreprinderea „Ukravtodor” 
(Drumurile auto din Ucraina) planifică să 
repare 1.500-1.800 kilometri de autostrăzi 
de stat. Președintele ad-interim al „Ukrav-
todor”-ului, Slavomyr Novak, numind cifra 
respectivă, nu s-a încumetat să răspundă 
câți kilometri de drumuri locale urmează să 
fie reparate, deoarece aceasta ține de com-
petența puterii locale. Se știe că autoritățile 
locale vor primi 15 miliarde grivne pentru 
repararea drumurilor. În total pentru repara-
țiile și construcția drumurilor locale și a celor 
de însemnătate de stat sunt prevăzute cir-
ca 50 miliarde grivne. Este o sumă-record 
în perioada de independență a Ucrainei. 
Însă,pentru reînnoirea tuturor autostrăzilor 
este nevoie de 3 trilioane de grivne, exact 
atât cât este partea de venituri a Bugetului 
de stat pe anul 2019. În afară de aceasta, 
pentru reparațiile capitale a tuturor drumu-
rilor de însemnătate de stat din Ucraina e 
nevoie de o perioadă de 59 de ani. 

În corespundere cu programul de stat, 
în anul 2019 regiunea Cernăuți va primi 228 
milioane grivne pentru repararea drumuri-
lor. Șeful ad-interim al Serviciului autostră-
zilor din regiune, Iuri Buciko, a precizat că 
pentru reparațiile capitale a segmentului de 

5,1 kilometri de la intra-
rea la Punctul de trecere 
și control „Porubne” e 
nevoie de 252 milioane 
grivne, dar sunt numai 
75 de milioane.  Altele 
50 milioane de grivne 
vor fi folosite la repara-
rea segmentului drumu-
lui național Rângaci-Pri-
prutia. Pentru încheierea 
construcției podului pes-
te Prut în localitatea 
Marșinți din raionul Noua 
Suliță vor trebui 180 mili-
oane grivne. În planurile 
de reparație a drumurilor 
pe anul curent figurează 
continuarea reparației 
podului peste râul Siret 
la Storojineț și a drumu-
lui prin satul Ciudei, ace-
lași raion. Pe mijloacele 
financiare, obținute de 
Serviciul autostrăzilor 
din regiune, în urma experimentului vamal, 
va fi reparată și o porțiune a drumului în sa-
tul Corovia, raionul Hliboca. 

În orașul Cernăuți, după cum a comunicat 
directorul Departamentului gospodăriei co-

munal-locative, Volodymyr Beșlei, pentru re-
parația drumurilor au fost repartizate 12 mili-
oane grivne, ceea ce este insuficient. Evident 
că lipsa de mijloace financiare se răsfrânge și 
asupra calității reparațiilor rutiere. 

Probleme și soluții

Pagină realizată 
de Vasile CARLAȘCIUC  

SISTEM COMUN DE ÎNȘTIINȚARE 
A POPULAȚIEI DIN VALEA PRUTULUI 

Sarcinile și rezultatele proiectului au 
fost prezentate de Volodymyr Egorov, șe-
ful Sectorului pentru relațiile internaționale 
al Direcției principale a Serviciului de stat 
pentru situațiile de urgență al Ucrainei în 
regiunea Cernăuți, și de Svetlana Drobot, 
șefa Secției pentru relațiile internaționale 
și managementul proiectelor al Serviciului 
de apărare pasivă și pentru situațiile de ur-
gență din cadrul Ministerului de Interne al 
Republicii Moldova. 

Proiectul a fost realizat în decurs de 15 
luni și el a fost încheiat la 12 martie 2018. 
Bugetul general al lui s-a cifrat la 330 mii 

euro, dintre care 300 mii euro au fost alo-
cate de Uniunea Europeană, ceea ce con-
stituie 90 la sută. Restul 10 la sută au fost 
asigurate de părțile participante – Ucraina și 
Republica Moldova. 

În 11 localități din Ucraina și Moldova, 
situate de-a lungul râului Prut (se are în ve-
dere localitățile din raionul Noua Suliță, regi-
unea Cernăuți, și din raioanele de nord ale 
Moldovei), au fost instalate emițătoare per-
formante, produse în Germania, pentru înști-
ințarea populației din zonă (circa 20 mii per-
soane) în cazul inundațiilor. Atât Volodymyr 
Egorov, cât și Svetlana Drobot au accentuat 

că în Ucraina și în Moldova sistemele de 
înștiințare a populației în cazul situațiilor de 
urgență (nu este vorba numai de inundații, 
ci și de incendii, epidemii)  erau cele veci, 
din perioada sovietică. Iar realizarea acestui 
proiect a dus nu numai la înlocuirea tehnicii 
vechi cu alta performantă, ci a fost creat un 
sistem unic, eficient și calitativ de prevenire a 
calamităților naturale în valea Prutului, ceea 
ce este foarte important.  Acesta și este re-
zultatul principal al proiectului.  

Participanții la conferința de presă au 
recunoscut că la elaborarea și realiza-
rea acestui proiect au servit drept imbold  

inundațiile din anul 2008, când multe sate 
din valea Prutului – din regiunea Cernăuți 
și din raioanele de nord ale Moldovei – au 
fost inundate. Chiar dacă n-ar fi fost aceste 
calamități naturale, în plan era prevăzută  
trecerea la un sistem unic de înștiințare a 
populației din zonă despre situațiile de ur-
gență. Însă, în afară de crearea sistemului 
de înștiințare, au fost întărite malurile râului, 
au fost create și instruite grupele de volun-
tari, care pot acorda ajutor în cazul apariției 
situațiilor de urgență. 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt lo-
cuitorii de pe teritoriul bazinului râului Prut 
(circa 1 milion de persoane). El va avea o 
influență pozitivă asupra stării generale a 
mediului înconjurător din zonă. 

– Colegii noștri ucraineni s-au dovedit a 
fi foarte buni parteneri. Am avut o colabo-
rare frumoasă și am obținut rezultate bune 
pentru populația din Republica Moldova și 
Ucraina. Sistemele de înștiințare care au 
fost instalate sunt foarte utile. Calamitățile 
naturale nu recunosc frontierele, de ace-
ea noi, ca parteneri și vecini, trebuie să ne 
informăm unii pe alții, a subliniat doamna 
Svetlana Drobot. 

La 11 martie curent în orașul Edineț din 
Republica Moldova va avea loc conferința 
de presă finală, în cadrul căreia se vor face 
totalurile realizării proiectului transfrontalier 
și vor fi discutate perspectivele colaborării 
în continuare. 

– După ce am încheiat realizarea pro-
iectului, am fost informați de Comisia Euro-
peană că programul dat va avea continuare. 
În următorii doi ani va fi realizat un program 
pentru Moldova și Ucraina. Vom extinde sis-
temul de înștiințare, se va lucra mai intens 
în vederea instruirii populației, căci toate 
aceste acțiuni minimalizează consecințele 
situațiilor extraordinare, a accentuat doam-
na Svetlana Drobot. 

Se încheie realizarea proiectului „Elaborarea 
sistemului teritorial de înștiințare a populației 

despre inundațiile din bazinul râului Prut”. El a 
fost derulat în cadrul Programului transfrontalier 
„Republica Moldova – Ucraina”, cu susținerea fi-
nanciară a Uniunii Europene. Cu acest prilej, la 5 
martie, la Cernăuți, în incinta Direcției principale 
a Serviciului de stat pentru situațiile de urgență 
al Ucrainei în regiunea Cernăuți a avut loc o con-
ferință de presă cu participarea partenerilor din 
Ucraina și Moldova ai proiectului. 
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

UN FUNCȚIONAR DIN TRANSPORT
VA FI CONDAMNAT PENTRU CORUPȚIE
Un șef de secție de la o întreprindere de 

transport din centrul regional va fi condamnat 
pentru luare de mită. Procuratura a transmis 
deja în judecată actele corespunzătoare. Sur-
se ale procuraturii au comunicat că funcțio-
narul i-a cerut unui antreprenor 25 mii grivne 
pentru a favoriza un rezultat bun la tenderul 

de cumpărare a mijloacelor de transport pen-
tru întreprinderea acestuia. Ancheta prejudici-
ară în acest caz s-a încheiat. Dosarul urmea-
ză să fie examinat în instanță. Funcționarul a 
fost reținut în luna ianuarie anul curent. Mai 
târziu judecătorii i-au fixat un amanet în sumă 
de 70 mii grivne.  

Geam spart și 11 telefoane furate
Un tânăr de 22 

de ani din orașul 
Cernăuți a spart 
geamul de la ușa 
de la intrare a unui 
magazin de unde a 
sustras 11 telefoane 
mobile. Prin acțiu-
nile sale, infractorul 
i-a adus proprieta-
rului pagube pen-
tru suma de 37 mii 
grivne. În rezultatul 
unor măsuri ope-
rative demarate de 
poliție, timp de 24 
de ore tânărul a fost 
identificat. De asemenea, oamenii legii 
au stabilit locul unde se afla marfa furată. 
A fost demarată o anchetă în baza arti-
colului 185 punct 3 al Codului Penal al 

Ucrainei. Tânărul a fost plasat sub strajă. 
Pentru fapta comisă el riscă cu privare 
de libertate pentru o perioadă de până 
la șase ani.     

Femeie agresată 
de trei atacanți

O femeie de 51 de ani din raionul 
Zastavna s-a adresat poliției cu o plân-
gere, în care a declarat că a fost agresa-
tă de trei atacanți. Aceștia ar fi pătruns 
în casa ei și ar fi lovit-o cu o sticlă peste 
cap, după care au fugit într-o direcție ne-
cunoscută. Timp de o zi poliția i-a identi-
ficat pe agresori. Aceștia s-au dovedit a 
fi două locuitoare a centrului regional în 
vârstă de 51 și 17 ani, precum și un băr-
bat de 23 de ani din raionul Hliboca. Po-
lițiștii au stabilit că, pe fondalul unor rela-
ții anormale cu victima, cea mai în vârstă 
dintre suspecți a dorit s-o pedepsească. 
Pentru a-și realiza intenția, a antrenat-o 
pe propria fiică și pe amicul acesteia. În pre-
zent oamenii legii încearcă să stabilească 

toate circumstanțele incidentului și gradul de 
vinovăție al fiecăruia dintre participanți.  

