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Persoanele care fumează -  
bugetul salvează?
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Asfaltul bun nu se tăvăleste-n drum!
Anual de la buget sunt 

alocate sume uriaşe 
pentru construcţia şi 
întreţinerea drumurilor din 
ţară. Doar în anul 2017, 
potrivit Guvernului, în 
aceste scopuri vor fi 
direcţionate 15 miliarde de 
grivne. Cu toate acestea, 
Ucraina rămâne pe locul 5 
în TOP-ul ţărilor din lume cu 
cele mai deplorabile dru
muri. Practic, la noi gropile 
au devenit un adevărat 
simbol naţional.
Preşedintele Agenţiei de 
Stat în chestiunile 
Drumurilor, Slavomyr 
Novak, consideră că situaţia 
nu se va schimba, chiar 
dacă fondurile promise vor 
fi alocate. „Avem o situaţie 
gravă, pentru că în ultimii 
ani drumurile pur şi simplu 
nu au fost reparate. Există 
170 mii de kilometri de 
drumuri şi anual se repară 
doar 400 km. Nu dispunem 
de fondurile necesare 
pentru reparaţia gropilor. 
Dacă ne dorim ca în 10-15 
ani să rezolvăm problema, e 
necesar de a repara 
întreaga reţea de drumuri".

A spune că drumurile ucrai
nene sunt într-o stare proastă, 
înseamnă a nu spune nimic. 
Totul se întâmplă în cele mai 
bune tradiţii ucrainene: lucrările 
se fac în grabă şi fără res
pectarea standardelor şi 
normelor de construcţie a dru
murilor. în al doilea rând, se fură 
cu nemiluita materialele de

construcţie. în consecinţă, unele 
persoane implicate în acest 
proces se aleg cu vile, maşini de 
lux, etc. Astfel, de la an la an 
drumurile continuă să se 
deterioreze şi nimeni nu este 
găsit vinovat de situaţia creată. 
Potrivit experţilor în domeniu, 
componenta corupţionistă în 
construcţia şi reparaţia drumuri
lor constituie între 20-60 % .

în regiunea Cernăuţi drumu
rile arată pe mai multe sectoare 
ca după bombardament. Aces
tea continuă să le scoată peri 
albi şoferilor şi pietonilor, care

nu mai ştiu cui să se plângă pen
tru ca problema să fie rezolvată. 
Autorităţile se arată neputin
cioase şi în mod tradiţional, invo
că lipsa banilor. Dacă asfaltarea 
completă este imposibilă, priori
tară ar trebui să rămână măcar 
plombarea gropilor existente. 
Dar şi la acest capitol drumarii 
bucovineni se află pe ultimul loc 
la nivel de ţară, anunţă serviciul 
de presă al Companiei de stat 
„Autostrăzile din Ucraina”. în 
2015 în regiune a început să fie 
aplicat un experiment, care 
presupune reconstrucţia drumu

rilor pe contul fondurilor alocate 
de Vama Cernăuţi. în total au 
fost alocate circa 500 milioane 
de grivne. Adică bani sunt, dru
muri ba! Mai bine de jumătate de 
miliard de grivne destinate dru
murilor stau nestingherite pe 
conturi bancare, în timp ce dru
murile arată jalnic, numărul 
accidentelor rutiere e în 
creştere, iar posesorii de maşini 
trebuie să investească sume 
importante în reparaţia autovehi
culelor. Deşi mulţi şoferi ar fi 
înclinaţi să spună că drumurile 
din ţara noastră sunt cele mai

proaste din lume, există ţări care 
se află într-o situaţie mai deplo
rabilă în ceea ce priveşte trans
portul rutier. Cele mai proaste 
drumuri din lume sunt evident pe 
continentul african, iar ţara unde 
au loc cele mai multe decese din 
lume este Namibia. Majoritatea 
drumurilor nu sunt asfaltate în 
această ţară, iar gropile sunt la 
ordinea zilei. Ceva asemănător 
întâlnim în Ucraina unde majori
tatea drumurilor asfaltate au 
deja durata de viaţă depăşită, iar 
în mediul rural drumurile pietrui
te şi de pământ sunt o imagine 
obişnuită. Astfel a apărut şi zica
la ”Un asfalt bun nu se tăvăleşte- 
n drum”. Etalonul european în 
construcţia drumurilor rămâne şi 
în ziua de azi -  Germania. în 
primul rând, nemţii niciodată nu 
repară asfaltul. Istorii despre 
astuparea gropilor în asfalt n-o 
să auziţi niciodată la ei. Dacă s- 
au găsit defecte, se scoate toată 
suprafaţa sectorului de drum şi 
se toarnă o nouă platformă de 
asfalt. După finisarea lucrărilor, 
pe noul asfalt deplasarea este 
interzisă 24 de ore după. Pe 
timp de ploaie nemţii nu 
lucrează, iar dacă suprafaţa 
prelucrată s-a umezit, lucrătorii 
trebuie să aştepte uscarea 
deplină a acestei suprafeţe pen
tru a continua lucrările. Dacă 
vremea permite, totul se face 
operativ, calitativ şi fără multă 
tragere de timp. Apropo, prima 
autostradă construită are o 
vârstă de peste 80 de ani şi 
până în ziua de azi se află într-o 
stare excelentă.

Tărăsăuţiul, pe un butoi de pulbere
Jurnaliştii nouăsuliţeni 

notează faptul că satul 
Tărăsăuţi se află pe un butoi 
de pulbere, care poate detona 
în orice moment. în această 
localitate din raionul Noua 
Suliţă poate izbucni în orice 
clipă un scandal uriaş din 
cauza felului cum se reparti
zează loturile de pământ.

Locuitorii satului sunt indignaţi 
de faptul că propriul lor pământ 
este repartizat unor persoane 
străine. Potrivit primarului local, 
Igor Cohala, în perioada 2016-

TAPACiBUi
t a r a s a u t i

2017 comitetul executiv al 
Consiliului sătesc a primit din 
partea Direcţiei principale a 
Cadastrului Geologic de Stat din 
regiunea Cernăuţi, 72 de 
înştiinţări referitor la transferarea 
în proprietatea unor indivizi 
necunoscuţi a terenurilor aflate în 
imediata apropiere a localităţii. 
Primăria satului Tărăsăuţi rămâne 
neputincioasă, pentru că în mod 
formal Direcţia Cadastrului 
Geologic de Stat acţionează în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare. în cazul în care direcţia

respectivă va decide transferarea 
acestor terenuri, localnicii vor 
rămâne fără păşuni pentru anima
le, adică vor pierde 140 hectare 
de teren, menţionează Igor 
Cohala. Oamenii sunt revoltaţi de 
obrăznicia funcţionarilor cernăuţe- 
ni şi sunt gata să blocheze 
autostrada internaţională Cer- 
năuţi-Chişinău. Pentru a potoli 
spiritele, şeful Consiliului Raional 
Noua Suliţă, Dmytro Vakariuk, a 
trimis o scrisoare şefului Direcţiei 
Cadastrului Geologic în regiunea 
Cernăuţi, în care îl îndeamnă să 
coordoneze toate întrebările lega
te de terenurile vizate cu primăria 
satului Tărăsăuţi, luând în consi
derare şi opinia locuitorilor.

Un bucouinean a câştigat 26 milioane 
de euro la o loterie din Italia

Un locuitor al raionului 
Storojineţ, care se află la 

muncă în Italia, a dat lovitura

la o loterie, reuşind să ia o 
sumă impresionantă. Ivan 
Fakovici, a pus mâna pe un

jack-pot în valoare de 26 
milioane de euro, spune că a 
aflat vestea norocoasă în 
timp ce privea televizorul 
alături de soţia lui.

Accesând site-ul SuperEna- 
lotto, Ivan s-a convins că câşti
gase marele premiu. „Credeam 
că leşin după ce mi-am dat 
seama că numerele extrase coi
ncid cu ale mele”, a scris noro
cosul bucovinean pe pagina de 
socializare. Ivan Fakovici pla
nifică pe banii câştigaţi să înfiin
ţeze la baştină o afacere legată 
de producţia de pavele din beton 
şi piatră naturală. în Italia bărba
tul a muncit în calitate de pietrar.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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60 la sută dintre ucraineni 
trăiesc sub pragul sărăciei
La etapa actuală 60 la sută din populaţia Ucrainei 

trăieşte sub pragul sărăciei. Acest lucru a fost 
anunţat de Reprezentantul Permanent al 
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în 
Ucraina Nil Uoker.

„în ceea ce priveşte Ucraina, 
este vorba de aproximativ 1,7 
milioane de persoane strămutate 
în interiorul ţării, 2,8 milioane de 
persoane cu handicap, iar 60% 
din populaţie se află sub pragul 
sărăciei”, a spus el. Potrivit 
Institutului ucrainean de Demog

rafie, este vorba de faptul că 
venitul naţional pe cap de locui
tor a scăzut în ultimii 25 de ani 
(1990-2015) cu 31,9%. Rea
mintim, potrivit datelor ONU, în 
ţările dezvoltate, 300 de milioane 
de oameni trăiesc sub pragul 
sărăciei.

Politolog: „Domnule Preşedinte, 
nu ne înşelaţi.
FMI nu finanţează ţările prospere”

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a aprobat 
alocarea Ucrainei a următoarei tranşe de 1 

miliard $, a declarat luni, 3 aprilie, Preşedintele 
Petro Poroşenko. „Consiliul Director al FMI a 
decis să aloce Ucrainei un miliard de dolari. 
Aceasta este încă o recunoaştere a reformelor din 
Ucraina", a scris Preşedintele pe Twitter.

Decizia în cauză a fost comentată 
de către analistul politic, Ruslan 
Bortnyk, directorul Institutului ucra
inean de Analiză şi Management Pol
itic. „Domnule Preşedinte, vă dezvălui 
un secret. Finanţarea venită de la 
FMI nu reprezintă semne ale refo
rmei, ci un marker al crizei. Nu ne 
induceţi în eroare. FMI nu finanţează 
ţările prospere. Avem exemplul unor 
ţări ca Mexic, Iugoslavia, Rwanda, 
Argentina şi chiar Ucraina”, spune R. 
Bortnyk. Programul de sprijin finan
ciar al FMI presupune alocarea 
Ucrainei a 17,5 miliarde $ în patru 

ani. Kievul a primit deja primele trei 
tranşe în valoare de 7,7 miliarde $. 
în 2017 Ucraina aşteaptă să pri
mească de la FMI 5,4 miliarde $. 
De asemenea, recent şi Uniunea 
Europeană a transferat Ucrainei a 
doua tranşă de asistenţă macro- 
financiară în valoare de 600 milioa
ne de euro.

Milioane în numerar si un ceas 
elveţian din aur roz. Preşedintele 

Consiliului Regional Cernăuţi, 
cu averea la vedere

în declaraţia de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, preşedintele 
Consiliului Regional Cernăuţi, Ion Muntean, a indicat la rubrica venituri 
233.000.017 grivne. Aceşti bani provin din salariu. Muntean este pro
prietarul câtorva loturi de pământ, altor acareturi ş i... a unui ceas elveţian 
Perrelet din aur roz. De asemenea, el deţine în numerar 850 mii de 
grivne, 87 mii de dolari SUAşi 47 mii de euro. Soţia oficialului deţine în 
numerar 1,7 milioane de grivne, 110 mii dolari şi 47 mii de euro.

Reţeaua teroristă Stat Islamic ameninţă 
cu noi atentate în Europa şi SUA, 

numindu-1 „idiot” pe Donald Trump

Reţeaua teroristă Stat Islamic a lansat un apel la 
comiterea de atentate în Uniunea Europeană, în Statele 
Unite şi Rusia, numindu-l „idiot” pe preşedintele american, 
Donald Trump. „Statele Unite se apropie de faliment, iar 
semnele dispariţiei sunt evidente pentru toată lumea. Nu 
există o dovadă mai mare în acest sens decât faptul că 
Statele Unite ale Americii sunt conduse de un idiot care nu 
ştie ce este Siria, ce este Irakul sau islamul”, a declarat Abi 
al-Hassan al-Muhajir, purtătorul de cuvânt al reţelei teroriste 
Stat Islamic, într-o înregistrare audio difuzată marţi. Aceasta 
este prima înregistrare difuzată de Abi al-Hassan al-Muhajir 
după învestirea lui Donald Trump în funcţia de preşedinte al 
Statelor Unite, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Republica Moldova, 
lovitură pentru Transnistria

Republica Moldova nu mai cumpără energie electrică de la 
Transnistria, ci va cumpăra din Ucraina. Ministerul Economiei din 
Moldova a anunţat că „diferenţa de preţ dintre cele două oferte” a dus 
la această decizie. Măsura este o lovitură pentru economia 
transnistreană, iar autorităţile autoproclamatei republici au calificat 
decizia drept „o măsură cu caracter politic, orientată nemijlocit 
împotriva Rusiei şi a Transnistriei”. în loc de Centrala termoelectrică 
de la Cuciurgan din Transnistria, controlată de gigantul rus Inter Rao, 
Republica Moldova va cumpăra energie electrică de la firma 
ucraineană DTEK Trading, controlată de Rinat Ahmetov, potrivit jur
nal.md. Contractul a fost încheiat pentru perioada 1 aprilie 2017-31 
martie 2018.

