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, , În Lumina 
Paştelui 
să triumfe 
binele 
în lume!" 
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„Iisus 
mi-a luat 
locul pe 

cruce pen-
tru a-mi 

dărui unul 
în ceruri”.

Anonim

Rezultatul 
final al 

alegerilor 
din Ucraina

CEC din Ucraina a finalizat 
numărarea voturilor în cel de-
al doilea tur al alegerilor pre-
zidențiale. Potrivit rezultatelor 
procesării a 100% din proce-
sele verbale, Volodymyr  Ze-
lenskyi câștigă cu un scor de 
73,22%. Pentru actualul pre-
ședinte al Ucrainei, Petro Po-
roșenko au votat 24,45% din 
alegători.  Zelenskyi a câștigat 
alegerile în toate regiunile ță-
rii, în afară de regiunea Lviv, 
unde Poroșenko a obținut o 
victorie convingătoare. În ceea 
ce privește regiunea Cernăuți, 
în urma numărării a 86,72 la 
sută din voturile valabil expri-
mate, Volodymyr  Zelenskyi a 
obținut 75,87% din voturi, iar 
Petro Poroșenko – 21,64%. 
Anunțul oficial privind rezul-
tatul alegerilor și anunțarea 
numelui noului Președinte al 
Ucrainei este planificat pentru 
30 aprilie.

Coşul de Paşti: ce produse pot fi sfințite 
şi care nu ar trebui luate la biserică

Atributul tradițional pascal este coșul 
cu produse. Pentru multe persoane, aces-
ta este practic cea mai importantă etapă 
a sărbătorii. Unii oameni se străduiesc să 
pună în coșul de Paști cât mai multe pro-
duse, iar uneori, să ia cu ei chiar câteva 
coșuri. Nu trebuie însă să uitați, că sfinți-
rea produselor la biserică este doar o bla-
goslovire a preotului pentru consumul ali-
mentelor, la care ați renunțat în perioada 
Postului Mare. De aceea, trebuie să sfințiți 
doar acele produse, care au fost excluse 
din regimul alimentar în timpul ultimelor 
șapte săptămâni. 

În timpurile străvechi se obișnuia să 
fie sfințită doar pâinea (cozonacul), ouă-
le, carnea, brânza și laptele. Aceste pro-
duse și le puteau permite atât persoanele 
sărace, cât și bogătașii. Astăzi însă „com-
ponența” coșului pascal depinde mai mult 
de bunăstarea familiei.  Pentru a înțelege, 
care produse trebuie sfințite la biserică 
de Paști, puteți citi rugăciunile, care sunt 
citite în Noaptea Învierii. Acestea sunt ru-

găciunile de blagoslovire pentru sfințirea 
pâinii (cozonacului), alte bucate din carne  
(mezeluri, carne afumată), produse lacta-
te (brânză, unt, lapte, ouă). Acest set de 
produse rămâne neschimbat pe parcur-
sul mai multor secole. Nu se recomandă 
sfințirea mâncărurilor preparate sau a 
condimentelor (sare, piper, etc.), dar și 
a băuturilor spirtoase. Slujitorii bisericii 
insistă: că nu trebuie sfințite sarea și 
piperul, deoarece aceste condimente 
nu au fost sub interdicție în perioada 
postului. Punerea în coș a acestor pro-
duse, mai degrabă este o tradiție popu-
lară, decât bisericească. De asemenea 
nu se recomandă să aduceți la biserică 
fructe și legume.  Chiar dacă aveți o 
familie mare, nu este necesar să cum-
părați cel mai mare coș, pe care să-l 
umpleți cu mâncare. Puneți de toate 
câte puțin, deoarece, produsele sfinți-
te nu se consumă pentru saturație, ci 
doar pentru a gusta din ele în timpul 
citirii rugăciunii.
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Pagină realizată de Mihai URSU