TERIBIL ACCIDENT RUTIER LA OPRIȘENI
O femeie în vârstă de 33 de ani a de-

cedat în urma tamponării a două autotu-
risme în localitatea Oprișeni din raionul 
Hliboca. Teribilul accident s-a produs în 
după amiaza zilei de duminică. În total, 
în urma impactului dintre un Volkswa-
gen Polo și Mazda 626 au avut de su-
ferit patru persoane, trei dintre care au 
fost transportate de urgență la Spitalul 
raional din Hliboca. Din păcate, una din-
tre pasagere a murit în mâinile oame-
nilor în halate albe. Cauza prealabilă a 
impactului este considerată viteza exce-
sivă și încălcarea regulilor de manevră 
în timpul depășirii de către unul dintre 
șoferi. Cercetările continuă. 

FEMEIE ACCIDENTATĂ 
LA O STAȚIE DE TRANSPORT PUBLIC
Un tânăr de 

17 ani, care se 
afla la volanul 
unui microbuz, 
a accidentat o 
femeie la o sta-
ție de transport 
public. Acciden-
tul a avut loc în 
localitatea Ro-
mancăuți din ra-
ionul Secureni. 
În urma acci-
dentului, femeia 
în vârstă de 59 
de ani s-a ales 
cu traumă la o 
mână. Polițiștii 
de la SR de po-
liție din Secureni 
au demarat o an-
chetă în baza ar-
ticolului 286 (încălcarea regulilor de secu-
ritate rutieră) al Codului Penal al Ucrainei. 
Polițiștii cercetează, de asemenea, cir-

cumstanțele în care tânărul s-a așezat la 
volanul microbuzului fără a avea permis 
de conducere a mijloacelor de transport.

UN CERNĂUȚEAN 
ȘI-A PIERDUT 

VIAȚA ÎN INCENDIU  
Flăcările au izbucnit într-o casă de locuit din 

cauza unui scurtcircuit. Vecinii, care au observat 
fum în geamuri, au chemat imediat pompierii. 
Aceștia au localizat incendiul în scurt timp. Din 
nefericire, însă, în odaie a fost descoperit cadavrul unui bărbat în vârstă de 37 de ani, deja fără 
semne de viață. Corpul neînsuflețit a fost expediat pentru efectuarea expertizei medico-legale. 
Medicii legiști urmează să stabilească adevărata cauză a decesului bărbatului.   

Cu rația… la fugă. Contrabandist 
oprit cu focuri de armă

În timpul desfășurării unor acțiuni de 
profilaxie comune cu colegii români, gră-
nicerii de la Detașamentul din Cernăuți 
l-au reținut pe un bărbat suspectat de tre-
cerea produselor din tutun peste Frontie-
ra de stat a Ucrainei. Verificând informația 
furnizată de polițiștii de frontieră români, 
grănicerii de la Pichetul din Crasna, raio-
nul Storojineț, l-au reținut pe infractor la 
o distanță de numai 50 de metri de la li-

nia Frontierei de stat. Bărbatul a încercat 
să fugă de apărătorii frontierei. El a scă-
pat din mâini o stație de radio portativă 
tip „Kenwood” cu care făcea legătura cu 
complicii săi. În cele din urmă infractorul 
fugar a fost reținut. Acesta s-a dovedit a fi 
un locuitor în vârstă de 31 de ani din oră-
șelul Crasna. În timpul reținerii, grănicerii 
au fost nevoiți să tragă câteva focuri de 
avertisment în aer.     



7LC
Joi, 7 martie 2019Sfaturi practice

Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC

• E bine de știut!

Cum verificați 
foarte ușor dacă brânza 

cumpărată la supermarket 
este brânză sau  prafuri 

concentrate?
Puţini consumatori pot face 

diferenţa, iar problemele pe care 
le pot provoca falsele brânzeturi 
sunt foarte grave. Colesterolul 
poate creşte foarte mult, pentru 
că grăsimile hidrogenate se de-
pun pe vase, iar în timp provoacă 
probleme cardiace.

Cea mai simplă metodă de 
deosebire a brânzei din lapte de 
cea din grăsimi hidrogenate este 
următoarea: fierbeţi puţină apă, 
apoi luaţi o bucăţică de brânză 
şi puneţi-o în ea. Dacă începe să 
se descompună şi să se topeas-
că mai mult de jumătate, atunci 
brânza este pe bază de grăsimi 
hidrogenate. 

Dacă doriţi să ştiţi că în brânză 
a fost adăugată clorură de calciu, 
atunci trebuie să o congelaţi. Dacă 
a doua zi când o puneţi la decon-
gelat devine sfărâmicioasă, în mod 
cert brânza nu este naturală.

Un alt indiciu, dar nu de fieca-
re dată esenţial, este preţul. Dacă 
brânza este foarte ieftină, atunci e 
sigur că nu este făcută din lapte. 
Însă chiar dacă e scumpă, nu în-
seamnă că nu este preparată din 
grăsimi hidrogenate.

Să mănânci sănătos în ziua de as-
tăzi a devenit o adevărată provo-

care. Fructele și legumele, inclusiv 
cele bio, se dovedesc a fi de multe ori 
pline de pesticide, iar brânza nu mai 
este brânză. De aceea, problemele de 
natură gastroenterologică au devenit 
din ce în ce mai frecvente.

CARE SUNT PLANTELE POTRIVITE PENTRU 
LOCUINȚELE NU PREA LUMINOASE?

DRACENA. Este 
o planta deloc preten-
ţioasă care se poate 
adapta perfect condi-
ţiilor din apartamentul 
nostru mai puţin lumi-
nos. În perioada se-
zonului rece Dracena 
se va simţi foarte bine 
chiar şi la temperaturi 
de 12 grade C., iar în 
timpul verii se descurcă foarte bine cu temperaturi 

de până la 25 grade.
CRINUL PĂCII. 

Acesta fiind apreciat pentru 
frumuseţea sa, dar şi pen-
tru că nu necesită o îngrijire 
foarte atentă. Trebuie men-
ţionat faptul că adoră ca în 
aer să fie un nivel al umidită-
ţii mai ridicat. Aşadar, dacă 
locuinţa este foarte umedă 
şi poate duce la apariţia mu-

cegaiului, Atunci Crinul păcii te va ajuta foarte mult 
să fie reglată umiditatea din apartament. 

FERIGA.  Este o altă plantă de interior foar-
te populară. Un avantaj al 
acestei plante  este capa-
citatea de a purifica aerul, 
reuşind să elimine unele 
substanţe precum formal-
dehida.

BEGONIA. Este o op-
ţiune bună pentru persoa-
nele care preferă plantele 

frumoase, cu flori, care vor 
înfrumuseţa cu siguranţă 
încăperea în care sunt am-
plasate. Ele se pot dezvolta 
chiar şi atunci când nu au 
parte de foarte multă lumi-
nă naturală.

FICUSUL. Aceas-
tă plantă reuşeşte să 
se facă remarcată mai 
ales datorită rezistenţei 
ridicate la temperaturile 
joase.

Nu toți ne numărăm printre po-
sesorii de locuințe spațioase 

și luminoase, însă fiecare dintre 
noi poate să se bucure de pre-
zența plantelor de interior. Din 
diverse motive razele soarelui nu 
vor inunda încăperile sau, dacă 
o vor face, va fi pentru o perioa-
dă scurtă de timp. În acest caz 
consideri că plantele vor avea 
de suferit din această cauză, iar 
din acest motiv eviți să-ți deco-
rezi locuința cu ele. Unele plante 
care adoră lumina soarelui cu 
siguranță nu se vor simți în lar-
gul lor și nu se vor dezvolta, însă 
sunt și plante care adoră locurile 
mai întunecoase. Iată care sunt 
aceste plante decorative. 

• Frumusețe

Mască împotriva căderii părului 
cu un ingredient din frigider

Mască cu ou împotriva căderii părului.  Este un tratament 
pe care-l poți face o dată pe săptămână, iar după o lună vei vedea 
primele rezultate. E nevoie de două ouă, jumătate de pahar cu apă și 
o cască de duș sau o pungă din plastic.

Se amestecă bine cele două ouă, se toarnă apă peste ele și con-
tinuă să amesteci până obții o compoziție uniformă.  Se întinde ames-
tecul pe toată suprafața părului cu ajutorul degetelor. Pentru a intra 
bine în păr, poți folosi un pieptene cu dinți rari, fără a trage de păr. Ma-
sează apoi ușor cu mișcări circulare.  Acoperă-ți capul cu o cască de 
duș sau o pungă de plastic și lasă masca să acționeze peste noapte. 
Dimineața, se spală părul cu apă călduță, folosind șampon și balsam. 
Se clătește bine părul cu apă din abundență.

Altă variantă de tratament împotriva căderii părului. 
Dacă vrei o mască de păr care acționează mai rapid, pe care să nu 
o ții toată noaptea, poți încerca și un alt tratament împotriva căderii 
părului cu două albușuri de ou, o linguriță de ulei de măsline și una 
de miere. Se amestecă bine, se aplică compoziția pe păr și se masă  
să acționeze 20 de minute. Apoi se spală părul cu șampon și apă 
din abundență.

• Gătiți gustos împreună cu noi!

 RULADĂ DE PUI 
CU CAȘCAVAL

Ingrediente: 1 piept de pui dezosat,  100 g caş-
caval feliat,  2 ouă, 1 lingură faină, 4-5 linguri pesmet, 
sare şi piper. 

Preparare. Pieptul de pui se feliază şi se bate cu ciocanul de şni-
ţele. Se sărează şi se piperează. Se aşează feliile de caşcaval dea-
supra şi se rulează cât mai strâns posibil. Se fixează ruloul obţinut cu 
o scobitoare. Ouăle 
se bat bine cu puţi-
nă sare şi făină. Se 
ung bine rulourile 
cu acest amestec, 
după care se dau 
prin pesmet, din 
abundenţă.  Se pre-
sează şi cu mâna, 
dacă este necesar. 
Se pun rulourile  în-
tr-un vas yenă, uns 
cu unt şi se dau la 
cuptor, până se ru-
menesc bine.

RULADĂ DE CAȘCAVAL
Ingrediente:  100 g unt, 3 linguri de făină, 500 ml lapte, 5 ouă, 1 

linguriţă sare, 350 g caşcaval. 
Preparare.  Untul se pune la topit într-o cratiţă cu fundul gros. 

Se adaugă cele 3 linguri de făină şi se amestecă bine să nu se facă 
cocoloaşe. Treptat se adaugă laptele, amestecând continuu şi se lasă  

pe foc până ce compoziţia 
se îngroaşă, având con-
sistenţa unei smântâni. 
Se ia vasul de pe foc şi 
se adaugă o linguriţă  de 
sare. Apoi se separă ouă-
le, iar gălbenuşurile le se 
adaugă pe rând în compo-
ziţia cu lapte, mixând bine 
după fiecare.  Albuşurile 
se bat spumă tare cu un 
praf de sare, apoi se în-
corporează cu mişcări 
uşoare, de jos în sus, în 

compoziţia cu gălbenuşuri. Se preîncălzeşte  cuptorul la 180 de gra-
de. Se toarnă compoziţia într-o tavă tapetată  cu hârtie de copt şi se 
dă la cuptor pentru 20-25 minute, până se rumeneşte uşor deasupra. 
Se scoate apoi tava şi se lasă două minute să se răcească, apoi o 
acoperim cu hârtie de copt şi întoarcem tava cu fundul în sus printr-o 
mişcare fermă. Se rulează blatul, ajutându-ne de hârtia de la bază şi-l 
lăsăm la răcit.