A u to rită ţile  ruse nu exclud  posibilitatea ca  b om b a  
de la S a n k t-P e te rsb u rg  să fi explod at accid en tal

Bomba utilizată în atacul comis 
la metroul din Sankt-Petersburg 
este posibil să fi explodat acci
dental, afirmă surse din cadrul ser
viciilor de securitate ruse, fiind 
suspectată ipoteza că teroriştii ar fi 
vizat alt obiectiv. „Sunt verificate 
mai multe ipoteze, inclusiv cea a 
unei explozii produse accidental”, 
a declarat, sub protecţia anonimat
ului, un oficial din cadrul serviciilor 
de securitate ruse citat de site-ul 
agenţiei Sputnik. Un alt dispozitiv

exploziv artizanal a fost găsit în 
staţia de metrou Ploşciadi Revo-

Pagină realizată

Iuţii, fiind dezamorsat în siguranţă 
de serviciile pirotehnice. Explozia, 
considerată atac terorist, a avut loc 
luni după-amiază, la metroul din 
Sankt-Petersburg, la bordul unui 
tren care circula între staţiile 
Sennaia Ploşciadi şi Institutul 
Tehnologic. Potrivit bilanţului din 
acest moment, cel puţin 14 per
soane au murit, iar alte 49 au fost 
rănite în atentatul care probabil a 
fost comis de un terorist sinucigaş.

de Mihai URSU
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O ZI DE PRIMĂVARĂ HRĂNEŞTE UN AN
r

ste crezul din vea
curi al gospodarului, 

care ară, seamănă, 
lucrează pământul şi 
creşte pâinea ţării, 
asigură bunăstarea 
poporului şi a sa proprie. 
Actuala primăvară a sosit 
cu paşi grăbiţi şi la finele 
lui Mărţişor ne-am pome
nit cu pomi în floare. Dar 
ce se face pe lanuri? Se 
aud „cântecele tractoare
lor” -  vorba poetului? Se 
pare că această întrebare 
nu este la ordinea zilei. 
Mulţi politicieni şi demni
tari ne hrănesc cu promi
siuni, care nu au 
germenele creşterii. Şi 
tot mai puţin îşi amintesc 
de cei, care ştiu cu 
adevărat preţul unei zile 
de primăvară.

Cineva a observat foarte bine 
că funcţionarii au luat apă-n gură şi 
nu spun nimic despre campania 
agricolă de primăvară. Ziarele şi 
audiovizualul abordează mai toate 
temele importante, dar cea agrară 
o trec cu vederea, de parcă n-ar fi 
primăvara cu tehnica agricolă în

câmp. Dar oamenii se întreabă: 
„Dar ce vom avea în hambare? 
Rezerva din anul trecut va fi vân
dută peste hotare, recolta din anul 
acesta va fi mai mică şi atunci cu 
ce ne alegem?”. Preşedintele Aso
ciaţiei fermierilor şi proprietarilor 
funciari, Ivan Tomyci, a bătut de
mult alarma: recolta globală de 
cereale în Ucraina e în scădere, iar 
aceasta se explică prin reducerea 
suprafeţei terenurilor însămânţate. 
Anul trecut, bunăoară, acest indice 
a fost cu 10-15 la sută mai mic 
decât în 2015. Şi încă un lucru im

portant: fermierii în mod conştient 
măresc suprafeţele cu floarea soa
relui, porumb-boabe, soia -  culturi 
mai eficiente decât grâul. Dar de 
ce tac autorităţile centrale si loca
le?

Nu se pot lăuda cu o diversita
te a culturilor agricole nici gospo
dăriile de toate formele de proprie
tate din raionul Noua Suliţă, unul 
dintre raioanele-grânare ale regiu
nii Cernăuţi. După cum a subliniat 
dl Anatolie ANDRIŢCHI, şeful Di
recţiei pentru dezvoltarea agro
industrială a Administraţiei

Raionale de Stat Noua Suliţă, în
ultimii ani prioritate au trei culturi: 
cerealierele de toamnă, porumbul 
şi soia.

-  Campania agricolă de primă
vară a început în mod organizat, la 
ora actuală s-a încheiat semănatul 
orzului şi grâului de primăvară, a 
mazării, ne-a comunicat domnul 
Anatolie Andriţchi. Aceste culturi 
ocupă o suprafaţă de 1.400 hecta
re. Iar masivul cu culturi cerealiere 
de toamnă e de 6.500 hectare -  la 
nivelul anului trecut. Starea semă
năturilor este satisfăcătoare şi

agricultorii speră că vor obţine o 
recoltă bogată. Toamna ei nu au 
avut posibilitate să respecte terme
nii optimi -  până în octombrie tim
pul a fost secetos, apoi a plouat 
intens. Norocul sătenilor e că iarna 
n-a fost geroasă şi a întârziat puţin 
şi plantele au reuşit să răsară uni
form. Semănăturile au iernat bine 
şi nu a fost nevoie de reînsămân- 
ţări.

în pofida greutăţilor de ordin 
financiar, pe toate suprafeţele în
sămânţate cu cereale şi cu alte 
culturi au fost administrate îngră
şăminte minerale. Agricultorii 
nouăsuliţeni au făcut rost la timp 
de îngrăşăminte minerale, de 
benzină şi motorină şi nu s-au folo
sit de credite bancare, care, deo
camdată, sunt păgubitoare.

Odată cu creşterea valorilor 
termice se va trece la semănatul 
florii-soarelui, porumbului şi soii. 
Important e că lucrările agricole de 
primăvară se desfăşoară la timp, 
în ritm normal. în sol este umidita
te suficientă pentru răsărirea plan
telor, însă pentru dezvoltarea lor 
mai este nevoie de ploi. Să 
sperăm că mult aşteptatele ploi de 
mai nu vor ocoli ţinutul nostru, ci 
vor aduce bucurie agricultorilor.

Persoanele care fumează... bugetul 
salvează? Benzinăriile -  cu siguranţă!

O parte din veniturile bugetelor locale sunt formate în rezultatul „deprinderilor nesănătoase” ale 
cetăţenilor. Este vorba de impozitele încasate în urma realizării produselor din alcool şi tutun. în 
primele două luni ale anului curent, pe contul accizelor, în bugetele locale din regiunea Cernăuţi 
au fost încasate 35,6 milioane grivne. Astfel, indicii planificaţi au fost îndepliniţi cu 104 la sută, 
suma suplimentară încasată fiind de 1,5 milioane grivne.

Un alt venit, mai dinamic, îl consideră vinderea cu amănuntul a benzinei şi motorinei. Chiar şi 
o singură benzinărie pe teritoriul Consiliului sătesc asigură încasări bugetare ponderabile. De la 1 
ianuarie 2017 a intrat în vigoare o nouă ordine de încasre în bugetele locale a accizelor în urma vin
derii cu amănuntul a combustibilului. Pentru compensarea cheltuielilor bugetelor locale au fost 
mărite accizele la combustibilul produs sau adus în Ucraina. Serviciul fiscal afirmă: conducătorii 
comunităţilor teritoriale pot direct controla plătirea acestui fel de acciz în bugetele locale. Ele sunt 
interesate ca impozitele să fie plătite la timp şi în volum deplin.

Modificările la legea respectivă au trezit unele nedumeriri şi ele au început să fie explicate cu 
totul altfel. Ne-am adresat unor primari să ne explice în ce constă eficienţa noilor schimbări la 
legea care asigură stabilitatea financiară a comunităţilor teritoriale.

„E bine să ai măcar 
o benzinărie”

Nicolae FEDOREAN, primarul 
satului Budeneţ, raionul Storojineţ:

-  Dacă până la începutul anului 
curent proprietarul benzinăriei de pe 
teritoriul Consiliului nostru sătesc

transfera impozitele în bugetul 
Consiliului sătesc la sfârşitul lunii, 
acum, potrivit noilor cerinţe, o face

zilnic. Operaţiile sunt făcute prin inter
mediul Trezoreriei de stat şi, după cum 
am calculat, încasările în buget sunt 
ceva mai mari decât au fost până la 
modificarea legii.

M-am convins încă o dată că are 
mare importanţă să fie măcar o benzi
nărie pe teritoriul satului. Veniturile în 
buget ne permit să încheiem lucrările 
de reparaţie la Casa de cultură, înce
pute mai înainte.

„Multe depind 
si de felul cât de 
onest
este antreprenorul”

Lilia IASTREMSCA, primarul 
satului Ţureni, raionul Herţa:

-  Ne bucurăm că avem măcar o 
benzinărie pe teritoriul Consiliului 
sătesc. Este o sursă sigură de venit. 
Impozitul pe realizarea combustibilului 
constituie 5 la sută şi pentru bugetul 
local e o sumă însemnată. în cazul dat 
multe depind şi de felul cât de onest 
este antreprenorul, adică proprietarul 
benzinăriei. Doar impozitul se plăteşte 
după cantitatea de combustibil reali
zat.

Pentru bugetul local are importanţă 
orice fel de impozit -  accizele la 
realizarea produselor din alcool şi 
tutun la magazinele din sat, la fel de 
sigur este impozitul funciar. în 
momentul de faţă o parte din veniturile 
bugetare sunt folosite la repararea dru
murilor din satele noastre, la lucrările 
de amenajare, doar se apropie 
luminoasa sărbătoare a Paştelui.

Rmcponarfl bat pasai 
nalte, Iar şcaala

Vechea şcoală din lordăneşti, raionul 
Hliboca, considerată deja oficial ca fiind în 
stare avariată, constituie un pericol mare 
pentru viaţa elevilor şi a pedagogilor, care 
zilnic riscă, aflându-se în sălile de clasă.

Fisurile cresc, crăpăturile se dilată şi mai 
cade câte o cărămidă-două din pereţii clădirii, 
lordăneşteanul şi colegul nostru de breaslă, dl 
Nicolae Şapcă, a postat în pagina sa de 
Facebook câteva fotografii despre „ruinările 
proaspete”. Conducerea satului şi raionului 
este îngrijorată peste măsură, dar nu dispun de 
finanţe pentru a accelera lucrările de finalizare a 
construcţiei noii şcoli. Conducătorii regiunii 
înţeleg situaţia, îi compătimesc pe iordăneşteni, 
dar nu pot găsi deocamdată 11 milioane grivne, 
necesare pentru darea în exploatare a noii şcoli. 
La ministerul de resort de la Kiev a ajuns petiţia 
semnată de 161 de părinţi ai elevilor de la 
lordăneşti, dar semnalul de finanţare n-a urmat.

Iar vechea şcoală se ruinează văzând cu 
ochii. Ea nu se supune acţiunilor tărăgănate ale 
funcţionarilor, campioni în a bate pasul pe loc.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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La p lim bare cu paşaportu l 
fratelu i geam ăn

Un cetăţean al Repub
licii Moldova a încercat să 
treacă Frontiera ucrainea- 
no-română prin Punctul de 
trecere şi control "Porubne” 
cu documente străine. Băr
batul a predat spre control

documente, care nu-i permi
teau să treacă frontiera, adi
că paşaportul fratelui gea
măn al respectivului cetă
ţean. Faţă de acesta a fost 
întocmit un proces-verbal 
corespunzător. Amintim citi

torilor noştri că înainte de a 
porni la drum, peste hota
rele ţării, ar fi bine să vă 
aduceţi în ordine şi să veri
ficaţi existenţa şi termenul 
de valabilitate al actelor ne
cesare pentru călătorie.

Un motociclist 
s-a tamponat în 
plină viteză de un 
biciclist în data de 
2 aprilie în satul 
Draniţa, raionul 
Noua Suliţă.
Motocicleta tip 
"Dukatti” era con
dusă de un bărbat 
de 27 de ani din 
satul Podvirna. în 
rezultatul impactu
lui puternic, cei doi 
au fost aruncaţi în 
direcţii opuse pe 
şosea. Mai târziu 
biciclistul a murit în 
maşina ambulanţei 
în drum spre spital.
Medicii au încercat să-l salveze pe 
motociclist, însă şi acesta a încetat din 
viaţă în secţia de reanimare la spital.

Martorii oculari ai accidentului afirma ca 
după impact motocicleta a "zburat” fără a 
fi condusă încă vreo 200 de metri.

Bătrân bătut şi jefuit de un grap 
de tineri

Curtea de Apel 
Cernăuţi a susţinut 
poziţia Procuraturii 
regionale şi a lăsat fără 
schimbări sentinţa 
pronunţată de prima 
instanţă, prin care trei 
tineri au fost 
condamnaţi la 
închisoare pentru atac 
şi jaf. Ancheta a stabilit 
că în luna februarie a 
anului trecut un locuitor 
de 26 de ani al raionului Noua Suliţă, 
după o înţelegere prealabilă cu doi 
cemăuţeni în vârstă de 35 şi, respectiv, 
31 de ani, au intrat în casa unui bătrân 
în vârstă de 73 de ani din orăşelul 
Hliboca. Aplicând forţa fizică, doi dintre 
ei au furat din casă un televizor, un 
calculator portativ şi un telefon mobil. în

acel timp, cel de-al treilea membru al 
grupului stătea la pândă afară. 
Judecătoria raională Hliboca i-a con
damnat pe doi dintre infractori la 7 şi, 
respectiv, 7,5 ani de privare a libertăţii, 
iar pe cel de-al treilea membru al grupu
lui, care a urmărit comiterea crimei -  la 
4 ani de închisoare.

PED E A PSĂ  D U P Ă  M E R IT
Judecătoria 

raională Hliboca 
l-a recunoscut 
vinovat pe un 
locuitor în vârstă 
de 50 de ani al 
satului Banyliv- 
Pidghimyi, 
raionul Storojineţ, 
şi pe doi feciori ai 
acestuia în 
vârstă de 19 şi, 
respectiv, 17 ani, 
de comiterea 
infracţiunilor 
prevăzute de 
articolele 121 şi 
296 ale Codului 
Penal al Ucrainei. Ancheta a stabilit că 
inculpaţii au comis aceste infracţiuni în 
luna august a anului 2016. După ce s- 
au înarmat cu ştachete din lemn, au 
oprit motocicleta, pe care se deplasa un 
consătean în vârstă de 38 de ani, 
împreună cu copiii săi în vârstă de 
nouă şi, respectiv, doi ani. Huliganii i-au 
aplicat mai multe lovituri corporale

bărbatului, feciorului şi fiicei acestuia. 
Cel mai mult a avut de suferit fiica în 
vârstă de opt ani. Inculpaţii nu şi-au 
recunoscut vina, care, însă, a fost 
dovedită de partea de acuzare. 
Sentinţa pronunţată de judecată 
prevede şase ani de închisoare pentru 
bărbatul de 50 de ani, iar fii săi minori 
s-au ales cu câte doi ani de privare de 
libertate.

Asasinul nu a luat nimic. 
Ce scop a urmărit?

Mediile din ţinut au dezvăluit unele detalii 
despre teribilul asasinat, comis în data de 26 
martie în centrul oraşului Cernăuţi.