CINE ESTE NOUA PRIMĂ-DOAMNĂ A UCRAINEI 
Olena, soția candidatului la președinție, Volodymyr Zelenskyi, de fie-

care dată când iese în public demonstrează  gusturi rafinate. Ea apare 
foarte rar, astfel curiozitatea oamenilor nu cunoaşte limite. Olena Zelens-
kyi (Kiașko este numele de fată)  are 41 de ani și s-a născut la Krivoi Rog. 
A învățat la aceeași școală,  dar în clase diferite cu viitorul soț. S-au cu-
noscut pe vremea studenției.  Olena a absolvit Universitatea Tehnică din 
Krivoi Rog cu diplomă roșie. Ea spune că i-a plăcut mult comportamentul 
cuviincios și inteligența artistului. „Alături de el nu era loc de plictiseală”, a 
spus ea. Cu toate acestea, Volodymyr  nu se grăbea să-i ceară mâna. Au  
prietenit opt ani, după care Volodymyr și Olena  au jucat nunta, în 2003. 
Acum soții Zelenskyi cresc și educă doi copii – Alexandra de 14 ani și Kiril 
de 5 ani. „Familia este o poveste unică. Sunt gata de orice în viață, numai 
să pot păstra această familie”, spune Volodymyr. Deşi Olena a absolvit 
Facultatea de arhitectură, nu a lucrat în domeniu şi s-a implicat rapid în 
viaţa artistica a soţului, ajutându-l în scrierea de scenarii pentru studioul 
„Kvartal 95”. De asemenea, ea deţine 0,01% din acţiunile companiei so-
ţului său. Olena Zelenskyi mai deţine 25% din compania „Zelari Fish”, fa-
brică de prelucrare şi conservare a peştelui.  Olena Zelenskyi este mintea 
din spatele personajului „profesorul Goloborodko”, devenit preşedinte al 
Ucrainei în serialul TV „Slujitorul poporului”. Olena a recunoscut că iniţial 
nu a fost de acord cu dorinţa soţului său de a candida la prezidenţiale, 
dar nu a rămas deoparte şi a participat activ la campania electorală. În 
declaraţia de avere a lui Volodymyr Zelenskyi pentru anul 2017, Olena 
este trecută cu două apartamente, cu o suprafaţă de 129,8, respectiv 
284 metri pătraţi, o cotă indiviză dintr-un imobil non-rezidenţial de 337,8 
metri pătraţi şi jumătate dintr-un alt spaţiu nerezidenţial cu o suprafaţă de 
305,9 metri pătraţi, precum şi o maşină Mercedes-Benz S 500 4Matic.

Avocat: Ianukovyci 
revine în Ucraina

Ex-președintele Ucrainei, Viktor Ia-
nukovyci, vrea să se întoarcă în țară 
în perioada președinției lui Volodymyr 
Zelenskyi, iar șederea sa în Rusia este 
temporară și forțată. Anunțul a fost fă-
cut de avocatul fostului șef de stat, Vitali 
Serdiuk. Potrivit lui, apărarea lui Ianu-
kovyci va lupta pentru  eliminarea tutu-
ror acuzațiilor și va ataca sentința deja 
pronunțată. După schimbarea puterii de 
la Kiev, există șansa ca procesul împo-
triva lui Viktor Ianukovyci să înceteze 
să fie politizat, spune avocatul. Serdiuk 
menționează că recent Ianukovyci a tri-
mis un mesaj de felicitare noului șef de 
stat. Acest gest nu are nimic comun cu 
dorința sa de a se întoarce acasă, a asi-
gurat avocatul. ...Vrem ca vinovaţii reali 
ai acelor evenimente (din 2014 n.r.)  sa 
fie pedepsiţi”, spune avocatul.