Pentru umplutură se ia caşcaval simplu combinat cu afumat, dar 
se pot face orice combinaţii de brânzeturi, inclusiv cu carne şi legume.  
Se dă caşcavalul pe răzătoarea cu găuri mari, se desface  rulada, se 
pune umplutura şi se rulează din nou.  Se mai dă rulada la cuptor pen-
tru 5 minute, tot la 180 de grade, pentru a se întări  umplutura.

Poftă bună!

Dacă ai încercat tot felul de trata-
mente împotriva căderii părului și 

nu te-ai bucurat de rezultate vizibile, 
iată o mască pe care o poți face aca-
să foarte simplu. Mai ales că e nevoie 
de un singur ingredient, care cu sigu-
ranță poate fi găsit în frigider. Bogat 
în proteine, oul este ingredientul 
perfect pentru tratamente împotriva 
căderii părului. În plus, întărește firul 
de păr și îi oferă o strălucire naturală.
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Ludmila BUZDUGAN: 
„Ziua Femeii – sărbătoare 

familială” 

Doamna Ludmila Buzdugan din Noua 
Suliță este de profesie frizeriţă. Numele ei îl 
poartă frizeria pe care a deschis-o mai de-
mult, unde lucrează împreună cu fiica Inga. 

– Sunteți o familie de antrepre-
nori?

– Fiecare își caută rostul în viață după 
capacități și posibilități, afirmă doamna 
Ludmila.  Am îndrăgit profesia de frizer și 
am deschis această frizerie, iar clienții de 
apreciază munca. Soțul meu, Nicolae, care 
a lucrat toată viața șofer, acum e la pensia 
binemeritată, iar ginerele Vladimir are și o 
afacere a lui. Suntem o familie unită, știm 
să prețuim munca și odihna. Iată, în ziua 
de 8 Martie, după tradiție, soții ne invită ne-

apărat la restaurant. Acesta este cadoul lor 
deosebit. 

– Probabil că în familia Dumnea-
voastră există și o stimă deosebită 
față de femeie.

– Ne-am căsătorit din dragoste și o 
păstrăm în mediul familiei, căci de la ea 
pornește fericirea.  Iată, în curând vom săr-
bători 40 de ani de la ziua  nunţii. A fost o 
perioadă frumoasă de viață și îl rugăm pe 
Bunul Dumnezeu să ne dea ani frumoși și 
în continuare, ca să-i trăim în bună înțele-
gere alături de copii și nepoți.  

– Vremurile grele pe cale le tră-
im pune la încercare trăinicia mul-
tor familii... 

– Oamenii sunt nevoiți să plece peste 
hotare în căutarea unui loc de muncă. Din 
cauza aceasta se destramă familii, copiii 
rămân sub supravegherea buneilor, dar, 
oricum, căldura inimii de mamă ei trebuie 
s-o simtă, la fel și vorba înțeleaptă a tatei. 
Îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem toți 
grămăjoară și avem ocupație aici, la baș-
tină.

Deși Ziua Internațională a Femeii, marcată la 8 martie, este 
considerată de unii drept „o rămășiță a ideilor comuniste”, ea con-
tinuă să rămână o mare sărbătoare a Femeii și Primăverii. Nu în-
tâmplător se crede că Femeia și Primăvara sunt sinonime. Filo-
zofii afirmă că Femeia este mama Universului, iar prin urmare și 
a întregii lumi, pentru că numai ei i s-a încredințat misiunea de a 

procrea. Numai ei și, bineînțeles, lui Dumnezeu. Poate de aceea 
una dintre cele mai mari sărbători creștine – Bunavestirea – este 
prăznuită tot primăvara, când întreaga natură este trezită la viață. 
La fel și Ziua Mamei  figurează în calendarele lumii în prima dumi-
nică a lui Florar. Iar pe ea, mama, după cum scrie ilustrul poet al 
neamului românesc de pretutindeni, Grigore Vieru, „iarba știe cum 

„Mai înaltă ca destinul, doar femeia poate fi…”

• Exlusiv

Lilia REBRIK:  „Pentru o actriță 
cel mai reușit rol e încă înainte…”

În preajma Zilei Internaționale a Femeii, 
la 6 martie tânăra actriță de teatru și cinema, 
prezentatoare TV din capitală, Lilia Rebrik, 
a sosit în orașul său de baștină, Cernăuți, 
cu premiera spectacolului „Femeia mai mare 
peste noi”.  Este un spectacol pentru trei ac-
tori, în care se produc, în afară de Lilia Re-
brik, Les Zadniprovski, artist al poporului din 
Ucraina, și Kostiantyn Kostyșyn, artist emerit 
al Ucrainei.  El a fost pus în scenă de regizo-
rul Valeri Astahov după piesa dramaturgului 
italian, Aldo de Benedetti. Potrivit subiectu-
lui, tânăra și simpatica scriitoare Paola (Lilia 
Rebrik) chiar din prima vedere îi cade tronc 
la inimă politicianului și stimatului senior 
Leone (Les Zadniprovski). Pentru a o cuce-
ri, Leonte îl folosește pe tânărul dramaturg 
Pietro (Kostiantyn Kostyșyn), dând creațiile 
acestuia drept ale sale. 

– Deoarece eu sunt unica femeie în acest 
spectacol, grupa de creație a decis ca premi-
era lui să aibă loc la Cernăuți, în orașul unde 
m-am născut. Pentru mine o bucurie mai mare 
nici că poate fi, căci în sală, printre spectatorii 
cernăuțeni dragi, s-au aflat și părinții mei. Este 
și un cadou pe care i l-am oferit scumpei mele 
mame cu prilejul Zilei de 8 Martie. 

– Știu că sunteți o artistă foarte 
preocupată, aveți un program de 
lucru foarte încărcat, dar, totuși, 

ați acceptat participarea la acest 
spectacol cu care vă veți deplasa 
prin toată Ucraina. 

– Atunci când propunerea vine din partea 
unor astfel de actori renumiți ca Les Zadni-
provski și Kostiantyn Kostyșyn și care mai 
afirmă că „numai tu și nu altcineva”, nu poți 
ceda. Deși este o comedie, dar îl face pe 
spectator să chibzuiască asupra unor gân-
duri profunde și valori umane netrecătoare. 

– Atât pe scena teatrală, cât și 
pe platoul de filmare ați jucat diferi-
te roluri feminine. Care dintre ele vă 
sunt cele mai apropiate sufletului? 

– Până nu demult afirmam că rolul So-
nei din spectacolul „Unchiul Vanea”. Dar 
îmi este foarte apropiat rolul lady Milford 
din spectacolul „Intrigă și iubire” de Schiller. 
Acum mă gândesc la rolul Paolei din spec-
tacolul pe care l-am prezentat numai ce la 
Cernăuți. Ea caută în viață ceva profund spi-
ritual, ceea ce ne ține pe pământ. Îmi place 
când eroinele mele iubesc cu adevărat și  
gândesc serios despre rostul vieții, se ridică 
deasupra destinului. 

– Fiecare actor visează să se pro-
ducă în rolul lui Hamlet. Dar care 
este visul sacru al unei actrițe?

– Rolul Julietei – dăruit omenirii pentru 
toate veacurile de același Shakespeare. De-
oarece la timpul meu nu mi-a surâs acest 
noroc, continuu să cred că pentru o actriță 
cel mai bun rol e încă înainte. Fiecare etapă 
din viața și cariera unei actrițe este însem-
nată printr-un anumit rol. Importantă este 
iscusința de a pătrunde în lumea spirituală a 
eroinelor sale și de a o demonstra pe scenă, 
pe platoul de filmare. 

– Părinții Ion și Vera Todoriuc gă-
sesc posibilitatea să fie prezenți la 
premierile de la Kiev. Putem consi-
dera că sunt cei mai fideli specta-
tori ai spectacolelor în care se pro-
duce fiica lor.

– Părinții mei sunt împreună acum al 
39-lea an. Pentru mine ei servesc drept 
exemplu. După absolvirea Școlii medii nr. 
26 din Cernăuți (în prezent Gimnaziul nr. 
3) am plecat la Kiev, având 16 ani. Părinții 
aveau încredere în mine și eu am îndreptă-
țit această încredere. Am învățat să fiu res-
ponsabilă și să procedez ca un om matur. 
Să pășești pe drumul vieții este mai ușor 
atunci când poți lua decizie de sine stătă-
tor. Când eram elevă mama, care și acum 
este profesoară de română la Școala nr. 10 
din Cernăuți,  îmi spunea: „Pentru tine nu 
există alte note decât 5 și 2”. Pe urmă am 

înțeles înțelepciunea mamei: nu trebuie să 
mă mulțumesc cu succese obișnuite. Vorba 
mamei a jucat un rol deosebit în viața mea. 
Or, profesia de actriță cere să fiu excelentă 
sau, în genere, să nu mă ocup de așa ceva. 
Am fost învățată ca lucrul început să-l duc 
la bun sfârșit, dar nu să mă dezic de el la 
jumătate de cale. Misiunea părinților constă 
în aceea de a-l ajuta pe copil să se găseas-
că pe sine. În acest spirit, împreună cu soțul 
Andrei, educăm cele două fiice ale noastre 
– Diana și Polina. 

Ziua Femeii este o sărbătoare deosebi-
tă, de aceea mă bucur mult că în preajma ei 
i-am dedicat mamei acest cadou neobișnuit 
– spectacolul „Femeia mai mare peste noi” 
cu mesajul că femeia, într-adevăr, este mai 
frumoasă decât viața.

„Mai frumoasă decât viața,
Doar femeia poate fi.
Mai deșteaptă ca povața,
Doar femeia poate fi”.

„Mai aproape decât dorul,
Doar femeia poate fi.
Mai de șoaptă ca izvorul,
Doar femeia poate fi”.
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o cheamă, steaua știe ce gândește”. Este comparația cosmică a 
ființei scumpe. 

Se mai afirmă că Femeia este Primăvara lumii. Așa cum Pă-
mântul se împodobește în acest anotimp cu întreaga gamă de cu-
lori și cu parfumurile florilor, așa și femeile dau frumusețea lumii 
prin arta cu care se împodobesc și lasă în urma lor esențele suave. 