în propria casă a fost asasinată Olesea Macuh 
în vârstă de 52 de ani. împreună cu soţul aveau o 
firmă pentru fabricarea geamurilor şi uşilor din 
plastic, precum şi aduceau mobilă la comandă. în 
acea noapte fatală, fiica Oxana, care dormea la 
etajul doi, a auzit strigătele mamei. Când a cobo
rât, a găsit-o însângerată pe podea. Victima a 
murit la spital. Medicii au afirmat că asasinul i-a 
aplicat vreo opt lovituri de cuţit şi încă unul -  în 
inimă. Straniu lucru, dar din casă nu a dispărut 
nimic. Ce scop a urmărit asasinul? Deocamdată 
nu se ştie. Colegii şi prietenii au caracterizat-o pe 
victimă ca fiind o femeie blândă şi muncitoare, 
întotdeauna săritoare la nevoie. Ţinea mult la copii 
şi îi ajuta în permanenţă pe părinţi.

Tragicul accident s-a produs în 
jurul orei 11 noaptea în localitatea 
Priprutia din raionul Noua Suliţă. 
Vinovatul de acest accident, un 
locuitor de 34 de ani al oraşului Dnipro 
a pierdut controlul volanului şi a ieşit 
pe contrasens, accidentându-i pe doi 
locuitori ai oraşului Kameaneţ-Po- 
dilski, care şi-au oprit maşina pe 
marginea şoselei pentru a face unele 
reparaţii. Ambii au fost spitalizaţi de 
urgenţă la Noua Suliţă. în pofida efor
turilor oamenilor în halate albe, viaţa 
uneia dintre victime -  o femeie de 44 
de ani, nu a putut fi salvată. Ea a murit 
a doua zi în spital. A fost demarată o 
anchetă în baza articolului 286 punct 
2 (încălcarea regulilor de circulaţie 
rutieră) al Codului Penal al Ucrainei. 
Cercetările continuă.

Bărbat bătut până la 
moarte de un consătean.#v
n data de 2 aprilie, paznicul unui iaz din 
localitatea Stăuceni, raionul Chiţmani, a depistat 

corpul neînsufleţit al unui localnic în vârstă de 29 
de ani.

Membrii grupului operativ-de anchetă al poliţiei, sosiţi la 
faţa locului, au depistat pe corpul victimei numeroase traume, 
mâinile rupte şi capul spart. Datorită unor măsuri operative, 
poliţiştii l-au identificat rapid pe asasin. Acesta s-a dovedit a fi 
un consătean al victimei în vârstă de 22 de ani. Acesta le-a 
relatat poliţiştilor că toate s-au întâmplat în urma unui conflict. 
Asasinul a fost reţinut. Poliţiştii au constatat ulterior că bărba
tul a mai fost judecat pentru crime împotriva proprietăţii. Pentru 
această crimă el riscă cu privare de libertate pentru o perioa
dă de opt ani.

Hoţ prins în flagrant
Colaboratorii Serviciului pazei de stat şi cei 

de la Secţia raională de poliţie Şevcenko au 
sosit la un apel pe strada Eroilor Maidanului.

Sosind la faţa locului, apărătorii ordinii de drept au 
depistat uşa magazinului spartă şi un bărbat suspect în 
interior. Văzându-se prins în flagrant, hoţul a început să se 
comporte agresiv şi să opună rezistenţă oamenilor legii. 
Bravul colector de lucruri străine a fost reţinut. A fost dema
rată o anchetă în baza articolului 162 (încălcarea 
inviolabilităţii spaţiului) al Codului Penal al Ucrainei. în afară 
de aceasta, bărbatul va trebui să răspundă în faţa legii 
pentru opunere de rezistenţă lucrătorilor poliţiei.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Două persoane accidentate. 
Una dintre victime a decedat
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> Culorile înseamnă personalitate şi atitudine

Nu vă fie frică de culori!
Tendinţa femeilor este 

ca, după o anumită 
vârstă, să se ascundă în 
culori terne, în griuri 
monotone, negru cât 
cuprinde...

Acest aspect trebuie schimbat radi
cal din mentalitatea noastră! Culorile 
înseamnă viaţă şi bucuria de a ne 
bucura de ea şi de toate lucrurile fru
moase din jurul nostru. Nu există culori 
şi nuanţe care se încadrează în 
anumite grupe de vârstă. Să ştii să porţi 
cu voioşie toate culorile universului 
este un talent care se învaţă extrem de 
uşor! Nici o regulă nu ne spune că la 50 
de ani rozul ne este strict interzis, iar 
pastelurile nici nu mai există pentru 
această vârstă. Aceste idei 
preconcepute ne fac mult rău şi ne 
închid într-un cerc vicios din care cu 
greu vom putea ieşi mai apoi. 
Atitudinea vizavi de culori ţine mai mult 
de îndrăzneala de a privi lumea drept 
în ochi, de curajul de a vă exprima per
sonalitatea prin conduita vestimentară 
şi de libertatea şi lipsa îngrădirilor de 
tot felul.

Despre modă 
şi despre culoarea maro

Prea multe culori în vestimentaţia 
noastră poate irita privitorii, iar prea 
puţină poate plictisi.Cercetările spun că 
tot noianul de culori ne influenţează 
comportamentul datorită faptului că 
suntem permanent înconjuraţi de ele şi 
că suntem învăţaţi să asociem fiecare 
culoare cu anumite valori, caracteristici 
şi sentimente.

Am observat că în această perioa
dă majoritatea dintre noi preferă nuan
ţele de maro. Ce semnifică această 
culoare?

Maro este culoarea care transmite 
confort, stabilitate şi simplitate. Sem
nificaţiile ei sunt: lemnul, pământul, 
siguranţa, prietenia, casa, confortul,

rezistenţa, intimitatea, seninătatea, 
grija, satisfacţia, puterea, senzua
litatea, productivitatea, comoditatea.

Cu ce culori se asortează culoa
rea maro. Se asortează frumos cu 
verde, portocaliu şi galben. Maroul este

o culoare matură şi denotă o anumită 
sobrietate. Dacă alegeţi să purtaţi 
haine în nuanţe de maro, veţi transmite 
mesaje clare de încredere în propria 
persoană şi seriozitate.

Calendarul legumicultorului
Legume care se seamănă 
sau se plantează în aprilie

1-10 aprilie: ridichi de vară, dovlecei, cartofi timpurii, 
spanac, ardei şi roşii răsad, mărar, soiuri de varză pentru 
producţie timpurie;

10-20 aprilie: ridichi de vară, dovlecei, dovleci de copt, 
pepene galben, pepene verde, spanac, porumb pentru fiert, 
mărar, soiuri de varză pentru producţia semitimpurie, roşii şi 
ardei;

20-30 aprilie: sfeclă roşie, castraveţi, dovleac de copt, 
dovlecei, pepene verde, pepene galben, fasole, porumb 
pentru fiert, mărar, soiuri de varză pentru producţie 
semitimpurie, roşii şi ardei.

Până la mijlocul lunii aprilie se mai pot planta în grădină:
* Rădăcinoasele (morcovi, pătrunjel, păstâmac) în 

rânduri, distanţă de 25 cm; salata, spanacul;
* Se seamănă soiuri de mazăre târzie, sfeclă roşie şi 

sămânţă de ceapă.

De /a mijlocul lunii apriiie începe:
* Plantarea vărzoaselor, guliei şi a conopidei;
* Semănatul cartofilor preîncolţiţi la distanţa de 70 cm 

între rânduri, iar pe rând, între cuiburi, 30-40 cm, la 
adâncimea de 10 cm;

* Semănatul fasolei, castravetelui, pepenelui şi 
dovlecelului;

* Se mai poate semăna încă sfeclă roşie la 30 cm între 
rânduri;

* Plantarea ţelinei la distanţă de 40 cm între rânduri şi pe 
rând;

* Semănatul porumbului dulce;
* La sfârşitul lunii se poate planta răsadul de roşii timpurii 

şi ardei.
Atenţie la semănat! Combinaţii bune: morcovi-mazăre 

semănate alternativ; ceapă-morcov semănate alternativ; 
ceapă-sfeclă roşie-gulie; cartofi timpurii-mazăre; cartofi- 
fasole sau ridiche de lună-fasole;

Combinaţii negative: ceapă-usturoi; morcov-pătrunjel; 
mazăre-fasole; castravete-cartofi.

Gătiţi gustos împreună 
cu noi!
■  Supă de varză

Ingrediente: o varză de mărime 
medie, 2-3 cepe medii (puneţi-o în apă şi 
lăsaţi-o puţin ca să iasă iuţeala), 2 ardei graşi, suc de roşii 
(2 cutii de roşii în bulion), frunză de ţelină, pătrunjel, sare şi 
piper după gust.

Mod de preparare. Curăţaţi varza, tocaţi-o după 
preferinţă, tăiaţi apoi 
ceapa, tocaţi ardeii şi 
frunzele de ţelină. Puneţi 
ingredientele curăţate şi 
tocate într-o cratiţă şi 
puneţi suficientă apă 
încât să le acopere. Ţineţi 
sub control să nu scadă 
apa, adăugând din când 
în când apă. Când varza e aproape gata, adăugaţi sucul de 
roşii. Se lasă să fiarbă cca 10 minute la flacără mare, apoi 
focul se micşorează. în final adăugaţi pătrunjelul proaspăt 
tăiat.
■  Pilaf de post cu sfeclă roşie

Ingrediente: 2 sfecle roşii (coapte sau fierte), 1 cană 
orez, 1 ceapă, 50 ml ulei, 3 căni de apă caldă, 3 feliuţe de 
lămâie, piper şi sare după gust.

Mod de preparare:
Alegeţi şi spălaţi mai întâi 
orezul, apoi lăsaţi-l pentru 
vreo 10 minute să se 
înmoaie. Cele două 
sfecle tăiaţi-le în 
cubuleţe.

într-o cratiţă puneţi 
ulei la încins, apoi 
adăugaţi ceapa tocată, 
amestecaţi până devine 
sticloasă. Turnaţi apoi 
peste ceapă, orezul. Daţi 
focul mai mic şi lăsaţi 10 minute. Amestecaţi să nu se prindă 
de fund. După aceasta, adăugaţi în cratiţă cubuleţele de 
sfeclă. Se dă la cuptor şi se amestecă din când în când. 
Dacă apa a scăzut, mai puneţi adăuga apă caldă. La final 
puteţi orna cu pătrunjel proaspăt tocat şi câteva bucăţele de 
sfeclă roşie. Datorită sfeclei roşii, pilaful va căpăta culoarea 
roşie.

|  Peşte crocant
şi cartofi rumeniţi la cuptor

Ingrediente: 850 g cartofi cu coaja albă, tăiaţi felii 
groase, 1/2 linguri ulei de măsline, 1 lămâie, tăiată în două, 
4 fileuri de cod (sau alt peşte preferat), de circa 175 g 
fiecare, 75 g pesmet alb, 1 lingură oregano.

Mod de preparare:
Preîncălziţi cuptorul în 
prealabil. Aşezaţi cartofii într- 
o tavă şi stropiţi-i cu 2 linguri 
ulei de măsline; amestecaţi 
foarte bine, ca să se ungă 
uniform. Presăraţi sare şi 
piper negru proaspăt măcinat 
şi daţi la cuptor pentru 30-35 
de minute, amestecând din 
când în când până când se 
rumenesc şi se pătrund.
Atunci când cartofii sunt 
aproape gata, stoarceţi 
lămâia pe fileurile de peşte. Presăraţi sare şi piper negru 
proaspăt măcinat şi aşezaţi-le pe o foaie de copt. 
Amestecaţi pesmetul, oregano şi uleiul rămas şi presăraţi 
amestecul peste peşte. Se dă la cuptor pentru 10-12 
minute, până când se pătrunde şi crusta devine crocantă. 
Se serveşte imediat cu o garnitură de salată verde.
Sugestii:

* Ca să păstraţi valoarea nutritivă a cartofilor, nu-i 
curăţaţi de coajă. Este suficient să-i spălaţi bine cu o 
perie şi să-i clătiţi cu multă apă.

* înlocuiţi pesmetul alb cu pesmet din pâine 
integrală -  este mai hrănitor.
■  Ruladă de post

Chiar şi în Postul Paştelui îţi poţi răsfăţa familia cu 
prăjituri delicioase, alegând această ruladă gustoasă.

Ingrediente. Pentru aluat: 500 g făină, 250 g zahăr 
pudră, apă, 6 linguri miere, 1 linguriţă bicarbonat de sodiu, 2 
linguri zeamă de lămâie, 1 linguriţă scorţişoară, 1 praf de 
cuişoare.

Pentru umplutură: 50 g nuci, gem de prune, zahăr 
pudră, pentru decor.

Preparare. Se stinge bicarbonatul cu zeama de lămâie 
şi se pune peste zahărul pudră. Se încorporează făina 
amestecată cu scorţişoara şi cuişoarele. Se adaugă 
mierea, se toarnă apă călduţă şi se frământă până când se 
obţine un aluat omogen, care nu se mai lipeşte de mâini. Se 
întinde o foaie nu foarte subţire din el, se unge cu gem de 
prune şi se rulează. Se aşează rulada într-o tavă tapetată şi 
se presară peste ea nucile mărunţite. Se dă rulada la cuptor 
până când se rumeneşte uşor. După ce s-a răcorit, se 
pudrează cu zahăr.

Poftă bună!

Rubrică susţinută de Tatiana CARLAŞCIUC
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Gheorghe POSTEUCII, un tânăr cântăreţ român,
ne-a dezvăluit câteva secrete despre viaţa sa de Interpret

Tânărul interpret de muzică uşoară Gheorghe Posteucă,, 
a reuşit în ultimii ani să se facă foarte cunoscut, dato

rită talentului cu care a fost înzestrat de natură şi, aşa cum 
ne-a declarat, de părinţii săi, Ilie şi Elena Posteucă, care i-a 
dat viaţă la 14 noiembrie 1981.

încă din copilărie a fost atras de 
cântec. Avea un of în suflet când 
auzea muzica la radio sau televizor, 
care îl îndemna să cânte. Pe la 7-8 ani 
a început să participe la toate serbările 
şcolare desfăşurate în satul natal 
Stăneşti, raionul Hliboca. Era timid şi 
nu îndrăznea să-şi pună în valoare gla
sul. Până la urmă, a prins curaj şi a 
început să participe la numeroase 
festivaluri desfăşurate în raion şi

regiune. Peste ani devine absolvent al 
Colegiului pedagogic, secţia de muzi
că, apoi absolvent al Facultăţii de 
limbi străine şi Facultăţii de pedago
gie, catedra de muzică a Universităţii 
„Iu. Fedkovyci” din Cernăuţi.