Oleksii Kaspruk, 
restabilit  în funcția 

de primar al oraşului Cernăuți 

Curtea Administrativă din Cernăuți l-a restabilit 
pe Oleksii Kaspruk în funcţia de primar al orașului 
Cernăuți, constatând că dispoziția privind suspenda-
rea acestuia a fost emisă contrar prevederilor legii și 
cu încălcarea procedurii stabilite. Totodată, Primăria 
orașului Cernăuți  a fost obligată de instanța de ju-

decată să-i achite lui Kaspruk  296.555 grivne  în 
calitate de salariu, pentru perioada iulie 2018 – apri-
lie 2019. Amintim că, Oleksii Kaspruk a fost  demis 
din funcția de primar la 26 iulie 2018 prin hotărârea 
Consiliului Orășenesc Cernăuți (29 voturi pentru), la 
inițiativa secretarului Vasyl Prodan.

Acțiune comemorativă în a 
doua zi de Paşti, la Stejarul 

lui Ștefan cel Mare 
din Codrii Cosminului

În a doua zi de Paști, luni, 29 aprilie 2019, la Stejarul lui Ștefan 
cel Mare din Codrii Cosminului, va avea loc o slujbă de pomenire a 
arcașilor și răzeșilor moldoveni, care și-au dat viața, apărând dreapta 
credință și pământul strămoșesc. Slujba de pomenire va fi oficiată, 
începând cu ora 14.00, de către un sobor de preoți în frunte cu proto-
popul raionului Hliboca, părintele Ioan Gorda. De menționat că, cu pri-
lejul marcării a 521 de ani de la marea victorie din Codrii Cosminului, 
în data de 26 octombrie 2018, la Biserica Sfântul Ştefan cel Mare din 
satul Movila, raionul Herța, s-a oficiat un serviciu divin, pentru cinstirea 
memoriei eroilor neamului care şi-au dat viața, apărând credința şi 
baştina străbună.
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Cadre tinere pentru transportul feroviar din Ucraina 

Pentru buna desfășurare a procesului de învățământ 
Liceul dispune de o bază materială corespunzătoare: două 
corpuri și sală sportivă, două ateliere de lăcătușerie, secție 
de strungărie și forjă, atelier electrotehnic.  La dispoziția 
elevilor se află o ospătărie și cămin. 

Chiar din momentul creării instituția de învățământ conlu-
crează cu subdiviziunile Căii Ferate Lviv, în deosebi cu De-
poul de locomotive și vagoane Cernăuți, cu Gara feroviară 
Cernăuți, cu alte întreprinderi industriale din oraș și regiune. 

Liceul are legături strânse și relații de prietenie şi co-
laborare cu Institutul fizico-tehnic și de științe ale compu-
terizării din cadrul Universității Naționale „Iu. Fedkovyci”. 

Studenții de acolo își desfășoară practica de producție în 
atelierele de la Liceu, iar discipolii Liceului își continuă stu-
diile la catedrele Institutului. De asemenea, avem relații cu 
Universitatea Națională a Transportului Feroviar din Dnipro, 
fapt care le permite elevilor noștri, cu îndreptare de la Calea 
Ferată Lviv să obțină cu anumite facilități studii superioare. 

Corpul didactic al Liceului Profesional al Transportului 
Feroviar din Cernăuți tinde nu numai să le dea cunoștințe 
trainice elevilor,  dar și să educe la ei înalte calități umane. 
Adică să formeze personalități dezvoltate multilateral. 

În ultimii ani au devenit tradiționale concursurile  „Miss  
Liceul”, „Cel mai bun lăcătuș al Liceului”, „Cel mai bun strungar al Liceului”, „Cel mai bun sudor electric al Liceu-

lui”. Diverse sunt și serile de odihnă, au loc acțiuni de bine-
facere, lecții deschise, zile ale ușilor deschise. 