Un alt poet din Basarabia, Dumitru Matcovschi, a declarat în-
tr-un poem că „mai înaltă ca destinul, doar femeia poate fi…”. Des-
tinele femeilor sunt diferite, însă ele întotdeauna caută să simtă 
alături Iubirea, Credința și Speranța. Mărturie ne sunt și aceste in-
terviuri, acordate ziarului „Libertatea Cuvântului” de către distinse 
doamne și domnișoare.

„Mai înaltă ca destinul, doar femeia poate fi…”

Livia NICHIFOR: „Cel mai bun cadou 
pentru viitoarele mame

din Bucovina va fi deschiderea 
Centrului prenatal”

Doamna Livia Nichifor a îmbrățișat pro-
fesia tatălui ei, Vasile Nichifor, care mulți ani 
la rând a fost medic-șef al Spitalului raional 
central din Herța, iar în semn de recunoștin-
ță o stradă din orașul lui Gheorghe Asachi îi 
poartă numele. Medicul Livia Nichifor, ca și 
bunul ei tată, caută să-și îndeplinească mi-
siunea de medic în mod cinstit, cu respect 
și compătimire față de pacienți. Iar pacienții 
doamnei Livia Nichifor, docent la Catedra de 
medicină de familie a Universității Bucovine-
ne de Stat de Medicină din Cernăuți, chirurg 
principal la Clinica „Avicena”, candidat în 
științe medicale, sunt numai femeile care se 
pregătesc să devină mame. 

La fel ca și colegii săi, dumneaei consi-
deră că reforma în medicină este oportună și 
ea este menită să schimbe radical situația în 

domeniul ocrotirii sănătății. 
– Deocamdată este reformată medicina 

de familie. În prezent sunt medici de fami-
lie care primesc salarii în sumă de 20  şi 17 
mii de grivne pe lună, dar  îndeplinesc mai 
multe funcții, pe care anterior le îndeplineau 
medicii-specialiști de gradul II de deservire 
medicală. Iar chestiunile ce țin de obstetri-
că și ginecologie sunt foarte actuale pentru 
medicina de familie. Doar funcțiile de plani-
ficare a familiei, controlul medical al femei-
lor, urmărirea sarcinii fiziologice țin deja de 
medicii de familie. Iar medicii de gradul II de 
deservire medicală trebuie să acorde un aju-
tor mult mai specific. Prin urmare, numărul 
medicilor-specialiști va fi micșorat. 

Un specialist bun în obstetrică și gineco-
logie trebuie să primească nu mai puțin de 
100 de nașteri pe an sau să facă nu mai puțin 
de 100 de operații. Un asemenea număr de 
medici, la 10 mii de persoane, ca în Ucraina 
nu există în altă țară din lume. De aceea este 
nevoie de reforme, ceea ce va duce la creș-
terea nivelului profesional al specialiștilor. Ce 
fel de medic poate fi acela care primește pe 
an până la 30 de nașteri? Da, specialiști buni 

sunt, dar unii dintre ei pleacă peste hotare, 
unde li se plătește cu mult mai mult. Chiar și 
conaționali de-ai noștri lucrează în România, 
unde deservirea medicală este la un nivel 
mai înalt. 

– Dar ce le-ați dori Dumneavoas-
tră femeilor cu prilejul Zilei de 8 
Martie? 

–  Consider că cel mai frumos cadou ar 
fi pentru femeile din regiunea noastră darea 
în exploatare a Centrului prenatal. Să-i bine-

cuvânteze Dumnezeu pe cei care vor duce 
la bun sfârșit reconstrucția lui, care durează 
de 5 ani. Utilajul performant, care a stat atâta 
timp conservat, chiar dacă va fi pus în func-
țiune nu va da efectul dorit. În toate regiunile 
Ucrainei există centre prenatale, cu excep-
ția Cernăuțiului. E timpul ca bucovinence-
le  noastre să dispună de condiții normale, 
care ar întregi bucuria lor în urma aducerii 
pe lume a unui copil, a unei noi speranțe, a 
unei noi fericiri. 

„Mai frumoasa decât Zeia,
Doar femeia poate fi.
Și mai vie ca scânteia,
Doar femeia poate fi”.

Ana APETRACHIOAE: 
„Cu cântecul prin primăvara vieții”

Anul acesta în viața domnișoarei Ana 
Apetrachioae a avut loc un eveniment în-
semnat: ea a primit diploma de magistru în 
pedagogie. A absolvit Facultatea de Peda-
gogie a Universității din Cernăuți. Dar îna-
inte de aceasta a urmat Colegiul Pedago-
gic, specialitatea muzică, fiind de mic copil 
îndrăgostită de cântecul popular românesc. 

– Sunt născută la Mogoșești, raionul 
Herța. Tatăl meu a fost muzicant în Or-
chestra de instrumente populare  „Plaiul 
Herței”, cânta la fluier. Acum eu sunt solis-
tă a acestui cunoscut taraf, vestit în regiu-
ne și peste hotarele ei. Cântecul popular 
m-a adus la Centrul Bucovinean de Arte 
pentru Conservarea și Promovarea Cultu-
rii Tradiționale Românești, condus de Iurie 
Levcic. Anume aici am simțit că e în pu-
terile mele să devin interpretă de cântece 
populare românești. Împreună cu mulți co-
pii talentați am evoluat în România, la săr-
bătorile românilor din ținutul nostru. După 
studiile pe care le-am obținut am revenit la 
Centru în calitate de profesoară de canto 
și sunt directoarea Școlii populare de artă 
„Ciprian Porumbescu”, care activează în 
cadrul Centrului. Deci, acum a venit rândul 
meu să scot în lumea artei muzicale tinere 
talente, afirmă domnișoara Ana. 

–În această scurtă perioadă de 

timp ați obținut succese încântătoa-
re: ați evoluat în mai multe țări – Ro-
mânia, Polonia, Ungaria, ați cântat 
pe aceeași scenă cu mulți interpreți 
de marcă din România și Moldova. 
Înainte vă așteaptă scena mare. 

– Sunt în primăvara vieții și trec prin ea 
cu cântecul nostru românesc. Sunt convin-
să că în viață poți atinge culmi și mai mari, 
totul e posibil dacă ai dorință. Mă străduiesc 
și pentru publicul spectator, ca în cele trei 
minute cât durează cântecul interpretat, ei 
să uite de problemele vieții, să primească 
satisfacție  sufletească. După ce termin de 
cântat, mă uit în sală și timp de 5-6 secunde 
găsesc în ochii oamenilor bucuria pe care 
le-am adus-o. Sunt clipe scumpe și fericite 
pentru mine. 

– Cu ce emoții întâmpinați Ziua 
de 8 Martie? 

– Mă bucur sincer că am pe cine felicita 
– pe mama Severina și pe bunica Elena. Ca 
orice domnişoară aștept ca primăvara care 
începe să fie una dintre cele mai frumoase în 
viață. Consider că femeia se naște pentru a 
cunoaște în viață iubirea și fericirea. 

„Mai de-april ca primăvara,
Doar femeia poate fi.
Și mai dulce ca vioara,
Doar femeia poate fi”. 

Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC  
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Naționala de fotbal a Ucrainei,  pregătiri 
pentru Euro-2020

Ucraina  la Campionatul european 
de fotbal face parte din grupa B, alături 
de Portugalia, Serbia, Lituania și Luxem-
burg. Antrenorii naționalei se decid cu  
privire la componența lotului naţional, 
însă se știe deja că printre fotbaliștii con-
vocați nu va figura numele lui Iaroslav 
Rakițki, care recent s-a transferat de la 
Șahtar la Zenit (Sankt-Petersburg). Pe 
22 martie, Ucraina va da piept cu Portu-
galia, iar la 25 martie –  cu Luxemburg. 
Ambele partide se vor disputa în depla-
sare. Turneul final  Euro-2020 va avea 
loc în  perioada 12 iunie-12 iulie 2020. 
Cele 12 gazde ale Euro-2020 sunt: An-
glia, Azerbaidjan, Danemarca, Germa-
nia, Irlanda, Italia, Olanda, România, 
Rusia, Scoţia, Spania, Ungaria.

Ion Cojocaru, 
campion european 
la trageri cu arcul

Cernăuțeanul Ion Cojocaru a devenit campion 
european în clasamentul juniorilor. Campionatul 
european la tirul cu arcul s-a desfăşurat în Turcia.  
Regiunea Cernăuți a mai fost reprezentată de  Lilia 
Sicenikova și Oleksandra Kukuruziak. Evenimentul 
sportiv a reunit circa 70 de arcași din toată Europa. 
De precizat că Ion Cojocaru este elevul Școlii spor-
tive pentru tineret „Spartak” din Cernăuți.

Noi schimbări în fotbalul mondial! 
Lista deciziilor IFAB despre arbitraj

IFAB (International Football Association 
Board), forul care stabileşte regulile în fotbalul 
mondial, a anunţat noi schimbări majore. Zilele 
trecute a avut loc al 133-lea congres al IFAB, orga-
nizat în Aberdeen, iar membrii forului au luat mai 
multe decizii care vor intra în vigoare de la 1 iunie.

Una dintre noile schimbări în fotbalul mondi-
al are legătură cu golurile marcate cu mâna. Din 
vară, orice gol marcat în urma unui henţ, volun-
tar sau involuntar, va fi anulat, iar fotbalistul va fi 
avertizat cu cartonaşul galben. „Dacă un gol este 
înscris după ce un jucător a lovit mingea cu mâna, 
intenţionat sau nu, sau după ce un jucător a re-
cuperat balonul datorită mâinilor, intenţionat sau 
nu, reuşita nu va mai fi validată”, au anunţat ofi-
cialii IFAB. O altă modificare se va aplica în tim-
pul schimbărilor de fotbalişti. Din vară, jucătorul 
care este înlocuit nu mai este obligat să iasă de 
pe teren pe la linia mediană. În aceste condiţii, fot-

balistul înlocuit va părăsi gazonul pe la cea mai 
apropiată linie de pe teren. Această regulă a fost 
folosită la Campionatul Mondial al Cluburilor din 
2018. Când o formaţie execută o lovitură liberă di-
rectă, jucătorii respectivei echipe nu vor mai avea 
voie să se infiltreze în zidul adversarilor. „Jucătorii 
nu se vor mai putea infiltra în zidul advers, înain-
te ca o lovitură liberă să fie executată. Astfel vor 
fi eliminate împingerile din jurul zidului, care duc 
la controverse şi trageri de timp. Un adversar tre-
buie să păstreze o distanţă de cel puţin un metru 
faţă de zidul advers”, este a treia decizie luată de 
IFAB. În cazul penalty-urilor, portarii nu vor mai fi 
obligaţi să stea cu ambele picioare pe linia porţii. 
Din sezonul viitor, goalkeeper-ul va putea să stea 
cu un singur picior pe linie. În acelaşi timp, la repu-
nerea balonului în joc în urma unui out de poartă, 
portarul va putea să paseze unui jucător aflat în 
interiorul careului.