Pe parcursul anilor a evoluat 
împreună cu diferite ansambluri şi 
colective atât din regiunea noastră, 
cât şi din România, unde obţine 
numeroase premii, acestea fiind o

recunoaştere a talentului şi vocii sale 
profunde, care îmbracă versurile cu 
rezonanţe aparte. Ii plac cel mai mult 
romanţele, acesta fiind genul muzical 
legat de cea mai profundă stare 
sufletească. îi admiră pe interpreţii 
care piui mult suflet în cântecele lor. 
Este premiat cu Diploma de excelen
ţă pentru implicare în realizarea acti
vităţilor din cadrul Proiectului 
Transfrontalier „Parteneriat pentru

promovarea tradiţiilor culturale în 
rândul tinerilor”. în prezent este 
candidat în ştiinţe pedagogice şi acti
vează ca profesor de canto şi dirijare 
corală la Catedra de muzică a 
Universităţii Naţionale „Iu Fedkovy
ci”, ca profesor de muzică la Gim
naziul nr. 6 din Cernăuţi şi conducă
tor al cvartetului vocal „Classic”. 
Acest interpret priveşte lumea ca un 
copil plin de optimism şi încredere,

însă exprimă în cântec profund şi 
puternic zbuciumul sufletului 
omenesc. îşi exprimă sentimentele, 
mai cu seamă, în cântecele compuse 
de el însuşi. Cei îndrăgostiţi de crea
ţia lui aşteaptă cu nerăbdare lansarea 
unui album, care, sperăm să ajungă la 
sufletele celor ce iubesc muzica cu 
adevărat. Iar noi îi dorim sănătate, 
inspiraţie şi încă multe melodii fru
moase.

la  Cernăuţi a avut loc 
castingul show-ului „X Factor”

S h o w -u l „X Factor" revine cu 
un nou sezon, iar înscrierile au 
început deja. Dacă te simţi talentat 
şi doreşti să cucereşti scena, nu 
trebuie decât să demonstrezi în faţa 
unui juriu de specialitate cât de bun 
eşti la cântat, iar de aici şi până la 
marea scenă a show-ului de talent 
nu e decât un pas.

Fa 3 aprilie a avut loc castingul pentru 
spectacolul vocal „X Factor” şi în oraşul 
nostru, desfăşurat în incinta Palatului Central 
al Culturii din Cernăuţi. Cei mai mulţi care 
au dorit să uimească juriul cu talentul lor au fost persoanele cu vârsta între 20-30 de ani. 
Organizatorii afirmă că nimic nu e imposibil, iar dacă ai talent şi o voce deosebită, crezi 
că te-ai născut pentru scenă, pentru public, ai carismă şi curaj, poţi cuceri cu uşurinţă 
marea scenă... Preselecţia a durat până seara, iar cei care au învins vor avea posibilitatea 
să fie admiraţi pe postul de televiziune CTB.

BOB DYLAN A  PRIMIT PREMIUL 
NOBEL PENTRU LITERATURĂ

Artistul american a primit premiul Nobel în 
timpul unui eveniment privat înainte de 

concertul pe care Bob Dylan l-a susţinut apoi în 
cursul serii la Stockholm.
________ I _________ I

De altfel, anterior Acade
mia a anunţat că ceremonia va 
fi una discretă, la care nu va fi 
admisă presa. Un membru al 
Academiei Suedeze, prezentă la 
ceremonia de înmânare a pre

miului, a afirmat că totul a 
decurs foarte bine, iar Bob 
Dylan, în vârstă de 75 de ani, a 
fost “foarte drăguţ”. Spre 
surpriza generală, Bob Dylan a 
fost recompensat cu premiul

Nobel pentru Fiteratură, „pen
tru că a creat în marea tradiţie a 
muzicii americane noi moduri 
de exprimare poetică”. Cele 
două concerte susţinute de Bob 
Dylan în Suedia dau startul 
unui turneu european cu ocazia 
lansării noului său album, 
”Triplicate”, în format triplu, ce 
conţine reluări de Frank 
Sinatra. .

Pagină realizată de Cristina GOSTIUC
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fântâna Albă, negru izvor al suferinţelor...

Memoria, ca un izvor, răzbate din adâncurile istoriei şi 
potoleşte setea sufletului de adevăr şi dreptate... Pe 

harta imensă a unui imperiu totalitar şi sângeros, care ocupa a 
şasea parte a globului pământesc, sunt însemnate multe locuri 
de exterminare a „duşmanilor reali şi potenţiali ai regimului". 
Puterea sovietică, instaurată în actuala regiune Cernăuţi în vara 
anului 1940, a venit cu aceeaşi ideologie de a căuta „duşmani ai 
poporului" şi a dezrădăcina simţul de libertate şi demnitate 
umană, cu aceleaşi „instrumente de supunere", încercate în 
timpul represiunilor în masă din anii 30.

Românii bucovineni, pentru care 
violenţa era străină, numai în primul an 
al puterii sovietice au încercat de mai 
multe ori să scape de ea, visându-se

dincolo de sânna ghimpată, pusă în 
grabă, la graniţa cu România. Pentru 
majoritatea oamenilor aceste intenţii 
s-au terminat tragic, dar mai ales în

Valea Prutului de la Lunca şi în 
pădurea Vamiţa de la Fântâna Albă în 
iama şi primăvara anului 1941.

Dacă ucrainenii de credinţă greco- 
catolică organizează la Cernăuţi, în 
săptămâna mare, „drumul Crucii”, 
românii din regiune parcurg, la 1 apri
lie „drumul sângeros” de la Vamiţa, 
numit popular şi semnificativ „Golgota 
neamului românesc”. După înălţarea în 
locul masacrului de la 1 aprilie 1941 a 
monumentului jertfelor nevinovate, 
memoria lor este cinstită cu 
participarea autorităţilor regionale, 
raionale şi locale, a delegaţiilor oficia
le din România. Iar începând cu anul

2011 ziua de 1 aprilie este marcată în 
România ca Zi Naţională a Memoriei 
Românilor victime ale masacrului de 
la Fântâna Albă şi alte zone.

Ziua de 1 aprilie 2017 a fost cu 
soare darnic de primăvară, cer senin ca 
şi visele celor care, cu 76 de ani în 
urmă, au căzut răpiţi de gloanţele gră
nicerilor sovietici în pădurea Vamiţa, 
din apropierea nemijlocită de frontiera 
sovieto-română de atunci. Parastasul a 
fost oficiat de către stareţul Mănăstirii 
Putna, Melchisedec, protopopii de 
Storojineţ şi Hliboca, Vasile Covalciuc 
şi Ioan Gorda. Rostind rugăciunea 
comună, cu mare putere pentru a fi

auzită la cer, participanţii la mitingul 
de doliu, au conştientizat faptul că 
viaţa omului este o jertfă închinată 
Mântuitorului, Cel care a luat chip de 
om pentru a salva omenirea de păcat. 
Astfel ne vine mai uşor să-i înţelegem 
pe simplii ţărani din Valea Şiretului, 
care cu riscul propriei vieţi au încercat 
să scape de un regim amoral şi lipsit de 
Dumnezeu.

După rânduiala şi cuvântul 
preoţesc, în faţa mulţimii de oameni şi 
buni creştini au luat cuvântul, aducând 
iui omagiu pios jertfelor masacrului de 
la Fântâna Albă, dar şi a celor bucovi
neni care au primit martirajul în 
lagărele straşnice ale GULAG-ului, 
Ion Muntean, preşedintele Consiliului 
Regional, Oleksandr Şkurighin, 
reprezentantul ARS Cernăuţi, Grigore 
Timiş, deputat al poporului din 
Ucraina, Petro Panciuk, preşedintele 
Consiliului Raional Hliboca, Vitali 
Kolomieţ, adjunctul şefului 
Administraţiei Raionale de Stat 
Hliboca, doamna Eleonora Moldovan, 
Consulul General al României la 
Cernăuţi, Eugen Tomac, deputat în 
Parlamentul României, activişti ai 
vieţii publice a românilor din regiune -  
Ilie Popescu şi Octavian Bivolam, care 
conduc două societăţi „Golgota”, 
Dumitru Covalciuc, preşedintele 
,Arboroasei”, care printre primii a 
scris despre această tragedie a 
neamului românesc din Bucovina şi a 
înălţat prima cruce în acest loc al 
suferinţelor.

Fântâna Albă, este un loc însemnat 
cu crucea jertfelor aduse de un neam 
martir...

Vasile CARLAŞCIUC 
Foto Vladimir ACATRINI

Două flori ale sufletului de creştin

Credinţa şi rugăciunea sunt acele flori care răsar din adâncul sufletului 
creştinului adevărat. Păşind prin această lume cu credinţă în 

Dumnezeu eşti acel, care semeni şi în urma ta se aşterne covorul faptelor 
bune, care-l va aduce să se atingă de el, măcar cu vârful degetelor, şi pe 
cel din inima căruia răsar florile care la atingere ti fac să-i doară pe cei din 
jur.

Ziua de 27 martie a fost acea zi 
când pe covorul împresurat cu florile 
credinţei au păşit elevii şcolii nr. 2 
din Iordăneşti, raionul Hliboca, 
alăturându-i şi pe acei oameni care 
locuiesc în mahalaua de pe malul 
drept al Şiretului. Această zi 
deosebită au aşteptat-o elevii cu 
nelinişte-n suflet şi cu mare credinţă,

deoarece nu a fost o zi deosebită, dar 
o zi care a aprins în inimile lor şi mai 
mult flacăra credinţei şi a speranţei 
într-un viitor mai luminos.

Cu câteva zile în urmă a fost 
adusă de părintele Gheorghe Moroz, 
copiii căruia învaţă aici, vestea că în 
faţa şcolii se va înălţa o nouă 
biserică în cinstea Sfântului

Nectarie din Egliina, iar elevii vor fi 
primii care-l vor întâmpina pe înalt 
Preasfmţitul Meletie, care va sosi la 
sfinţirea pietrei de temelie.

în acea zi, elevii cu pâine şi sare, 
cu flori în mâini au ieşit în calea 
Preasfinţitului, aştemându-i-le la 
picioare, care mai apoi au încununat 
crucea sfinţită rămasă să ocrotească

acest „colţişor de rai” .
Mitropolitul Cemăuţiului şi al 

Bucovinei, Meletie, cu zâmbetul 
blajin pe buze, l-a binecuvântat pe 
fiecare copil în parte, care mai apoi 
au rămas să fie martori ai acelui 
moment istoric -  sfinţirea pietrei de 
temelie a noii biserici. După cum a 
menţionat părintele Vasile 
Covalciuc, ei vor vi acei, care peste 
zeci de ani le vor povesti copiilor 
sau nepoţilor, că ei au fost martori 
oculari ai unui asemenea moment 
care a rămas să fie scris pe aripile 
istoriei -  punerea temeliei bisericii 
din satul Iordăneşti.

Momentul sfinţirii a fost o 
adevărată minime, ceea ce înseamnă

că partea dreaptă a satului Iordăneşti 
de pe Valea Şiretului rămâne să 
trăiască prin şcoală şi biserica care 
urmează să fie construită. Nu în 
zadar, ieşind de la lecţii, făcând 
primul pas în curtea şcolii, Sfânta 
Cruce este ca o mamă ocrotitoare la 
locul sfinţit, de parcă cuprinde în 
braţele ei şcoala şi toată împre
jurimea.

Această zi rămâne să fie scrisă 
cu litere de aur în istoria satului, în 
istoria şcolii, căci dacă vom da 
risipirii trecutul şi prezentul, despre 
care istorie vom mai vorbi în viitor?

Maria OPAIŢ, profesoară 
a Şcolii nr. 2 din Iordăneşti, 

raionul Hliboca
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SPORTIVII HERTENI,
PE PODIUM IA CAMPIONATUL 

NAŢIONAL DE PANKRATION
La Jytomyr a avut loc Campionatul naţional de pankration, la care au 

participat sportivi din 14 regiuni ale Ucrainei. Echipa regiunii Cernăuţi s-a 
clasat pe locul I în clasamentul general la secţiunile tradishn şi pline şi pe 
locul II la hrepplinh. Din componenţa echipei cernăuţene au făcut parte şi 
sportivi de la Clubul „Central” din Herţa: Gheorghiu Ion (locul I), Andrus 
Cristina (locul I), Alungulese Carolina (locul II), Crigan Andrei (locul II) şi 
Posteucă Dumitru (locul II).

Evoluţii spectaculoase ale şahiştilor ucraineni la Chisinău
9 JL 9 9 9

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Rizvan 
TALIBOV, 
campion 
absolut 
al regiunii 
la karate

Complexul sportiv 
„Olimpia” din Cernăuţi a 
găzduit Campionatul 
regional la karate.

La competiţie au partici
pat circa 300 de sportivi din 
regiunea Cernăuţi, Ivano- 
Frankivsk şi Ternopil. 
Campion absolut la 
categoria adulţi a devenit 
cernăuţeanul Rizvan 
Talibov de la Clubul sportiv

„Maximum”. Federaţia regio- Stanislav Zlotuhin, a oferit 
nală de karate, condusă de câştigătorilor cupe şi medalii.

La competiţia desfăşurată con
form sistemului elveţian în 9 runde, 
au participat 32 de şahişti din 
Ucraina, Anglia, Rusia, Israel, Bela- 
rus, Moldova, Serbia, Polonia, Azer
baidjan ş.a. Bernadskyi a acumulat 
7 puncte, reuşind astfel să intre în 
posesia medaliei de bronz. Aurul i- 
a revenit unui alt reprezentant al 
Ucrainei, Oleksandr Bortnykdin My- 
kolaiv (7,5 puncte), iar medalia de 
argint -  reprezentantului Israelului, 
Evghen Postnyi (7 puncte). Festiva
lul internaţional de Şah Rapid este 
organizat cu scopul popularizării 
şahului şi consolidarea relaţiilor de 
prietenie cu şahiştii din alte ţări şi, 
de asemenea, în memoria talen
tatului antrenor şi pedagog Vea- 
ceslav Cebanenco.