Mykola Tkaciuk, campion 
mondial la haltere, s-a 

întâlnit cu legendarul Arnold 
Schwarzenegger

Campionul mondial la haltere, Mykola Tkaciuk, originar din satul 
Romancăuți, raionul Secureni, s-a întâlnit cu  Arnold Schwarzenegger, 
legendar culturist, actor de film, producător, guvernator al Californiei 
(2003-2011). „În acest an am avut ocazia să întâlnesc omul-legendă. 
Arnold Schwarzenegger se află într-o formă bună și a transmis salutări 
ucrainenilor”, a scris pe pagina sa de Facebook, Mykola Tkaciuk.  Amin-
tim că  la Columbos (statul Ohio, SUA) s-a desfășurat festivalul  Arnold 
Classic 2019 WAKSC World și Campionatul Mondial între Cluburile 
Sportive (WAKSC) Mykola Tkaciuk  a câștigat aurul printre profesioniști 
la categoria de greutate de până la 105 kg.

FC Volcineții Vechi, campioana raionului Hliboca 
la fotbal 

Au fost disputate me-
ciurile finale ale Campi-
onatului de iarnă al ra-
ionului Hliboca la fotbal 
2018/2019. Locul trei a 
fost disputat între echipele 
FC Voloca și FC Corovia. 
Victoria le-a revenit volo-
cenilor, care s-au impus 
cu scorul de 4:3. A urmat 
marea finală, care în acest 
sezon a fost disputată în-
tre FC Volcineții Vechi și 
FC Molodia. A fost ziua 
norocoasă a echipei din 
Volcineţ, care după o luptă 
aprigă și spectaculoasă, 
reușesc  o victorie bine-
meritată și a obținut titlul 
de campioni ai raionului 
Hliboca la fotbal.

Eduard Aștefaniță, medaliat 
cu argint la Campionatul 

național de atletism

În orașul Sumy s-a desfășurat Campionatul național de atletism pentru 
persoane cu dizabilități. Eduard Aștefaniță din Horbova, raionul Herța, a 
cucerit medalia de argint la proba de împingere a greutății  (F-46). Aceasta 
este a doua medalie de argint a lui Eduard Aştefaniţă cucerită  în ultimii doi 
ani la campionatele naționale.
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BERBECUL.  În această săptămână te 
poți convinge cu ușurință că aveţi idei crea-
tive. Nu ezita să le arăți celorlalți de ce anu-
me ești capabil și să profiţi de succes.  Nu 
este de mirare că cei dragi reprezintă o pri-
oritate pentru tine. Către finele săptămânii, 

s-ar putea să ai unele neplăceri, dar îți vine greu să te 
superi pe ei. Se recomandă să acorzi mai mult interes 
sfaturilor pe care ți le oferă ei.

TAURUL. Cea mai bună modalitate 
de a-ți păstra bunăstarea fizică săptămâna 
aceasta este să nu te suprasoliciți. La ser-
viciu există prea multe probleme nerezolva-
te, de aceea se recomandă să cauţi soluții. 
Muncești productiv atâta timp cât nu activezi 

în asociere cu alții.  Ești un partener pe care se poate 
conta, dar sunt momente, când nu te gândești cu opti-
mism la viitorul cuplului tău. 

GEMENII.  S-ar părea că ești într-o 
formă bună zilele acestea. Cea de-a doua 
parte a săptămânii nu este extrem de pro-
ductivă. Pot apărea discuții în contradictoriu 
legate de responsabilitatea ta. Se prea poa-
te ca sectorul profesional să intervină între 

tine și partener. De aceea, se recomandă așadar să 
trasați limite clare între cele două sectoare.

RACUL.  În această săptămână te simți 
mai agitat decât de obicei, iar acest lucru 
poate fi mai vizibil decât crezi. Prin urmare, 
stai departe de orice sarcină care ar putea 
provoca ciocniri inutile. Vineri se cere să fii 
optimist cu privire la viitor, pentru că astrele 

favorizează aceasta.  Compromisul poate fi o aborda-
re bună în viața de cuplu. 

LEUL.  În această săptămână, ar trebui 
să eviți stresul cu orice preț, deoarece duce 
la probleme legate de tensiunea arterială. 
La serviciu înaintează idei noi sau sugestii 
de îmbunătățire, ceea ce va duce şi la un 
salariu mai bun. Dacă întâmpini probleme în 

relația de cuplu, atunci e bine să ştii că atâta timp cât 
continui să încerci răbdarea partenerului, nu vei obține 
pace și armonie. 

FECIOARA.  S-ar putea să te confrunți 
cu provocări suplimentare la mijlocul acestei 
săptămâni. Acestea pot veni pe neaşteptate 
din partea unui coleg. Ai încredere în tine și 
demonstrează că nu are dreptate. Dacă ai 
probleme în viața de cuplu, se cere mai mul-

tă atenţie la ceea ce-ţi doresc cei dragi și ai încerca să 
fii mai mult alături de ei.

BALANŢA. În această săptămână te-
ai putea confrunta cu unele lipsuri finan-
ciare. E nevoie să-ți controlezi finanțele. 
Dacă situația persistă, poate n-ar strica să 
te gândești la varianta de a-ți căuta un al 
doilea serviciu. Viața de familie și cariera te 

provoacă să descoperi cea mai fericită metodă de a-ți 
achita cu succes sarcinile.  

SCORPIONUL. Nu doar proiectele tale 
de grup, respectiv planurile de viitor, ci și 
preocupările actuale presupun implicare și 
dăruire. În familie, însă, e posibil  ca climatul 
relațional să se tensioneze. Problema s-ar 
putea să o constituie faptul că ești dispus să 

faci prea multe compromisuri pentru a-l mulțumi pe cel 
drag, fapt care nu este observat de el. 

SĂGETĂTORUL. Sâmbătă sau dumini-
că ai putea primi unele vești care nu fac altce-
va decât să te tulbure. Situația financiară din 
primele două zile ale săptămânii pare să fie 
destul de instabilă. De miercuri până vineri, te 
solicită în aceeași măsură atât viața de fami-

lie, cât și cariera, dar sâmbătă și duminică vei avea mai 
mult timp pentru tine și cel drag. Ai grijă să nu-l sufoci!

CAPRICORNUL. Surprizele nu-ți 
prea fac bine, mai ales la mijlocul acestei 
săptămâni. Dar, nu este un moment bun 
să duci tratative sau negocieri. Viața senti-
mentală pare să fie pe lista ta de priorități 
din a doua parte a săptămânii. Cuplurile 

căsătorite vor avea parte de momente plăcute. Vei îm-
părtăși o mai bună înțelegere cu partenerul și veți ve-
dea că majoritatea problemelor voastre se vor rezolva. 

VĂRSĂTORUL. Sectorul financiar 
pare să reprezinte un centru major de inte-
res pentru tine. Este normal să te gândești 
la viitorul tău, în special la cel financiar. Cu 
toate că viața socială, de familie și amoroa-
să nu reprezintă un subiect stringent, merită 

menționat faptul că poți avea parte de momente fru-
moase alături de partener în weekend. Se recomandă 
să-i pregătești o surpriză persoanei iubite.

PEȘTII. Cu cât ai mai multă încredere 
în tine, cu atât mai bine îți va fi săptămâna 
aceasta. Tensiunile cu șefii ar putea atinge 
apogeul la mijlocul acestei săptămâni. Nu 
se întrevăd mari schimbări pe plan senti-
mental, social sau familial, dar pot apărea 

unele conflicte. În acest caz se recomandă să discuți 
deschis despre ce anume nu-ți convine.

HOROSCOP
11-17.03.2019

SOARTĂ MARCATĂ 
DE GLUMA UNEI PRIETENE

Alina nu împlinise nici 16 ani, când s-au petrecut acele mo-
mente de groază. Bunul ei tată, care în cei 44 de ani cât i-au fost 
hărăziți pe pământ nu și-a cruțat puterile pentru a asigura familia 
cu toate bunurile necesare unui om, a plecat fulgerător într-o după 
amiază de mai, fiind accidentat mortal de o mașină chiar în apro-
pierea casei. Mama Alinuței, având inima bolnavă, nu l-a supravie-
țuit mult și s-a stins la mai puțin de jumătate de an. Așa a rămas 
acea podoabă frumoasă în seama bunicilor gârboviți de muncă și 
de vârsta înaintată. Dar nici de grija lor nu s-a bucurat prea mult, 
pentru că au trecut, după cum spuneam, unul după altul în lumea 
celor drepți. Și a rămas biata fată ca o floare bătută de vânt într-o 
câmpie largă. Rudele, pe care le avea, își trăiau viața lor. A moș-
tenit de la părinți un apartament spațios în centrul Cernăuțiului, o 
mașină în stare bună și un lot de pământ pe la periferiile orașului. 

Era în penultimul an de școală când s-au întâmplat toate ace-
le necazuri. A suferit mult, însă și-a zis că nu va ceda în fața gre-
utăților și va împlini visul tatălui său, care dorea s-o vadă medic. 
Așa că a absolvit cu bine școala și a susținut examenele de ad-
mitere la Universitatea de Medicină din centrul regional. Urgiile, 
care se abătuseră asupra-i în ultimul timp, au călit-o și mai mult. 
S-a concentrat în totalitate asupra studiilor. Sorbea cu o deose-

bită sete orice cuvânt al profesorilor, iar orele libere le petrecea 
în bibliotecă. Sâmbetele se străduia să le petreacă pe la spital, 
unde lucrau niște cunoștințe de-ale tatălui. Primii ani de studii i 
s-au părut grei și anevoioși. Abia în anul trei a înțeles că a ales 
facultatea potrivită și că va  îmbrățișa una dintre cele mai nobile 
și mai vechi profesii de pe pământ. 