în cadrul Festivalului Internaţional de Şah Rapid „Memorialul V. 
Cebanenco -  2017”, găzduit la Chişinău, şahistul Vitali Bernadskyi din 
Cernăuţi s-a clasat pe locul III.

Aurul sportivilor nouăsuliţeni 
la „Rally-ul Carpatic”

în regiunea Ivano-Frankivsk s-a desfăşurat 
turneul naţional de turism sportiv „Rally-ul Carpatic”. 
La competiţie au participat 116 sportivi care au 
concurat pe distanţele de 14 km şi 3 km pe râurile 
Svicea şi Mizunka. Echipajul catamaranului Ivan 
Kneagyţkyi şi Vădim Kiril din Noua Suliţă au dat 
dovadă de caracter, cucerind medalia de aur. De 
asemenea şi echipajul alcătuit din sportivii bucovi
neni Oleksii Gulpe, Oleksii Arseni, Gheorghe Enachi 
şi Vădim Doroftei din Noua Suliţă s-au clasat pe locul 
IV, îndeplinind standardele de candidaţi în măiestri ai 
sportului din Ucraina. La competiţie au participat 
sportivi din mai multe regiuni ale ţării şi din Belarus.

Cristiano RONALDO
a dezvelit în cadrul unei
ceremonii o statuie cu chipul 
său, dar a avut un şoc 
când a văzut-o

în cadrul etapei a 23-a a 
campionatului Ligii 1 de fotbal 
FC Bucovina înregistrează

prima victorie împotriva echi
pei Skelea (Strii) cu scorul de 
1 : 0 .

Unicul gol al partidei 
a fost înscris în minutul 
61 de Oleksandr Gus- 
kov. FC Bucovina are 
acum 24 de puncte la ac
tiv şi se situează pe locul 
13 în clasament. Antre
norul principal al echipei 
cernăuţene, Oleg Raţii, 
după încheierea me
ciului, a declarat: „Mulţu
mesc jucătorilor pentru 
prestanţă. Bravo! Toţi au 
avut o condiţie fizică bu
nă. Am reuşit să creăm 
multe momente de gol, 
dar nu toate atacurile s- 
au încununat de succes. 

Cred că atunci când vom depăşi 
bariera psihologică, vom avea şi rezul
tate mai bune”.

Aeroportul 
din Madeira 
poartă de 
câteva zile 
numele de 
Cristiano 
Ronaldo, în 
cinstea fotba
listului în vâr
stă de 32 de 
ani, născut 
chiar în 
Funchal, capi
tala Insulelor 
Madeira, dar 
ceea ce trebu
ia să fie o 
ocazie de 
bucurie, s-a 
transformat 
rapid într-un
eveniment cel puţin nefericit. în cadrul ceremoniei 
de redenumire a aeroportului a fost dezvelită şi o 
statuie cu bustul lui Cristiano Ronaldo, care a stârnit 
o serie de comentarii în presa internaţională.
Statuia din 
bronz, 
care ar 
trebui să-l 
înfăţişeze 
pe fotba
list pare a 
fi mai 
degrabă o 
caricatură.
Unii spe
cialişti se 
întreabă 
dacă
măcar chi
pul lui 
Ronaldo a 
fost inspi
raţia pentru această statuie, căci nu seamănă deloc 
cu sportivul. Alţii au descris-o „dubioasă” şi chiar 
„oribilă”.

De patru ori câştigător al Balonului de Aur, 
Cristiano Ronaldo este atât cel mai selecţionat jucă
tor din naţionala Portugaliei, cu 137 de meciuri, cât 
şi golgheterul all-time al aceleiaşi reprezentative, cu 
71 de goluri. în vara anului 2016, Cristiano Ronaldo 
a devenit campion european alături de naţionala 
Portugaliei.

PRIMA VICTORIE IN NOUL SEZON 
PENTRU FC BUCOVINA



LC
Joi, 6 aprilie 2017 De la lume adunate

p o a re le  cald de aprilie se 
O fă c e a  tot mai simtit, deşi 

anotimpul rece încă nu cedase 
din drepturile sale. încă acum o 
săptămână-două Baba Dochia 
îşi scutura cojoacele. Petru 
venea spre satul natal cu o
durere de neînţeles în suflet.»
Revenea după 15 ani. Atunci a

întoarcerea 
fiului rătăcitor

închis cu ciudă usa casei»
părinteşti, lăsându-i pe părinţi cij ochii în lacrimi si cu inimile sfâşiate de durere.» »

Atunci, cu ani în urmă, Petru care 
era unicul copil la părinţi şi se bucura de 
toată atenţia şi dragostea lor, s-a certat 
în modul cel mai serios cu cei care i-au 
dat viaţă de dragul Stelei. Era student în 
anul IV de facultate şi se îndrăgostise 
până peste urechi de o fată de la nordul 
Moldovei, care era cu un an mai mare 
decât el. Stela era în ultimul an de studii 
şi bineînţeles, cum îi e şi dat unei fete, 
se gândea la măritat. Petru îşi dorea 
mult să termine studiile, să se angajeze 
în serviciu şi abia apoi să-şi creeze o 
familie. Pe de altă parte, îi părea că 
dacă o scapă pe Stela cumva în braţele 
altuia, va pierde totul în această viaţă. 
Şi acum îşi aminteşte ca în palmă cum 
a venit cu ea acasă. Le-a spus mai întâi 
părinţilor că este o colegă de grupă, 
care a venit împreună cu el în vacanţă 
pentru a vedea frumuseţea oraşului de 
pe malul Prutului. Deşi Stela crescuse 
nu departe de Cernăuţi, în Drepcăuţii 
Lipcanilor, nu avuse niciodată ocazia să 
se afle în oraşul adolescenţei lui 
Eminescu. Şi iată că ocazia a apărut. 
Cele două săptămâni de vacanţă au 
zburat pe neobservate şi tinerii studenţi 
trebuiau să revină la Chişinău. Părinţii 
lui Petru s-au dovedit a fi nişte oameni 
peste măsură de ospitalieri. Au primit-o 
pe Stela ca pe propriul copil. Tatăl lui 
Petru le-a oferit chiar maşina de serviciu 
(era preşedintele colhozului din localita
te) pentru acea excursie pe care i-o pro
misese tânărul. în câteva zile au admi
rat cele mai frumoase locuri. Au fost pe 
la Universitate, la Teatru, în Grădina 
botanică.

Toate au fost bune până într-o seară 
când părinţii au aflat despre adevăratele 
intenţii ale tinerilor. Şi mai ales când 
feciorul le-a spus că Stela se trage dintr- 
o familie cu opt copii, parcă s-au schim
bat. Cum numai tinerii au plecat la 
Chişinău, părinţii nu-l slăbeau pe fecior 
cu telefoanele:

-  Nu face să te grăbeşti cu acest 
pas, îl tot cicălea mama. Şi apoi fata e 
dintr-o familie săracă. Eşti unicul nostru 
copil, ai de toate. De ce nu ţi-ai căuta o 
aleasă după nasul tău.

Băiatul, însă, rămânea surd la toate 
cicălirile părinţilor. Seară de seară făcea 
pe naiba-n patru pentru a fi alături de 
Stela. Se străduiau să simtă din plin 
dulceaţa anilor tinereţii. Frecventau 
concertele de muzică populară şi 
uşoară, nu scăpau din vedere nici un 
film, care apărea în premieră pe ecra
nele cinematografelor. Peste un timp, 
tinerii au venit din nou în vizită la părinţii 
lui Petru. De data aceasta au fost mult 
mai insistenţi şi le-au povestit despre 
planurile lor de viaţă după nuntă. Badea 
Vasile, tatăl băiatului, a încercat pe un 
ton mai domol să le spună că nu e cazul 
să se grăbească cu acest pas. Se 
gândea omul că ”poate-i vor ieşi 
prostiile din cap feciorului”. Dar, ţi-ai 
găsit. Dacă au văzut că tinerii o ţin 
morţiş cu ale lor, ba le cer şi 
binecuvântarea pentru a se căsători şi a 
păşi în viaţă împreună, părinţii le-au 
tăiat-o din scurt:

-  Nu acceptăm această căsătorie şi 
nu vom fi de acord niciodată. Trebuie 
să-ţi termini mai întâi studiile, să te pui 
bine pe picioare şi apoi să te gândeşti la 
însurat. Iar tu, Stela, dacă te grăbeşti, 
nu ai decât să-l laşi în pace. Sau poate 
te interesează mai mult banii lui decât 
el?

Cuvintele tatălui au fost ca un tunet 
în urechile fiului. Nu l-a văzut niciodată 
atât de categoric, cel puţin acasă, în 
familie. La auzul acestor cuvinte fata 
izbucni în plâns, îşi strânse în grabă 
lucrurile şi, ieşind pe uşă, le aruncă:

-  Oricum, Petru va fi al meu şi fără

banii voştri. îmi pare rău că aşa am 
început relaţiile noastre. Adio. Nu cred 
să mai calc pragul acestei case.

Şi nu l-a mai călcat. Nici Petru nu a 
dat pe la casa părintească vreo 15 ani 
buni. Le-a reproşat atunci părinţilor că 
dacă nu o acceptă pe Stela în calitate 
de norăk înseamnă că nici de el nu au 
nevoie. încercările mamei de a-l opri şi 
a-l convinge au fost zadarnice.

-  De ce nu vreţi să înţelegeţi că pe 
ea am ales-o şi cu ea vreau să-mi 
trăiesc viaţa?

Şi duşi au fost. Au revenit la 
Chişinău şi şi-au zis că oricum le vor 
isprăvi pe toate şi fără ajutorul părinţilor. 
Uitam să vă spun că nici părinţii fetei nu 
au fost de acord cu acea căsătorie. Aşa 
că tinerii s-au văzut nevoiţi să joace o 
mică nuntă de studenţi cu cei mai 
apropiaţi prieteni şi colegi. în calitate de 
naş le-a fost însăşi decanul facultăţii -  
un bărbat tânăr şi solid, care trecuse 
împreună cu soţia printr-o situaţie 
asemănătoare. Şi atunci când tinerii au 
venit pentru a-l ruga să le fie naş de 
cununie, a acceptat din start 
propunerea.

Sau binecuvântarea părinţilor nu a 
fost dintre cele mai bune, sau soarta a 
vrut să le joace festa, dar căsnicia celor 
doi nu a fost de lungă durată. Imediat 
după nuntă s-au ciocnit de greutăţile 
vieţii, de neajunsuri şi lipsuri. Stela îi 
reproşa mereu că ar trebui să meargă la 
părinţi şi să le ceară ajutor, doar sunt 
obligaţi s-o facă pentru copilul lor. Petru 
nu a vrut nici în ruptul capului. Şi-a zis 
că o va scoate singur la capăt. A încer
cat mai multe locuri de muncă, mai 
multe posibilităţi, dar până la urmă s-a 
văzut nevoit să lase mâinile în jos şi să 
cedeze. Nici Stela nu a stat mult pe 
lângă el. într-o bună zi a dispărut şi a 
revenit peste vreo trei săptămâni. Şi-a 
strâns în grabă lucrurile şi i-a declarat 
că pleacă în satul de baştină, că şi-a 
întâlnit o fostă dragoste, care o duce 
acasă şi o face fericită. Aşa a rămas 
Petru de unul singur. A încercat, după 
cum spuneam, mai multe posibilităţi, a 
încercat să-şi refacă viaţa cu alte femei, 
dar fără rost. Şi atunci a găsit alinare în 
pahar. Aşa au trecut mai mulţi ani. Toate 
încercările prietenilor de a-l aduce pe 
calea cea dreaptă nu au ajutat. Până 
într-o zi. S-a privit în oglindă şi s-a spe
riat de propria imagine. La cei 35 de ani 
ai săi se vedea cu sufletul pustiu. Cel 
mai tare îl durea lipsa părinţilor. O fi avut 
dreptate atunci, sărmanii, dar nu le-a 
dat ascultare. într-adevăr, Stela a avut 
nevoie mai mult de banii lui. De aceea a

şi fugit cu altul, lăsându-l cu inima 
rănită.

Şi fiul rătăcitor a decis să se întoar
că acasă, să cadă în genunchi în faţa 
părinţilor şi să le ceară iertare. îl măcina 
gândul că, Doamne fereşte, nu-i va găsi 
în această lume, iar dacă îi şi va găsi 
nu-l vor ierta, pentru că i-a părăsit 
atunci, cu 15 ani în urmă. Zis şi făcut. A 
doua zi a luat autobuzul spre Cernăuţi. 
Cât a venit de la Chişinău a pus la cale 
fel de fel de planuri. Văzându-se ajuns 
în oraşul copilăriei, s-a oprit la un hotel 
peste noapte, iar a doua zi a plecat spre 
satul cu dulci izvoare şi cu atâta 
înţelepciune, pe care-l părăsise nici el 
nu ştie pentru ce. Era zi de duminică şi 
a hotărât să treacă mai întâi pe la bise
rică pentru a-i cere sfatul preotului. A 
aşteptat răbdător până s-a încheiat 
serviciul divin şi s-a apropiat:

-  Părinte, am sufletul sfâşiat de 
durere pentru că mi-am părăsit cu ani în 
urmă părinţii şi acum am ajuns al 
nimănui. Nu ştiu dacă am iertare...

Şi i-a înşirat sfântului părinte toată 
istoria.

-  Ridică-te, fiul meu, şi mergi acasă. 
Nici nu-ţi închipui cu cât drag te-au 
aşteptat părinţii toţi aceşti ani. Nici nu-ţi 
închipui cât i-a apăsat această povară. 
Văd că nici ţie nu-ţi este uşor. Treci 
peste această barieră şi o să vezi că ţi 
se va face mai uşor.

Petru a ieşit din biserică mai 
luminat. Prinse, parcă, aripi şi acum nu 
mergea, ci zbura spre casa părinteas
că. Ajuns la ea i se păru mai bătrână 
cumva. Se temea că nu va găsi pe 
nimeni în această casă, care i-a adus 
atâtea clipe de bucurie în copilărie. în 
prag îl observă pe tata, îmbătrânit de 
povara anilor. S-au îmbrăţişat şi au 
început amândoi să plângă.

-  lartă-mă, tată, că nu am ştiut să 
cântăresc atunci vorbele voastre 
înţelepte şi am ajuns al nimănui, lartă- 
mă de poţi. Dar unde e mama?

Bătrânul făcu un pas înainte.
- A  plecat acum doi ani din această 

lume. Te-a aşteptat şi te-a căutat mult, 
dar nu ai venit. Să ştii că am uitat demult 
de acea supărare.

în seara acelei zile tata şi fiul au 
făcut o masă de pomenire pentru soţie 
şi mamă. Au invitat şi nişte vecini, care 
s-au bucurat enorm de revenirea fiului 
rătăcitor. Petru le-a promis la toţi că nu 
mai pleacă nicăieri, că-şi va găsi un 
serviciu la oraş şi-l va înconjura cu toată 
grija si căldura pe cel care i-a dat viată.

Dumitru VERBIŢCHI

BANCURI J
Feciorul se adresează tatălui:
- Tată, dar eu de la cine am luat 

inteligenţa?
- Cred că de la mamă-ta, pentru că eu o mai am, 

răspunde părintele.

Soţia dezmierdându-se către bărbat:
- Iubitule, înainte să ne căsătorim, mereu îmi 

cumpărai bijuterii si cadouri scumpe.
-Şi?
- Şi cum se face că acum nu-mi mai cumperi?
- Păi, scumpa mea. Unde ai mai pomenit tu în lume 

pescar să dea mămăligă la peşte după ce l-a prins?

Soţia către bărbat:
- Ce faci acolo, dragul meu?
- Ce fac? Chiar nimic.
- Cum adică nimic? -  insistă nevasta. De o oră 

încoace studiezi certificatul nostru de căsătorie.
- Ei, chiar nimic. Pur şi simplu, căutam data 

expirării.

- Tăticule, se adresează fiul către părintele său. De 
ce la noi bărbaţii nu pot să aibă mai multe soţii conco
mitent cum e în Africa, bunăoară.

- Eşti încă mic, fiule, îl mângâie tatăl pe cap oftând. 
Când o să creşti mare, o să înţelegi de ce legea ne 
apără.

Poliţiştii de la rutieră intervin pentru clarificarea unui 
accident de circulaţie. Poliţistul către şofer:

- Stimabile, spuneţi-mi, vă rog, cum s-a făcut că la 
o aşa viteză mică aţi accidentat acest pieton, care tre
cea tocmai în loc reglementat de reguli?

Şoferul:
- Domnule poliţist, nu aveţi dreptate. Eu nu l-am 

accidentat. Pur şi simplu, am oprit pentru a-i da drumul 
să treacă.

- Dar de ce-l văd întins la pământ tocmai pe trece
rea de pietoni?! -  iese de sub control omul legii.

- Cred că o fi pierdut cunoştinţa de mare mirare, 
constată şoferul.

Doi amici discută:
- Măi frate, ce să ne facem noi, bărbaţii, cu femeile 

astea dacă noi suntem în putere mai puţină vreme 
decât doresc ele?

Lângă zidurile unei 

facultăţi, un ţăran stătea 

cu viţelul de funie.

- Ce să te faci? - spune al doilea pe un ton întrebă
tor. Am citit undeva că într-o căsătorie pentru un bărbat 
e mai greu primii 50 de ani.

- Şi apoi?
- Şi apoi îi vine în ajutor scleroza, care afectează 

conştiinţa soţiei.

Fiul de însurat o aduce acasă pe aleasa inimii sale 
pentru a-i face cunoştinţă cu părinţii. Mama îl ia 
deoparte la bucătărie şi-i şopteşte:

- Nu am ce zice, e frumoasă foc. Vă stă bine alături 
şi nu-ţi va fi ruşine să ieşi cu ea în lume. Dar, uită-te, 
dragul mamei, în poşeta ei. Dacă acolo e ordine, 
înseamnă că e şi gospodină.

Feciorul înşfacă poşeta, iese în coridor şi revine 
peste ceva vreme.

- Mamă, acolo e o dezordine totală. Totul e plin de 
ruj de buze, pudra e împrăştiată, o droaie de hârtii...

- Idiotule! - sare mamă-sa ca friptă. Aia e poşeta 
mea.

Fiul de 17 ani i se adresează tatălui său:
- Tată, cum e atunci când vezi o fată sau o femeie 

frumoasă, care vine în întâmpinare?
- Cum e? O admir până mă satur.
- Şi unde te uiţi mai întâi de toate?
- întâi şi-ntâi, fiule, mă uit atent dacă nu mă vede 

mamă-ta.

întorcându-se din deplasare, soţul decide să-şi 
verifice soţia la capitolul fidelitate. După ce a luat cina, îl 
ia deoparte pe fecioraşul său de cinci anişori şi-l 
ispiteşte:

- la spune-mi, Vasilică, în lipsa mea a venit vecinul 
nostru Gheorghe pe la noi?

Copilul dă ochii în jos şi răspunde cu jumătate de 
gură:

- Nu.
Tatăl observă că ceva nu e în regulă şi mai insistă:
- Zici că nu a fost. Dar bomboane ti-a dat?
-Da.

Un trecător indignat îl întreabă:

- Ce faci bade cu dobitocul aici?
- No, dobitocul e-năuntru, dă examen. 

Asta-i doar şpaga!
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CÂND NU SE RECOMANDA SA MANANCI USTUROIP
Usturoiul este unul din

tre cele mai sănătoa
se ingrediente, dar nu 
întotdeauna este indicat 
să-l consumi.

Când ai boli ale ficatului. 
Dacă ai afecţiuni ale ficatului şi 
primeşti pastile pentru astfel de 
probleme, nu ai voie să mănânci 
usturoi. Consumat chiar şi în 
cantităţi mici, usturoiul reduce 
eficienţa pastilelor pentru ficat. 
De evitat sunt şi anticoncep
ţionalele, pentru că pot da efecte 
adverse atunci când interacţio- 
nează cu usturoiul. De altfel, 
dacă ai boli ale ficatului, cel mai 
bine este să discuţi cu medicul, 
înainte de a primi orice trata
ment.

Probleme digestive. Evită 
usturoiul sau ceapa dacă suferi 
de sindromul colonului iritabil, 
dacă ai probleme cu stomacul, 
probleme digestive sau ai diaree. 
Usturoiul agravează problemele 
digestive, de aceea ar trebui să 
nu-l incluzi în alimentaţie.

Probleme cu ochii. Usturoiul

este folosit de sute de ani pentru 
tratarea stadiilor timpurii de cata
ractă, dar consumat în cantităţi 
mari, poate provoca hemoragii 
oculare. Evită-I, dacă ştii că ai 
probleme cu ochii, pentru că 
poate da efecte adverse pericu
loase.

înainte de o intervenţie 
chirurgicală. Dacă te pregăteşti 
de operaţie, nu este indicat să 
consumi usturoi, deoarece 
creşte riscul apariţiei de hemora
gii. De altfel, un studiu recent a 
arătat că usturoiul, consumat în 
cantităţi mari, poate interfera cu 
medicamentele cu proprietăţi de 
coagulare a sângelui.

Alte situaţii în care nu ar 
trebui să consumi usturoi. Un 
consum moderat de usturoi 
(câţiva căţei pe zi) este conside
rat sigur pentru aproape toată 
lumea. Dacă, însă, îl foloseşti cu 
efect terapeutic, trebuie să ţii 
cont de faptul că are şi efecte 
adverse. Astfel, consumă usturoi 
cu moderaţie şi nu pe termen 
lung, dacă suferi de inflamaţie

acută, diabet, hipoglicemie, in
somnie ori ai suferit un trans
plant de organe.

Datorită efectului puternic pe 
care îl are asupra multor sisteme 
din organism, inclusiv circulator, 
imunitar şi metabolic, usturoiul 
poate interfera cu numeroase

medicamente.
Cine poate consuma ustu

roi. Este recomandat celor care 
suferă de hipertensiune arterială, 
au colesterolul mare sau suferă 
de boli cardiovasculare. Aceste 
proprietăţi sunt susţinute de 
numeroase studii. Sunt specia

lişti care susţin chiar că usturoiul 
poate preveni cancerul de colon, 
de stomac, de sân, de prostată 
sau de plămâni. Din aceste 
motive, nu este indicat să renunţi 
la usturoi, dacă medicul nu îţi 
spune că te-ar putea afecta.

Ce se întâmplă cu organismul, dacă bei apă 
dimineaţa, pe stomacul gol

Apa băută dimineaţa, pe 
stomacul gol, s-a dovedit că 
are rezultate pozitive pentru 
organism, lată de ce ar trebui 
să devină o obişnuinţă pentru 
fiecare persoană. Femeile din 
Japonia obişnuiesc să bea un 
pahar cu apă în fiecare 
dimineaţă, când se trezesc.
Cu siguranţă acest obicei este 
practicat de multe persoane, 
iar exemplul ar trebui urmat 
de toţi. în ceea ce le priveşte 
pe femeile japoneze, apa 
băută dimineaţa le ajută să 
aibă o piele mai frumoasă, 
elastică, ca de porţelan. Mai 
mult decât atât, acest obicei 
ajută şi la menţinerea siluetei 
şi sănătăţii organismului.

* Te simţi sănătoasă. Dacă bei 
apă dimineaţa, după câteva zile începi 
să te simţi mai uşoară, iar organismul 
tău se detoxifică natural.

* Metabolismul se îmbună
tăţeşte. Această practică face dieta 
mai tolerantă. Senzaţia de foame este 
mai redusă, nu mai simţi nevoia de a 
consuma ceva tot timpul. în plus, apa 
băută dimineaţa îţi oferă energie pen
tru restul zilei.

* Apa băută pe stomacul gol ţine 
greutatea sub control. Pe lângă 
faptul că apa îţi mai taie din senzaţia 
de foame, digestia se îmbunătăţeşte, 
iar organismul nu adaugă kilograme în 
plus.

* Reduce arsurile gastrice. Apa
ajută şi la ameliorarea simptomelor 
produse de indigestie şi de reflux gas- 
troesofagian. Acest obicei te poate 
scăpa de disconfortul apărut după fie
care masă.

* Apa face pielea mai frumoasă.
Pielea unei persoane care nu bea apă 
dimineaţa şi prea puţin în restul zilei

are de suferit, este mai ridată şi îmbă
trânită.

* Apa face părul să arate mai 
bine. Nu doar că ne hrăneşte pielea şi 
organismul, ea face bine şi părului. 
Persoana care se hidratează corect va 
avea un păr mai sănătos şi strălucitor.

* Apa şi infecţiile urinare. Un gest 
banal te poate scăpa de numeroase

probleme create de infecţia urinară. 
Infecţiile urinare pot fi ameliorate şi 
prevenite şi cu ajutorul apei băute în 
fiecare dimineaţă.

* Apa şi starea de bine. Acest 
simplu ritual îmbunătăţeşte sistemul 
imunitar. Apa băută pe stomacul gol 
luptă împotriva bolilor fără a mai avea 
nevoie de medicamente.

Ce paşi trebuie de urmat
>- Pentru a te simţi energică întreaga zi, trebuie să bei 4 pahare de 

apă imediat după trezire.
>- Bea apă înainte de a-ţi face toaleta de dimineaţă.
>- La început îţi va fi dificil să bei o asemenea cantitate, dar o poţi face 

treptat.
>- Bea în prima zi un pahar, în a doua zi două şi tot aşa, până te 

obişnuieşti.
>- După ce ai băut apa nu mânca nimic timp de 45 de minute.
>- Bea apa cu aproximativ 30 de minute înainte de a lua micul dejun.
>- După micul dejun nu mai mânca sau bea nimic pentru următoarele 

2 ore.
Când apar rezultatele. Rezultatele favorabile apar la maximum o 

lună de zile, în funcţie de starea de sănătate în care te afli la momentul 
aplicării acestei metode. Un organism hidratat este un organism sănătos. 
Apa băută dimineaţa pune organismul în funcţiune.

Leacuri de la cititori
Unguent ce calmează 

durerile articulare
Durerile articulare devin insuportabile odată 

cu înaintarea în vârstă. Această reţetă, 
extrem de apreciată în medicina naturistă, îşi va 
dovedi eficienţa de la prima aplicare.

Ingrediente: 1 lingură de miere, 1 lingură de 
muştar, 1 lingură de sare fină, 1 lingură de apă. 
Pentru această reţetă este indicat să folosiţi sare 
amară Epsom cu calităţi terapeutice recunoscute în 
calmarea durerilor musculare, a luxaţiilor şi a contu
ziilor.

Mod de preparare. Amestecaţi toate ingrediente
le până când veţi obţine un amestec omogen, pe care 
îl veţi pune într-un recipient de plastic. Unguentul pre
parat din cantităţile menţionate vă va ajunge pentru 
câteva zile. Pentru a spori şi mai mult calităţile ungu

entului, puteţi adăuga un vârf de linguriţă de ghimbir 
măcinat şi jumătate de linguriţă de turmeric.

Mod de utilizare. Aplicaţi pe locurile dureroase, 
apoi acoperiţi zona cu celofan şi apoi cu un fular 
gros. Lăsaţi unguentul să acţioneze cel puţin 2-3 ore, 
apoi îndepărtaţi compresa. Ideal este să aplicaţi com
presa seara, înainte de culcare, pentru a lăsa ungu
entul să acţioneze peste noapte.

Aplicarea trebuie să fie repetată de 5 ori. 
Unguentul trebuie păstrat la frigider.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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>- Sărbători creştine

F l o r i i l e ,
cea mai importantă sărbătoare 
ce vesteşte Paştele

Creştinii ortodocşi 
prăznuiesc, dumini

că, Floriile, cea mai 
importantă sărbătoare ce 
vesteşte Paştele, reme
morând intrarea lui Iisus 
în Ierusalim, unde a fost 
aclamat de locuitorii ora
şului şi întâmpinat cu 
frunze de palmier, fiind 
totodată sărbătoarea 
celor care au nume de 
flori.

în duminica a şasea din 
postul Paştelui, cunoscută în 
popor şi sub numele de Du
minica Floriilor, Biserica Orto
doxă sărbătoreşte intrarea tri
umfală a lui Iisus Hristos în 
Ierusalim.

Floriile, primul praznic îm
părătesc sau Duminica Stâl- 
parilor, deschid săptămâna 
cea mai importantă pentru 
pregătirile de Paşte, cunos
cută sub numele de “Săp

tămâna Mare”, după cele 40 
de zile de post.