Ca orice fată în floarea vârstei era curtată de mai mulți co-
legi din cursurile mai mari. Alina rămânea rece la toate aceste 
propuneri. Și-a zis că mai întâi se pune pe picioare, iar apoi își 
va aranja și viața personală. După anul cinci de facultate a făcut 
cunoștință cu un tânăr, care absolvise deja juridica și avea și un 
loc de muncă în organele de anchetă ale poliției locale. Rică, 
așa îi spuneau cei din jur, se străduia să-i acorde toată atenția și 
nu era seară să nu o viziteze. Și Alina a decis că e timpul să-și 
aranjeze viața. În urmă rămaseră anii de studii, iar înainte i se 
așternea un viitor frumos, după cum și-l imagina ea, în care avea 
să se consacre familiei și oamenilor bolnavi. Așa că fata accepta 
cu plăcere invitațiile tânărului ba la un film, ba la un concert de 
muzică, ba în afara orașului la plimbare. Cei doi călătoreau mult 
în regiunile învecinate, admirând frumusețea peisajelor carpati-
ne. Relația lor avea să dureze un an până când într-o zi Rică 
i-a comunicat că i se oferă o șansă, poate unică, de a lucra în 
organele de drept în capitala țării. Evident a chemat-o și pe Alina 
cu el. Acolo, la Kiev, aveau să-și trăiască viața împreună. Într-o 
seară tânărul i-a descris cu lux de amănunte planurile sale de 
viață în capitală. Deși se legase de el sufletește prea mult, Ali-
na nu i-a acceptat propunerea. A decis să rămână acasă pentru 

a-și termina studiile. Cei doi au mai comunicat un timp la telefon. 
Vizitele lui Rică acasă deveneau din ce în ce mai rare. E clar că 
viața în capitală îi oferea mult mai multe posibilități și îi răpea mai 
mult timp. De la o vreme a încetat s-o mai sune, până când Alina 
a aflat că alesul ei s-a căsătorit, are familie, însă nu are curajul 
să i-o spună. A decis să nu-l rănească. Pur și simplu nu i-a mai 
răspuns la apelurile telefonice. 

După absolvirea facultății a fost angajată, cu ajutorul unor cu-
noștințe de-a tatei, într-o secție de la Spitalul cardiologic regional. 
Deși orele petrecute la spital erau istovitoare la început, venea 
acasă cu o deosebită satisfacție că reușea să ușureze starea în 
care se aflau pacienții, fie cu o vorbă spusă cu blândețe, fie cu 
ajutorul medicamentelor prescrise.

Dedicându-se cu dăruire muncii de medic, Alina nici nu ob-
serva cum trec în goană una după alta zilele. Profesia îndrăgită 
aproape că nu-i lăsa timp pentru alte ocupații. Într-o zi de dumi-
nică a meditat mult asupra acestor lucruri și și-a zis că nu e bine 
să rămână de una singură. Avea doar 25 de ani, un serviciu pe 
plăcere, ba și din punct de vedere material era bine asigurată. 
Și să vedeți cum o simplă glumă a unei prietene din copilărie i-a 
marcat destinul și i l-a scos în cale pe Grigore, acela cu care își 
trăiește viața și le crește cu mult drag în grădina vieții pe cele 
două flori ce-i seamănă leit tatălui.

Era într-o zi ploioasă de septembrie. Alina hotărî să nu iasă 
nicăieri, deși era zi de duminică când prefera să se mai plimbe 
prin parc pe care-l considera „colț de rai pentru un suflet obosit”. 
Viața ei devenise într-atât de monotonă, încât nici nu observa 
cum după luni venea sâmbăta. S-a privit în oglindă și s-a gândit 
că ar fi cazul să-și mai ia un concediu pentru a se odihni. Demult 
nu mai văzuse marea. Pentru ultima dată au fost împreună cu 
Rică în vara când el a plecat la Kiev. Și de peisajele carpatine 
îi era dor. Dar cu cine să plece? Avea nevoie de companie. Și 
așa, meditând a auzit cum cineva a sunat la ușă. O fi el, Rică, 
a străfulgerat-o un gând. Cine știe, poate nu-i merg chiar bine 
treburile în familie. Sau poate crede că Alina nu știe de căsătoria 
lui. Privi în ochișorul de la ușă și văzu doar un imens buchet de 
flori ținut în mână de cineva. Cine să fie? Să fi avut Rică îndrăz-
neala să i se înfățișeze? Deschise ușa. În fața ei stătea un tânăr 
necunoscut.

– Pe cine căutați? – a întrebat cu îndrăzneală Alina.
– Să am iertare. Ați putea s-o chemați pe Valentina?
– Dar aici nu locuiește nimeni cu acest nume. Ați greșit, pro-

babil, adresa.
– Nu cred, spuse tânărul insistent și scoase din buzunar o 

hârtie împăturită. Adresa e corectă.
– Nu știu, spuse nedumerită Alina. Aici nu locuiește și nici nu 

a locuit nimeni cu acest nume. Locuiesc în acest apartament de 
când mă țin minte.

Și în momentul acela își aduse aminte că, pe când era mică, 
a avut o vecină de scară cu numele Valentina, dar care a plecat 
cu părinții în altă parte. 

– Cred că e vorba de prietena mea din copilărie, care nu mai 
locuiește aici, dar care a făcut o glumă.

– M-a invitat la ziua ei de naștere la această adresă. 
După ce a format un număr de telefon și fără succes tânărul 

și-a dat seama că a fost păcălit.
– Luați acest buchet în semn de mulțumire pentru că m-ați 

dumerit în această situație stupidă.
Alina luă cu cea mai mare plăcere buchetul și se văzu nevoită 

să-l invite pe Grigore la un ceai. Au stat de vorbă mai multe ore 
în șir și nici nu au observat cum s-a lăsat înserarea. Acea vizită 
a constituit începutul unei frumoase povești de dragoste a doi 
tineri, destinele cărora s-au întâlnit dintr-o simplă glumă. Se simt 
fericiți și-i roagă sănătate acelei prietene pentru acea întâmplare, 
stupidă la prima vedere, dar atât de frumoasă.

Dumitru VERBIŢCHI 

De mic copil Alina a fost puiul 
cel dezmierdat al părinților și 

bunicilor, fiind pentru toți nu pur 
și simplu un copil, ci o podoabă. 
Până în acel an groaznic, când 
moartea i-a luat pe tuspatru. Una 
după alta, ființele atât de dragi 
sufletului au trecut în lumea fără 
dor, lăsând acel odor de fată cu 
fața în lacrimi și cu inima zdrobi-
tă de durere.
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Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

Mâini și picioare reci

DISTONIE VEGETATIVĂ. O afec-
ţiune cu care se confruntă mai ales cei care 
locuiesc la oraş, manifestată prin dureri de 
cap, salturi inexplicabile de tensiune, palpi-
taţii, somnolenţă, probleme ale vaselor de 
sânge. În caz de distonie vegetativă, aces-
tea încep să se scurteze, ceea ce duce la 
o slabă alimentare cu sânge a diverselor 
organe şi sisteme, inclusiv a extremităţilor, 
de unde şi picioare, şi mâini reci tot timpul.

ANEMIE FERIPRIVĂ. Când orga-
nismul suferă din cauza deficitului de fier, 
pierde foarte repede căldura, de unde şi 
permanenta senzaţie de frig.

ALIMENTAŢIE HIPOCALORICĂ. 
De mâini şi picioare reci suferă şi persoane-
le care ţin mereu tot felul de diete pentru a 
slăbi. Când organismul este mai tot timpul 
vitregit de grăsimi, problemele nu întârzie 
să apară, iar printre acestea, şi neplăcuta 

senzaţie că mâinile şi picioarele parcă ar fi 
de gheaţă.

HIPOTIROIDIE. Când glanda tiroidă 
produce o cantitate prea mică de hormoni, 
de frig suferă nu doar mâinile şi picioarele, 
ci întregul corp.

CIRCULAŢIA SÂNGELUI 
ÎNCETINITĂ DIN CAUZA 

CONSTRICŢIEI VASELOR 
SANGVINE.

HIPOTENSIUNE.
Unul din motivele pentru care ai picioa-

rele reci ar putea fi hainele prea strâmte, 
prea mulate pe corp, o piedică serioasă în 
calea unei bune circulaţii venoase. Renun-
ţă să porţi pantaloni prea strâmţi şi încălţă-
minte cu toc înalt măcar în perioada toam-
nă-iarnă.

Din perspectiva adepţilor medicinii tra-

diţionale chineze, sindromul de mâini şi 
picioare reci, mai ales când este însoţit de 
dureri de spate, de genunchi, probleme 
legate de mişcare, stări de oboseală sau 
ameţeală, limbă palidă şi umflată, puls slab, 
se consideră a fi cauzat de un dezechilibru 

energetic, o deficienţă energetică a rini-
chilor. Situaţie în care, oricât de groase şi 
călduroase ar fi şosetele, mănuşile şi încăl-
ţările pe care le porţi, tot îţi va fi greu să te 
încălzeşti, iar mâinile şi picioarele îţi vor fi 
tot timpul reci. 

Iarna, mai tot timpul ai senzația că ți-a intrat fri-
gul în oase și nu se lasă dus cu una, cu două, 

ai mereu mâinile și picioarele reci ca gheața. De 
fapt, așa le simți nu doar în anotimpul friguros, ci 
și în zilele toride de vară. De ce se întâmplă ast-
fel? În căutarea „vinovatului“ senzației de mâini 
și picioare reci și iarna, și vara, cei mai mulți s-ar 
grăbi să dea verdictul – „proastă circulație“, așa 
că necazul n-are leac. Medicii, adică adepții me-
dicinii convenționale, ar căuta să catalogheze ne-
plăcerea ca sindrom al uneia dintre următoarele 
afecțiuni.

CE RECOMANDĂ MEDICII CHINEZI?

 Băi fierbinţi de picioare cu apă în care 
s-a adăugat sare grunjoasă (1 kg de sare la 
5-10 litri de apă), urmate de masarea lor cu 
uleiuri esenţiale „calde“ (de ghimbir, scorţi-
şoară, fenicul) și încălțarea de şosete din 
lână sau bumbac. Cel mai indicat este să se 
recurgă la acest procedeu seara, înainte de 
culcare. O asemenea procedură va înlătura 
oboseala, va îmbunătăţi circulaţia venoasă, 
va favoriza somnul.
 Masarea spatelui în zona lombară, 

a gleznelor, tălpilor şi palmelor. Potrivit me-
dicinii chineze, pe tălpi şi în palme se află 
o mulţime de puncte de acupunctură, în 
legătură directă cu toate organele şi siste-
mele organismului, prin care circulă energia 
vitală. Masându-le, circulaţia venoasă este 
mult îmbunătăţită, corpul încărcându-se 
apoi cu căldură şi energie. Cel mai bine ar 

fi să recurgi la un asemenea masaj şi dimi-
neaţa, şi seara.
 Comprese cu sare. Mai exact, aplica-

rea pentru 1-2 ore pe zona lombară a spa-
telui, în partea de sus, spre rinichi, a unui 
săculeţ de pânză umplut cu sare grunjoasă 
încălzită.
 Evitarea statului îndelung pe scaun. 

Dacă activitatea pe care o desfăşori la lo-
cul de muncă impune o asemenea poziţie, 
întrerupe-o din când în când şi plimbă-te 
prin încăpere, iar acasă exersează mersul 
pe vârfuri şi călcâie. Şi fă zilnic exerciţii de 
respiraţie şi relaxare, la birou, în mijloacele 
de transport, acasă.
 Preferinţa pentru alimente „calde“. 

Introducerea în dieta zilnică, cu precauţie în 
cazul hipertensivilor, a alimentelor „calde“ 
energetic: praz, seminţe de mărar, usturoi, 
ridichi, dovlecei galbeni, sfeclă roşie, faso-
le, linte, orez, scorţişoară, mere, mandari-
ne, iar în cantităţi rezonabile, şi nuci, alune, 
miere de albine, zmeură, căpşune, lapte de 
soia, peşte, carne şi evitarea produselor 
lactate şi a arahidelor.

Drept urmare, obişnuieşte-te să con-
sumi cât mai des usturoi, să condimentezi 
mâncărurile cu piper şi ghimbir. Printr-un 
asemenea obicei, vei favoriza creşterea 
rezistenţei organismului împotriva senzaţiei 
de frig. 

Pentru a scăpa de 
disconfortul provo-

cat de extremitățile 
reci, adepții medicinii 
tradiționale chineze 
recomandă următoa-
rele remedii:

Beneficii ale consumului 
de ananas

 Digestie bună. Este recomandat 
în afecțiuni ale stomacului. Se recomandă 
să fie consumat, înainte sau după masă, 
fructul proaspăt și copt bine, deoarece con-
servarea duce la pierdea enzimei bromeli-
na. De asemenea, este benefic în tratarea 
cancerului gastric, fiind un inhibator pentru 
substanțele canceroase numite nitrozami-
ne. Consumul de ananas este indicat în 
mod deosebit în următoarele afecţiuni:
 Hipoclohidrie, caracterizată prin 

diminuarea secreţiei gastrice, ceea ce se 
manifestă printr-o digestie lentă şi prin sen-
zaţia de stomac greu.
 Ptoză gastrică (coborârea sto-

macului), cauzată de incapacitatea sto-
macului de a se goli.

În ambele cazuri, ananasul trebuie con-
sumat în stare proaspătă, nu conservată, şi 
bine copt. Se poate consuma fie înainte, fie 
după masă.
 Întărirea sistemului imunitar. 

Vitamina C, care se află din belșug în ana-
nas, este vitală pentru buna funcționare a 
sistemului imunitar. Vitamina C – o vitami-
nă solubilă în apă – este antioxidantul pri-
mar care acționează în mediile apoase din 
organism, apărând organismul de atacul 
radicalilor liberi care distrug celulele.
 Slăbirea și controlul greu-

tății. Slab în calorii, sucul proaspăt de 

ananas este de mare ajutor în cu-
rele de slăbire. Cu o condiție: să 
fie servit înaintea mesei, ceea ce 
contribuie la reducerea apetitului. 
De asemenea, acesta are un ușor 
efect diuretic.
 Bogat în  energie. Ana-

nasul este o bună sursă de man-
gan, care este un factor esențial 
în câteva enzime implicate atât în 
producerea de energie, cât și în 
protecția antioxidantă. De exem-
plu, manganul este necesar anti-
oxidantului principal din organism, 
care acționează în fiecare celulă. 
În afară de mangan, ananasul este 
o bună sursă de tiamină (vitamina 

B1), care acționează ca un factor în reac-
țiile enzimatice implicate în producția de 
energie.
 Piele frumoasă. Datorită conținu-

tului bogat în antioxidanți ananasul ajută 
să-ți păstrezi pielea netedă și tânără, fiind 
recomandat pentru menținerea pielii cât 
mai tânără și mai sănătoasă. Cercetătorii 
cred că radicalii liberi sunt responsabili în-
tr-o mare măsură pentru ridarea și afecta-
rea pielii odată cu trecerea anilor. Vitamina 
C și antioxidanții conținuți în ananas pot fi 
de ajutor în reducerea semnelor asociate 
cu îmbătrânirea. Vitamina C joacă, de ase-
menea, un rol vital în formarea colagenului, 
element constitutiv important al pielii.
 Fibre alimentare. Ananasul este 

și o sursă bună de fibre alimentare. Fibrele 
alimentare au o importanță crucială pentru 
sănătatea, vigoarea și vitalitatea omului. 
Fibrele au un rol important în protejarea 
tractului digestiv, având rolul de „mătură-
tori” care ajută la expulzarea din organism 
a reziduurilor și substanțelor nedorite. Be-
neficiile aduse de consumul fibrelor sunt 
multiple, acestea contribuind la controlul 
nivelului glicemiei din sânge, promovarea 
sănătății sistemului cardiovascular,  menți-
nerea greutății corporale,  protejarea pielii, 
prevenirea și atenuarea constipației.

(Leacuri și terapii)
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Marele compozitor ucrainean, 
Volodymyr Ivasiuk, comemorat 

în întreaga Bucovină

Ni-i greu să ni-l imaginăm pe Volodymyr la 70 de ani, 
el a rămas în imaginea noastră tânăr, căci numai 30 de ani 
i-au fost hărăziți în această viață. Iar în cei 30 de ani a lă-
sat o operă nemuritoare. A scris și a compus cântece de o 
mare valoare aristică și muzicală.

În aceste zile, la CIE Cupca am organizat o serie de 
manifestări omagiale dedicate marelului compozitor buco-

vinean. În sala de festivități a școlii am amenajat o fru-
moasă expoziție dotată cu amintiri de neuitat: fotografii, 
ilustrate, imagini, ziare, reviste, buclete dedicate vieții și 
activității copământeanului nostru. Printre alte materiale 
sunt și cele ale mele, publicate în limbile română și ucrai-
neană în presa nordbucovineană închinate renumitului 
compozitor.

La prima manifestare omagială am făcut cunoștință elevi-
lor cu date din biografia sa, cu viața și activitatea. N-am uitat 
să menționez faptul că tatăl compozitorului, scriitorul Myhailo 
Ivasiuk ne-a citit cursuri pe vremea când eram studenți. Iar 
profesorilor de limba ucraineană le-a fost chiar lector pe par-
cursul anilor de studii.  Un excepțional articol publicat de o pu-
blicistă ucraineană cu ani în urmă într-un prestigios ziar local 
întitulat „Marele fiu al renumitului tată” se păstrează în incinta 
muzeului nostru. Le-am demonstrat elevilor aceste materiale, 
unele le-am expus în sală, altele sunt la expoziția din muzeu. 
Aceste materiale vor fi expuse pe tot parcursul lunii martie, iar 
profesorii le vor folosi și ca material didactic la lecții.

Pe urmă, sub îndrumarea profesoarei de muzică, doam-
nei Lucica Dușceac, elevii școlii și profesorii au interpretat 
binecunoscutul cântec ucrainean „Ruta roșie”, devenit un 
adevărat imn al estradei ucrainene. Pe parcurs vor fi inter-
pretate și alte cântece ale copământeanului nostru.

De asemenea, planificăm să vizităm în această lună 
și Muzeul ce-i poartă numele din orașul Cernăuți, unde se 
păstrează multe lucruri personale ale lui Volodymyr Ivasi-
uk, instrumentele şi notele muzicale, fotografii, amintiri ale 
membrilor familiei.

Volodymyr Ivasiuk a avut o soartă tragică, a trăit puțin, 
fiindu-i curmat zborul înalt, dar ne-a lăsat o moștenire mu-
zicală ce merită să fie printre marile capodopere ale lumii.

Eleonora SCHIPOR, profesoară 

În aceste zile de primăvară, încărcate de atâtea 
sărbători, mai avem una deosebită. La 4 martie 

renumitul compozitor, cântăreț, poet și activist 
ucrainean, Volodymyr Ivasiuk, ar fi împlinit 70 de 
ani. Soarta i-a fost tragică, aidoma marilor oameni 
ai lumii din toate timpurile, așa cum a fost și cea a 
altui mare compozitor român, Ciprian Porumbes-
cu, așa cum a fost a poetului Ilie Motrescu.

Sărbătoarea Mărţişorului este un simbol al renaşterii na-
turii şi a tuturor speranţelor, al  reînnoirilor, căci e la început 
de primăvară, anotimpul  învierii şi înfloririi. Din vremuri  stră-
vechi, Mărţişorul era considerat un fel de amuletă, purtată 
pentru ca primăvara ce vine să aducă rod bogat şi pentru 
ca fetele să aibă noroc.Tradiţia vine din timpuri preistorice, 
neţinând de creştinism, şi o putem considera una dintre cele 
mai frumoase datini ale poporului nostru. Savanţii susţin că 
Mărţişorul a fost moştenit de la romani, în calendarul cărora 
1 martie coincidea cu începutul  Anului Nou, luna martie fiind 
dedicată  zeului  Marte, divinitatea vegetaţiei şi a căsătorii-
lor, înainte de a deveni zeul războiului. În această zi, femeile 
(uneori şi  copiii) purtau la gât o monedă din metal strălucitor, 
de obicei din argint, legat de un şnur  împletit  din lână, alcă-

tuit din  două fire, unul roşu şi 
altul alb, pentru a avea noroc 
la rodirea câmpului. Mărţişorul 
se purta 9 sau 12 zile, după 
care era legat de o ramură de 
copac tânăr, iar în luna mai cei 
care l-au prins acolo, mergeau 
să vadă dacă le-a rodit pomul, 
deducând din asta norocul sau 
nenorocul din acel an.

Împletirea  firelor  de origine animală (lână, păr) e legată 
de un simbolism al fertilităţii. Aceasta explică obiceiul agăţării 
firelor de crengile unui pom, pentru a-l face  să rodească. 
Firele pentru mărţişoare erau pregătite la şezători, unde fe-

tele torceau, firele toarse (nu doar cele cu care 
legau mărţişoarele) reprezentând legăturile  
simbolice virtuale  ce urmau să le unească 
destinul. Se consideră că mărţişorul are un 
simbolism feminin, metalul din care era con-
fecţionat la origine fiind argintul sau arama (nu 
aurul), ambele aparţinând simbolicii feminine, 
selenare.