De Florii se mănâncă 
peşte, fiind a doua dezlegare 
din postul Paştelui, după cea 
din ziua Bunei Vestiri.

Sâmbăta din ajunul săr
bătorii este cunoscută şi ca 
Moşii de Florii, când se fac 
pomeniri pentru sufletul rude
lor decedate.

Ortodocşii sărbătoresc 
ziua de Florii ca pe una de 
bucurie, dar cu înţelegerea 
faptului că zilele ce urmează 
sunt unele ale tristeţii. Veni
rea lui Iisus cu o săptămână 
înainte de patimile sale şi de 
învierea Sa din morţi au fost 
profeţite cu mai bine de patru 
sute de ani înainte de sfântul 
proroc Zaharia.

Intrarea lui Iisus în 
Ierusalim este relatată de toţi 
cei patru evanghelişti, loan, 
Luca Matei şi Marcu. Noul 
Testament relatează faptul că

apostolii au întins hainele lor 
pe asin, pe ele şezând Mân
tuitorul în timpul acestei pro
cesiuni. Acest gest a fost 
interpretat de Sfinţii Părinţi ca 
fiind mărturisirea faptului că 
învăţătura apostolilor va 
aduce la ascultare toate 
neamurile de pe pământ. 
Hainele Sfinţilor Apostoli sim
bolizează noua haină pe care 
o îmbracă oamenii, haina 
Sfântului Botez.

După modelul mulţimii din 
cetatea Ierusalimului care l-a 
întâmpinat pe Mântuitorul cu 
frunze de palmier, Biserica 
Ortodoxă a rânduit ca, după 
săvârşirea Sfintei Liturghii, să 
se sfinţească ramurile de sal
cie aduse de credincioşi.

Slujitorii Bisericii citesc 
rugăciuni de sfinţire a sălciei, 
ţinând în mâini aceste ramuri 
înmugurite, cu lumânări ap
rinse, ca simbol al biruinţei 
vieţii asupra morţii, fiind cu

noscut faptul că salcia are o 
putere mare de regenerare.

De Florii, atenţia comuni
tăţii tradiţionale era îndrepta
tă, pe lângă sărbătoarea reli
gioasă, către renaşterea 
vegetaţiei. De fapt, denumi
rea populară a sărbătorii vine 
de la zeiţa romană a florilor, 
Flora, peste care creştinii au 
suprapus sărbătoarea intrării 
Domnului în Ierusalim. Astfel, 
pe lângă sărbătoarea creşti
nă a intrării Mântuitorului în 
Ierusalim au apărut şi nenu
mărate obiceiuri şi tradiţii, 
atât în mediul rural, cât şi în 
cel urban

De exemplu, de Florii se 
obişnuieşte să se facă “de 
ursită”, astfel că fetele aflau, 
prin diverse procedee, dacă 
se vor căsători sau nu în acel 
an. Tot de Florii, mărţişorul 
purtat până în această zi se 
pune pe ramurile unui pom 
înflorit sau pe un măceş, iar 
zestrea se scoate din casă 
pentru aerisire.

Creştinii prăznuiesc 
Intrarea Mântuitorului partici
pând la Sfânta Liturghie, 
împodobind cu ramuri de sal
cie sfinţită icoanele, uşile şi 
ferestrele gospodăriilor lor şi 
păstrând rânduiala postului.

Aceste ramuri sfinţite se 
păstrează peste an, fiind folo
site cu credinţă la tămăduirea 
diferitelor boli. Oamenii obiş
nuiesc să înfigă aceste ramu
ri în straturile proaspăt semă
nate, să le pună în hrana ani
malelor sau să le aşeze pe 
morminte. Ramurile verzi 
simbolizează renaşterea 
vegetaţiei, amintind totodată 
de ramurile cu care a fost 
întâmpinat Iisus la intrarea în 
Ierusalim, în această zi.

De asemenea, exista şi 
obiceiul ca părinţii să-i lo
vească pe copii cu nuieluşa 
de salcie când veneau de la 
biserică, pentru a creşte 
sănătoşi şi înţelepţi.

în seara din ajunul Florii
lor se organizează un peleri
naj sau o procesiune, care 
porneşte de la o biserică şi se 
sfârşeşte la alta, în amintirea 
ieşirii oamenilor în întâmpina
rea Domnului, pe drumul său 
spre Ierusalim. Pelerinajul 
are şi rolul binecuvântării ora
şului respectiv.

FĂCLIA DE PAŞTI
NU TREBUIE SĂ FIE U FĂCLIE A INCENDIULUI

Se apropie luminoasa sărbătoare a învierii 
Domnului. Ea aduce lumină în sufletele 
creştinului şi bucurii în casa lui. Pentru ca aceas
tă bucurie să fie deplină, pentru ca Paştele să fie 
cu adevărat fericit, nu trebuie să uităm de res
pectarea normelor elementare de securitate. Mai 
ales ale celor antiincediare, căci la sărbătoarea 
Paştelui sunt aprinse foarte multe lumânări, iar 
locaşurile sfinte sunt frecventate de majoritatea 
enoriaşilor.

Secţia orăşenească a Direcţiei Serviciului de 
stat pentru situaţiile de urgenţă în regiunea 
Cernăuţi, referindu-se la statistica de mai mulţi 
ani, atrage atenţia populaţiei asupra faptului că 
anume în această perioadă izbucnesc mai multe 
incendii. în majoritatea lor factorul uman este 
decisiv.

în popor se spune că cel ce se păzeşte şi 
Dumnezeu îl ocroteşte. De aceea ne adresăm 
către bucovineni cu cerinţa: respectaţi regulile elementare 
antiincendiu, pentru ca nenorocirea să nu se abată chiar în 
zi de sărbătoare.

Viktor KOLODRIVSKI, 
şeful Secţiei orăşeneşti a Direcţiei Serviciului 

de stat pentru situaţiile de urgenţă 
în regiunea Cernăuţi

IHI01RI01SM01PJ
I 0 . 0 4 - 1 G . 0 4 . 2 0  17

BERBECUL. Comunicarea joacă un rol impor
tant pentru tine în această săptămână, mai ales dacă 
este vorba de rezolvarea unor probleme ce vizează 
banii. Eşti preocupat de obţinerea unor câştiguri din 

muncă personală, aşa că nu te baza prea mult pe 
ceilalţi dacă este vorba de bani. Relaţia cu persoane aflate peste 
hotare sau colaborări aflate în derulare, capătă mare importanţă 
pentru tine acum. încerci să foloseşti anumite informaţii pentru a 
atrage mai multe câştiguri financiare de partea ta. Sfârşitul săptă
mânii poate fi de bun augur în relaţia de amor. O călătorie alături 
de persoana iubită îţi poate deschide o nouă perspectivă asupra 
vieţii.

TAURUL. Nu duci lipsă de idei, originalitate dar şi 
dorinţa de a acumula informaţii, ba chiar ai ocazia să 
participi la un concurs. Totul depinde de calmul, 
atenţia ta la detalii, fără să îţi mai faci tot felul de com

plexe. Comunici mult, dar cu folos, în această săptă
mână. în a doua parte a săptămânii relaţia cu persoana iubită este 
mult mai deschisă, împărtăşind proiecte comune şi pe termen 
lung. Sfârşitul săptămânii preferi să-l petreci acasă, ocupându-te 
de treburile gospodăreşti sau pur şi simplu odihnindu-te.

GEMENII. începi săptămâna cu o oarecare notă 
«f- y. de speranţă că evenimentele se vor derula în favoarea 

ta. Totul este să abordezi oamenii, viaţa cu mai multă 
\  y  detaşare, să vezi latura frumoasă a fiecărui eveni

ment. Ai ocazia ca acum să începi un parteneriat impor
tant ce se va derula pe termen lung. Ziua de 13 aprilie se poate 
dovedi a fi favorabilă din punct de vedere financiar, chiar dacă 
banii se vor cheltui destul de rapid. La sfârşitul săptămânii ai oca
zia să negociezi în favoarea ta pentru a reuşi să obţii susţinere în 
plan financiar. Primeşti informaţii preţioase ce te vor avantaja în 
carieră.

RACUL. încă de la începutul săptămânii ai ocazia 
^  să descoperi unele dedesubturi legate de carieră, de 

relaţia cu superiorii. Ziua de 13 aprilie poate fi favora
bilă pentru a pune în practică un proiect de anvergură, 

ce vizează actele, studiile, dar şi relaţia cu prietenii. Nu 
te baza prea mult pe promisiunile făcute de superiori. Ascultă-ţi 
intuiţia şi acţionează după cum îţi dictează sufletul, mai ales dacă 
vrei să faci o schimbare ce vizează locul de muncă. Ai toate 
şansele să primeşti o informaţie importantă despre un post mai 
bine plătit.

LEUL. Eşti susţinut de prieteni în demersurile ce 
vizează cariera. Ai ocazia să revizuieşti un contract, 
relaţia cu colaboratorii, un loc de muncă. Există posi
bilitatea să te deplasezi în străinătate în interes de 

servici, sau să începi o afacere importantă peste 
hotare. Se pot ivi soluţii acum de unde te aştepţi mai puţin, 

dacă este vorba de rezolvarea unor divergenţe de la locul de 
muncă. Ziua de 13 aprilie se poate dovedi destul de contradictorie. 
Pe de o parte primeşti informaţii secrete ce te pot ajuta în plan pro
fesional, iar pe de altă parte constaţi că tot ce părea "roz şi frumos” 
s-a dovedit a fi în dezavantajul tău.

FECIOARA. încă de la începutul săptămânii eşti 
preocupat de propria imagine, de felul în care te 
percep ceilalţi, ce anume trebuie să mai modifici în 
propria atitudine faţă de ceilalţi oameni. Se pare că nu 

îi poţi împăca pe toţi, şi oricât de mult vei lăsa de la tine 
tot se va găsi cineva să îşi exprime nemulţumirea la adresa 

ta. Ai şansa să obţii susţinere financiară la momentul potrivit sau 
să afli de o moştenire venită oarecum pe neaşteptate. Ziua de 13 
aprilie poate fi favorabilă în măsura în care eşti dornic să 
interacţionezi cu prietenii şi să foloseşti oportunităţile în plan finan
ciar.

BALANŢA. începi săptămâna simţind chemarea 
■— wf profundă către spiritualitate, de a explora noi
a dimensiuni ale propriei fiinţe, dar şi a lumii în care

I  /  \  J  trăieşti. Este o perioadă în care eşti preocupat de dez- 
legarea unor taine. Ai ocazia să porţi discuţii interesante 

cu un învăţător, preot, ghid spiritual. La sfârşitul săptămânii petreci 
momente frumoase alături de un grup de prieteni, redescoperi 
frumuseţea unei relaţii de amiciţie, împărtăşind aceleaşi preocu
pări, idei cu persoane alături de care simţi că te încarci pozitiv.

SCORPIONUL. Te implici cu pasiune într-o nouă 
relaţie, fiind mult mai senzitiv, intuind cu uşurinţă de ce 
are nevoie partenerul. Comunici mai mult, deschis şi 
sincer, fiind momentul să lămuriţi unele probleme ce 

vizează banii, plăţile ce trebuiesc făcute. La jumătatea 
săptămânii sunt favorizate călătoriile peste hotare. Ai ocazia să 
începi o nouă relaţie de amor sau chiar să revină în viaţa ta o 
persoană de care nu mai ştiai nimic. La sfârşitul săptămânii te 
gândeşti la faptul cum să rezolvi, în favoarea ta, unele probleme 
de la locul de muncă.

SĂGETĂTORUL. Porţi discuţii destul de intense cu 
. parterul de viaţă în ceea ce priveşte copiii. Ai şansa să 

/fe S O  ajungi la un consens după data de 11 aprilie. Eşti plin 
- I i j ?  < de energie, dorinţa de a acţiona în mai multe direcţii, 

ceea ce ar putea să te epuizeze peste măsură. Au loc 
tot felul de schimbări ce vizează cariera, imaginea ta în plan social, 
apelezi la tot felul de tertipuri, pentru a depăşi provocările. La 
sfârşitul săptămânii ţi-ar prinde bine o călătorie alături de familie, 
reuşind astfel să te rupi de obligaţiile ce ţin de locul de muncă.

CAPRICORNUL. Relaţia cu familia este destul de 
intensă în această săptămână. Este nevoie de 
suportul tău moral, poate chiar şi financiar în ceea ce 
priveşte relaţia cu părinţii. Creativitatea se manifestă 

cu succes, în această perioadă. La sfârşitul săptămâ
nii ai ocazia să descoperi un nou domeniu de interes ce- 

ar putea să îţi aducă reale câştiguri pe viitor. Planul financiar este 
oarecum favorizat, totul este să ţii cont şi de sfatul celor care au 
mai multă experienţă şi pot veni cu sfaturi utile pentru a te conduce 
spre o direcţie potrivită.

VĂRSĂTORUL. Este multă forfotă în domeniul 
studiilor, a comunicării, dar şi a comerţului şi 
călătoriilor pe distanţe scurte. începi săptămâna con- 
centrându-te foarte serios pe rezolvarea unor proble

me ce vizează actele, documentele. Ziua de 13 aprilie 
îţi poate aduce oportunitatea pentru a rezolva o problemă 

ce vizează relaţia cu un coleg, obligaţii de serviciu ce trebuie 
rezolvate în timp record. Totul ţine de intuiţia, dar şi de inspiraţia ta, 
dar mai ales de originalitate şi ambiţia de a depăşi orice problemă. 
Sfârşitul de săptămână se poate dovedi favorabil începerii unor 
parteneriate, sau chiar în rezolvarea unor probleme din cadrul 
relaţiei de cuplu.

PEŞTII. Ştii să atragi, în această săptămână, 
exact persoanele de care ai nevoie pentru a rezolva 
probleme ce ţin de locul de muncă. Eşti mult mai 
hotărât, dacă este vorba să obţii un împrumut absolut 

necesar. Ziua de 13 aprilie se poate dovedi avantajoasă 
din punct de vedere al primirii unor informaţii. Primeşti veşti bune 
ce au legătură cu copilul. Relaţia cu persoana iubită este mult mai 
destinsă, reuşind să ajungeţi la un punct comun. Nu te aştepta 
însă să fii înţeles de prieteni, ba chiar ai ocazia să constaţi că se 
repetă unele "greşeli” venite din partea acestora.

ţi*-'
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La început de Prier, când primăvara începe să împartă
cu dărnicie frumuseţile sale şi se răspândeşte 

pretutindeni mireasma îmbătătoare â florilor, doamna
Angela ŞTEFANIUC

din Cernăuţi îşi sărbătoreşte ziua de naştere. 
Anume în această zi deosebită, când la buchetul vieţii îşi 

prinde o floare de o rară frumuseţe şi gingăşie, doamna 
Angela este felicitată de soţul Ion, fiicele Cristina şi Irina, de 
feciorii Nonstantin şi Andrei, de nepoţii Vova, Nastea, Anghelina 
şi Veronica. De la Dumnezeu e lăsat ca femeia să fie îngerul 
ocrotitor al familiei, să fie mângâierea, bucuria şi mila tuturor. 
O asemenea fiinţă este şi sărbătorita. Cei scumpi şi dragi ini
mii îi doresc în primul rând sănătate, că anume ea, sănă
tatea, este cea mai scumpă avere, îi doresc fericire, linişte 
sufletească, frumuseţea primăverii, farmecul florilor alese, 
care în aceste zile îi bucură inima.
Tu în casă eşti lumină, /Eşti o floare în grădină,
Pe cărarea scumpă â vieţii /Cu noroc în veci să 
De necazuri şi tristeţe /Niciodată să nu ştii.
Să ai viaţa ca-n poveşti/Ş i visuri 
Să dărui celor ce-i iubeşti /

Doar clipe fericite.
La mulţi ani!

Suntem veriga firului de aţă 
în fiecare lanţ făcut din doi.
Ce greu cu noi, femeile, în viaţă,
Dar e şi imposibil fără noi...

De la Dumnezeu e lăsat ca femeia să fie îngerul ocrotitor 
al familiei, să fie mângâierea, bucuria şi mila tuturor.

O asemenea fiinţă este şi doamna
Cristina ANDRIŢCA,

jurnalistă la TV Bucovina.
Soţii Veaceslav şi Cristina ţin foarte mult unul la altul, parcă mai 

ieri erau mire şi mireasă, o pereche minunată. Doamnă Cristina, 
sunteţi o femeie fericită, fiindcă aveţi un 
soţ iubitor, cumsecade, care-şi păs
trează cu sfinţenie de-a lungul vieţii 
jurământul de la sfânta cununie. Şi 
astăzi, soţul Veaceslav alături de 
fecioraşul Stas, împreună cu 
părinţii, fratele, rudele şi prietenii 
vă doresc sănătate şi spor în 
toate, fericire şi belşug. La 

această urare se alătură şi colegii de breaslă, de asemenea urân- 
du-vă multă, multă sănătate, pace în casă, căldură sufletească şi 
ani fericiţi în mijlocul celor scumpi şi apropiaţi. Aşadar, un sincer 

„La mulţi ani!” şi toţi fericiţi, scumpa noastră!

Domnule Vladimir, sufletul şi toată dragostea soţiei vă aparţine. 
Sunteţi un om fericit! Soţia, împreună cu feciorii dumneavoastră 
ne-au rugat să includem în ziarul nostru un mesaj de felicitare, care 

să vă zică de bine şi sănătate, să vă bucure mult, să aducă 
o bună dispoziţie tuturor oaspeţilor, aflaţi la masa de sărbătoare, 

deoarece, la 10 aprilie, directorul Casei de cultură din Vancicăuţi, raionul 
Noua Suliţă, domnul
Vladimir RAŢA,

îşi va sărbători ziua de naştere.
Sărbătoritul este un gospodar în sensul deplin al cuvântului, un domn 

cumpătat şi modest. Este un tată iubitor, un soţ devotat. Doamna Tatiana, 
soţia sărbătoritului, îi mulţumeşte Bunului 
pentru un astfel de soţ iubitor, cu suflet 
împreună au crescut şi au educat doi copii frumoşi 

bravi, care în prezent îşi au familiile lor, însă cu inima şi sufletul sunt alături în aceste clipe de 
scumpul lor tată.

în această minunată zi de Prier, un cuvânt de felicitare vă adresează soţia 
feciorii Igor şi Oleg împreună cu familiile lor, şi mama-soacră Ana, dorindu-vă multă 
tate, fericire şi belşug, succese în activitatea de zi cu zi şi mult noroc în toate.

Azi e mare sărbătoare /Şi-ţi vestim mândra urare.
Scumpul nostru, îţi dorim /Soare-n casă, cer senin,
Dumnezeu cu-â Sa putere /Să-ţi aducă mângâiere.
Totul ce-i mai scump pe lume /Ţie îţi dorim anume,
Voie bună, spor în toate,/ La mulţi ani cu sănătate!

în aceste zile pline de soare îşi sărbătoreşte ziua de naştere 
scumpa noastră bunicuţă, doamna

Aurora BUJENIŢA
din satul Mahala, raionul Noua Suliţă. Această Bună Vestire i-a adus 

în buchetul vieţii a 80-  a floare. Ce vârstă minunată când ai posibilitate 
să te joci cu strănepoţii şi să auzi dulcile lor cuvinte:

„Bunico, noi te iubim din suflet!”.
Cu ocazia frumoasei aniversări, doamna Aurora din tot sufletul este 

felicitată de nepoţii Andrei şi Ina, de strănepoţii Xenia, Nichita, Pavlic şi 
Tatiana, de nora Elena şi de toate rudele, care îi doresc să aibă parte de uni 
curcubeu şi mult soare după fiecare ploaie şi furtună. îngerul păzitor să fie l 
mereu alături de ea şi să o ferească de necazuri. Un zâmbet la fiecare lacri-l 
mă, bucurii după necazuri, clipe fericite după cele triste, zile albe după cele| 
negre...

Scumpa noastră, îţi dorim din toată inima multă sănătate, bucurie şi pacel 
sufletească. O viaţă trăită frumos, plină de demnitate, cu satisfacţia lucrului 
făcut din suflet, viaţă care atrage admiraţia celor din jur.
Bunicuţa noastră scumpă, noi pe tine te iubim /Ş i cu toţi acum la masă, vrem ceva să-ţi oferim. 
Banii nu prea au valoare, când ajungi la anii tăi, /Vrem sănătoasă să ne fii, alături de nepoţei. 
Fericire, bucurie, tot ce-i bun noi îţi dorim,/ Lângă aşa o bunicuţă noi mereu am vrea să fim.
La mulţi ani cu toţii să strigăm: /  Să ne trăiască bunicuţa care-o avem!

Un mesaj de felicitare îi adresăm domnului
Gheorghe OLARI

din or. Cernăuţi, căruia anotimpul de basm al 
primăverii i-â adus vestea bună în prag că 

Dumnezeu i-â mai dăruit un an fericit, adăugându-i 
în pomul vieţii cel de al 80-lea inel.

Omul înfrumuseţează locul, glăsuieşte o maximă 
şi sărbătoritul nostru tot ce-a făcut în viaţa lui, toate 
telesale sunt demne de laudă. Toată viaţa â muncit 
în construcţie, unde s-a manifestat ca un om capa
bil, harnic şi foarte responsabil. Este stimat de toţi 
cei care-l cunosc pentru seriozitate, profesionalism şi punctualitate. împreu

nă cu mult iubita soţie Maria au crescut şi educat doi copii, 
altoindu-le în inimă cele mai frumoase calităţi umane şi stima 
faţă de cei din preajmă, îndeosebi faţă de oamenii în vârstă.

Şi când Dumnezeu i-â mai dăruit şi un nepoţel, domnul 
a înţeles rostul vieţii, rămânând ferm convins că nu 

în zadar a muncit pentru liniştea, binele şi bunăstarea fami
liei. Astfel, cu ocazia zilei de naştere, cele mai dragi fiinţe inimii 
sale: soţia Maria, fiica Georgeta, fiul Valeriu împreună cu soţia 
Elena, nepoţelul Alexandru, toate rudele, prietenii şi nu în ultimul 
rând doamna Aurica Cuhut, îi doresc sărbătoritului o viaţă ferici
tă pe măsura frumuseţii sufletului, multă sănătate, vivacitate, 
prosperitate, tihnă în casă, belşug pe masă, un sincer LA MULŢI 
ANI! şi aceste cuvinte izvorâte din adâncul inimii:

La mulţi ani cu bucurie, /Suta s-o ajungi voios,
Dar şi-atunci chipul să-ţi fie /  La fel tânăr, luminos.

Circa opt decenii în livada miracu
loasă a vieţii vin să presoare 

drumurile doamnei
Eugenia CĂRÂUŞU

din s. Mogoşeşti, raionul Herţa, cu 
petalele trandafirilor roşii de culoarea 
vinului spumos şi celor roz aidoma 
răsăritului de soare, amintindu-i parcă, 
totodată, că-n anotimpul dumnezeiesc 
al livezilor înfloritoare zilele sunt mari şi 
senine ca şi gândurile paşnice ale 
doamnei Eugenia, ca şi faptele sale 
demne de laudă.

Fiind o fire înfrăţită cu povara mun
cii, a tot trudit înălţând o casă de piatră, 
unde copiii lor au fost educaţi în leagănul dragostei părinteşti şi a cuvântului 
blând.

Şi astăzi, când lalelele înflorite vin să umple cu parfumul lor casa mare a 
doamnei Eugenia, copiii Mila, Stela şi Alic împreună cu familiile sale, nepoţii şi 
strănepoţii îi doresc cu ocazia zilei de naştere tot binele din lume, multă, multă 
sănătate, zile senine de bucurii pline, pâine pe masă şi belşug în casă, tihnă 
sufletească, bătrâneţe uşoară şi multă bucurie, înşirând toate sentimentele 
în următorul vers:

Te stimăm şi te iubim, /Ani o sută îţi dorim,
Domnul să te ocrotească /Cu puterea Sa cerească!

L La mulţi ani!

Tu n-ai asemănare în cele pământeşti. 
Născând tu eşti un geniu, un geniu, maică eşti. 
Aceste frumoase versuri le desprindem din scri

soarea semnată de copiii doamnei
Eugenia CIOBOTARU

din satul Văleni, raionul Herţa, care este felicitată 
cu ocazia zilei de naştere de către cele două fiice şi 
fecior, de gineri şi noră, de nepoţei şi de toate rudele.

Doamna Eugenia consideră că numai prin dragos
te şi dăruire deplină viaţa poate deveni mai frumoasă, 
mai plină de sens, pune preţ pe fiecare clipă trăită. 
Deci, fiţi mereu stimată şi iubită de către copii, care 

astăzi, la zi aniversară, vă aduc în dar florile dragostei curate, urându-vă o viaţă 
lungă şi frumoasă, multă sănătate, cât mai multe clipe fericite, de neuitat! Ei vă 
sărută cu drag mâinile, deoarece le sunteţi mângâierea sufletului, spunându-vă: 

De ziua ta ce-ţi stă în prag, /  Noi îţi dorim ce ţi-i mai drag:
Un car plin de tinereţe, /Fără griji, fără tristeţe,
Sănătate, viaţă lungă, /Necazul să nu te ajungă,
Fericire, mult noroc /Cu tot neamul la un loc.
Dumnezeu să te păzească /Ş i tot ce-i bun să-ţi dăruiască.

La mulţi ani!

F Pe micuţul nostru sărbătorit,
Daniel DOSIUC

din satul Mogoşeşti, raionul Herţa, în această perioadă de timp îl aşteap
tă multe surprize plăcute, deoarece îşi va sărbători ziua de naştere. 

Mama Marina, bunicuţele Maria şi Catinca, frăţiorii Denis şi Pavluşa, 
cumătrii Tudoriţa şi Nicolae

îl sărută cu drag, dorindu-i să crească 
mare, sănătos şi frumos ca bradul de 
munte, să aibă parte de fericire în viaţă, de 
mult noroc şi bucurii. Vine Daniel deseori în 
ospeţie la bunicuţe, care cu atâta blândeţe 
îl alină, îi spun poveşti, găsesc întotdeauna 
cărăruia spre inimioara băieţelului drag.

Dragă Daniel, toţi cei care te felicită te 
iubesc foarte mult, te sărută, îţi doresc numai bine în viaţă şi-ţi dau totodată o 
bună povaţă, care o să-ţi fie de folos:

Trăieşte-ţi clipa în picioare /Cum bradul şi-o trăieşte,
Ca râul cel de munte-aleargă/ Şi zboară vultureşte.
îngerul păzitor să nu te părăsească nicicând, să-ţi aducă în pragul vieţii

t  oc, fericire, bucuria împlinirii viselor îndrăzneţe. La mulţi ani!
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Un fost mecanic 
de avioane 
de vânătoare 
a ajuns model

Hope Howard, la vârsta de 26 de ani, este 
unul dintre cele mai sexy modele din 

Statele Unite ale Americii si lucrează ca7

antrenor personal, dar înainte de a urma 
această carieră a avut un serviciu mai puţin 
obişnuit pentru o femeie: a fost mecanic de 
avioane de vânătoare si a fost detaşată în7 7

Afganistan.
Cine vede fotog

rafii cu Hope crede 
că frumoasa din 
Florida şi-a petrecut 
toată viaţa în sala de 
forţă şi în studiourile 
foto. Nimic mai

greşit. După ce a absolvit liceul, 
tânăra s-a înrolat în Forţele 
Aeriene americane şi doar la 19 
ani era detaşată în Afganistan.

Tânăra povesteşte că în 
perioada petrecută în Orientul 
Mijlociu purta după ea o

mitraliera M-1b aproape tot 
timpul. Despre acea perioadă 
spune că: „A  fost cea mai bună 
şi cea mai rea experienţă a vieţii 
mele, pentru că m-am maturizat 
foarte mult şi am ajuns să văd 
lumea diferit”. Hope a visat să 
fie model încă de la vârsta de 
cinci ani, dar dorinţa ,,de a ajuta 
oamenii” a făcut-o să lase la o 
parte lumea „vanitoasă” a modei 
şi să se înroleze în armată, 
îmbolnăvirea bunicii ei a făcut-o 
să se întoarcă în SUA de 
urgenţă, iar apoi a luat decizia 
să nu se mai întoarcă în armată.

Cristina GOSTIUC
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