Se mai spune că din vremuri demult apuse 
există un obicei ca la început de primăvară să 
se pună la gât două fire de lână împletite:  
unul alb şi celălalt roşu, ca să fie omul rumen 
şi sănătos peste an. Acest obicei aminteşte 
de gingaşul şi neasemuitul Mărţişor care se 
poartă la piept. Sărbătoarea Mărţişorului are 
loc în prima zi a lunii martie, considerată pri-
ma zi de primăvară. Culoarea roşie, dată de 
foc, sânge şi soare, este simbolul mamei şi al 
vieţii. Culoarea albă, care vine de la limpezi-
mea apelor şi de la albul norilor, simbolizează 
înţelepciunea bărbatului. Îmbinarea culorilor 
înseamnă  armonie, perfecţiune, dragoste de 
viaţă, renaşterea naturii.

La noi, în vechime, exista o frumoasă tradiţie: ca semn  
al bucuriei pentru sosirea primăverii, oamenii atârnau în 
faţa caselor un brâu, o basma sau o bucată de stofă roşie. 
Acelaşi semn îl avea  şi  ,,mărţişorul" de mai târziu, numit 
şi „marţ" sau „mărţiguş" (de la numele popular al lunii mar-
tie). Mamele legau mărţişoare – fire împletite din aţă albă 
şi roşie – la gâtul sau la mâinile copiilor, crezând că astfel 
îi vor feri de rele. Vârstnicii purtau mărţişoare la piept. Erau 
făcute mai mult de mâinele fetelor. Tradiţii similare există şi 
la alte popoare.

Ca să grăbească sosirea primăverii, fetele rusoaice, cân-
tând vesel, leagă arborii cu panglici albe şi roşii. Bulgăroaicele  
pun brăţări albe la coarnele vitelor, ca să sporească cirezile.

La Şcoala nr. 17 din suburbia Roşa Stâncă a Cernău-
ţiului, Sărbătoarea „Mărţişorului" este o serbare tradiţională, 
o sărbătoare de suflet ce ţine de tradiţiile şi obiceiurile po-
pulare. La noi la Roşa Stâncă la fiecare gospodar în cur-
tea caselor cresc mlădiţe de mărţişor. Aceşti Mărţişori, noi 
la şcoală îi aducem cu mare drag  în ziua de 1 Martie. Nu 
trece această sărbătoare fără cântece, legende şi poezii de 
primăvară. Toţi diriginţii se pregătesc de concursul tradiţional 
„Mărţişoare-flori minune”. Flori de primăvară decupate din 
hârtie colorată care înfrumuseţează expoziţia de mărţişoare. 
Elevii dăruiesc mărţişoare mamelor, învăţătoarelor, invitaţilor.

Valentina MARAȘCIUC, 
pedagog-organizator la Școala nr.17, 

Roșa Stâncă

Conform vechiului calendar, 1 martie este conside-
rat  începutul  unui nou  an. Se pare ca românii sunt 

singurii europeni care sărbătoresc, de două ori în fieca-
re an, Anul Nou, deşi puţini români cunosc acest fapt. 
Mărţişorul este o sărbătoare care  nu se găseşte decât 
în spaţiul carpatic şi, pentru marea lui frumuseţe, a fost 
împrumutat şi de popoarele vecine.

1 MARTIE – ZIUA MĂRȚIȘORULUI
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În aceste zile luminoase de început de primăvară, marcate de eterna Sărbătoare a Mărţişorului, cu ocazia
Zilei de 8 Martie,

adresăm cordiale felicitări lucrătoarelor oficiilor  poştale din raioanele Noua Suliţă, Herţa, Hliboca, Storojineţ şi din oraşul Cernăuţi,
care difuzează săptămânalul „Libertatea Cuvântului”. Le suntem foarte recunoscători pentru munca depusă,

deloc uşoară în zilele de astăzi.  La fel le adresăm, sincere felicitări tuturor doamnelor şi domnişoarelor,
care răsfoiesc şi citesc cu deosebit interes paginile ziarului nostru. 

Vă dorim din toată inima multă sănătate, noroc în viaţă, armonie în familie, mulţi ani fericiţi,
frumuseţe şi o primăvară eternă în suflet, pace în ţară şi numai bine. 

Cu stimă, colectivul redacției săptămânalului „Libertatea Cuvântului”

SEMNE ALE PRIMĂVERII SPIRITUALE 
ALE ROMÂNILOR BUCOVINENI 

Festivalul „Mărțișor”, inițiat de Societatea pentru Cultu-
ra Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți a 
ajuns la cea de a 24-a ediție. Duminică, 3 martie, Palatul 
Academic din Cernăuți a găzduit cele mai bune colective 
artistice de amatori din ținut, precum și soliști vestiți, mesa-
geri ai cântecului popular românesc. 

La organizarea acestui festival, după cum a menționat 
președintele Societății vizate, domnul Vasile Bâcu, și-au 
adus contribuția mai mulți oameni de afaceri și de bună cre-
dință, care susțin renașterea și păstrarea tradițiilor noastre 
seculare. 

Timp de câteva ore sala arhiplină a primit o mare satis-
facție și delectare estetică, admirându-i și apreciindu-i pe 
artiștii amatori din toate raioanele cu populație preponde-
rent românească din regiune. 

„Mărțișorul” cernăuțean a fost de bun augur cu 24 de ani 
în urmă, căci această sărbătoare a primăverii și cântecului 
capătă o amploare tot mai mare în localitățile noastre. 

Felicitări!

LIBERTATEA
www.lyberti.com

CUVÂNTULUI

liderul presei românești
din Ucraina

www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com

tel. 099-643-58-57

FII PRIETENUL NOSTRU PE:

01886
www.lyberti.com

6 luni –  72,77 grn.
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ÎN ATENŢIA 
CITITORILOR!

Dacă doriţi ca felicitările şi publicita-
tea Dumneavoastră să apară la timp, Vă 
rugăm să le expediaţi pe adresa redacţi-
ei până în ziua de marţi a săptămânii de 
apariţie a ziarului, indicând şi datele de 
contact (numărul de telefon şi E-mail) 
pentru a clarifica mai multe detalii des-
pre sărbătorit.

Colectivul redacţiei

Cea mai mediatizată din România, care a apărut la toate 
posturile TV, Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, Show 
păcătos etc.

Sunt multe vrăjitoare care profită de numele meu, folo-
sindu-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, câşti-
guri în bani, realizări în toate domeniile care vă interesează, 
dragoste şi noroc.

Dacă aveţi probleme în dragoste, afaceri, sunteţi nemul-

ţumită 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 
dragoste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu vă pot re-
zolva aceste probleme numai în 24 de ore cu rezultate garantate.

Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pentru a vă face o primă ve-
rificare.

Vrăjitoarea Melissa din România vă rezolvă orice doriți!
Doamna Melissa deţine cartea magică veche de peste 100 

de ani cu care face cele mai puternice desfaceri de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează cu 

magie veche şi pot rezolva orice fel de problemă şi orice dorinţă 
aveţi.

Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare 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 mari care pot să aduc un băr-
bat sau o femeie în numai trei ore la persoana care doreşte.

Prin plante şi leacuri pot vindeca 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.

Cea mai cunoscută tămăduitoare, 
Lucreția MELISSA,  

sosită la Cernăuți la cererea
românilor care au probleme, aflați 

în suferință

Relații la tel. +38(068)2867379; +38(099)2294132;
+(40)747500601, sau pe Viber 

Redacția ziarului nu poartă răspundere  pentru conținutul anunțurilor publicitare

“După mulți ani de suferință în dragoste, am reușit să dau de 
această doamnă cu puteri miraculoase. Am reușit să îmi gasesc 
sufletul pereche! Mulțumesc!” – 

Mihai T., or. Cernăuți.

„Aduc mii de mulțumiri clarvăzătoarei Melissa, care mi-a dat din 
nou o rază de lumină și bucuria de a trăi vindecându-mă de boala, 

care credeam că este incurabilă, depresia. Am mers la o mulțime 
de medici, dar nici unul nu a reușit să mă ajute. Am luat tratamente 
peste tratamente de-a lungul anilor, însă fără nici un rezultat.

Recomand această minunată doamnă tuturor persoanelor 
cu probleme, care și-au pierdut orice fel de speranță. Încă o dată 
mii de mulțumiri!” –

Maria A., raionul Storojineț.

Atenție! Fermecătoarea Melissa-Lucreția 
vă anunță că în luna martie se fac cele mai 

puternice farmece pentru a-i face pe oameni 
fericiți, de legare a persoanei iubite sau de dezle-
gare, poate îndeplini orice dorință pe care o aveți 

și oferă talismane de dragoste și împreunare. 

Vrăjitoarea Melissa,
singura din România care vine în ajutorul
dumneavoastră cu dezlegări de farmece, 
blesteme, necazuri în familie şi despărţiri.

SCUMPE ȘI IUBITE FEMEI!
Vă felicit călduros 

cu ocazia frumoasei 
sărbători a primăverii – 

8 Martie!
În această zi, noi, bărbații, ne 

exprimăm respectul și recunoștința față 
de cele mai scumpe ființe din lume, față 
de mame, de soții și fiice. Vă înzestrează 
frumusețea, bunătatea și gingășia. 
Femeile păstrează optimismul și puterea 
în toate situațiile vieții, ele ocrotesc și 
apără valorile familiei, asigură liniștea și 
atmosfera de dragoste în lume. 

În această zi de primăvară le doresc 
tuturor femeilor din regiunea Cernăuți 
și din întreaga lume dispoziție de 
sărbătoare, liniște, pace și prosperare! 
Să vă fie realizate toate dorințele!

Să fiți iubite și fericite!

Al dumneavoastră, 
Grigore TIMIŞ, deputat al 

poporului din Ucraina 
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Deși în ultima perioadă a fost criticată pen-
tru fotografiile extrem de sexy pe care le face 
publice, Alexandra Stan nu renunță la acest 
obicei. Vedeta s-a aflat în vacanță, în Dubai, 
alături de iubitul ei, și a postat o imagine cu 
ea de-a dreptul senzațională, care a adunat, 
într-un timp record, sute de aprecieri. Ale-

xandra Stan s-a fotografiat într-un costum de 
baie minuscul, iar bărbaţii au înnebunit. Așa, 
după cum se poate observa, artista este ex-
trem de sexy și are o siluetă de invidiat.

Alexandra Stan s-a născut la 10 iunie 
1989, în Constanţa, România. Ea a deve-
nit celebră odată cu lansarea melodiei „Mr 

Saxobeat”. După un imens succes interna-
ţional, artista a trecut printr-o perioadă grea 
când a fost bătută de impresarul său, care îi 
era şi iubit în acelaşi timp. Din august 2015, 
Alexandra Stan trăieşte o frumoasă poveste 
de dragoste cu un tânăr pe nume Bogdan 
Stăruială.

Alexandra 
STAN 
a lăsat 
totul la vedere