Sarcina principală a Liceului constă în pregătirea muncito-
rilor calificați  la nivelul cerințelor de stat. În prezent, în Ucraina 
se simte un deficit de cadre la profesiile muncitorești. Liceul 
Profesional al Transportului Feroviar este orientat la pregătirea 
muncitorilor la următoarele specialități: lăcătuș pentru repara-
rea locomotivelor și vagoanelor, ajutor de mașinist de locomo-
tivă, strungar, fierar, sudor electric. Aceste profesii sunt pentru 
băieți, iar termenul de învățământ este de un an și jumătate 
(după absolvirea a 11 clase).  În decursul unui an absolvenții 
școlilor medii pot însuși la Liceul Profesional al Transportului 
Feroviar și specialitățile de montor de sisteme tehnico-sanitare 
(băieți) și de însoțitor de vagoane pentru pasageri (la această 
specialitate sunt primite și fete). În baza certificatului de studii 
de nouă clase durata învățământului la Liceu este de trei ani la 
specialitățile de  lăcătuș pentru repararea locomotivelor și va-
goanelor, ajutor de mașinist de locomotivă, macaragiu, casier, 
însoțitor de vagoane pentru pasageri. 

La 17-18 aprilie curent, la Liceul Profesional al Trans-
portului Feroviar din Zaporijjia a avut loc primul concurs pe 
ramură pentru elevii de la instituțiile de învățământ  tehni-
co-profesional cu profil feroviar din Ucraina „Însoțitor al va-
gonului pentru pasageri”. Și-au demonstrat măiestria pro-
fesională elevii de la opt instituții de învățământ, iar Liceul 
Profesional al Transportului Feroviar din Cernăuți a fost re-
prezentat de Mariana Kilinici. Ea a și devenit învingătoarea 
concursului, primind și un premiu valoros – un notebook.   

În curând va începe înmatricularea la instituțiile de învă-
țământ, iar Liceul Profesional al Transportului Feroviar e în 
așteptarea noilor doritori de a însuși specialități feroviare.

Ludmila RUSNAK

La Cernăuți funcționează de 74 de ani Liceul Profesional al 
Transportului Feroviar. El a fost deschis printr-o hotărâre a Ca-

binetului de Miniștri al URSS din 22 februarie 1945, adică în peri-
oada când se apropia de sfârșit cel de-al Doilea război mondial. 
În perioada de timp care s-a scurs de atunci această instituție de 
învățământ tehnico-profesional și-a schimbat de mai multe ori de-
numirea, însă a rămas aceeași năzuința de a pregăti cadre bune. 
În istoria sa Liceul Profesional al Transportului Feroviar a pregătit 
circa 30 mii de muncitori calificați pentru transportul feroviar și 
întreprinderile industriale. 

Datoria statului față de „cernobyleni” 
Se împlinesc 33 de ani de la 

avaria produsă la Centrala nu-
cleară Cernobyl, care după pu-
terea ei este echivalentă cu pu-
terea a 300 de bombe atomice 
de tipul celei aruncate deasu-
pra Hiroshimei. Cea mai mare 
catastrofă tehnogenă din istoria 
omenirii s-a făcut simțită în 26 
de țări ale lumii, iar 130 mii de 
cetățeni ucraineni au fost nevo-
iți să părăsească casele lor și 
să se stabilească cu traiul în 
alte locuri. Câteva blocuri pen-
tru „cernobyleni” au fost date în 
exploatare atunci, în 1986, și la 
Cernăuți. În afară de aceasta, 
„ploaia cu radiație cernobylea-
nă” a căzut și pe teritoriul unor 
localități din raioanele Chițmani 
și Zastavna. S-a propus chiar 
ca populația din satul Kiseliv, 
raionul Chițmani, să fie muta-
tă cu traiul în alt loc. Astfel, pe 
malul stâng al Prutului, între Mamaivți și 
Cernăuți, în locul unei livezi tinere au fost 
construite case pentru sinistrații din Kise-
liv. Așa a apărut satul Novi-Kiseliv, unde 
majoritatea locuitorilor nu sunt sinistrați, 
ci oameni înstăriți, care și-au ridicat aco-
lo adevărate vile. O parte din locuitorii 
Kiselivului, mai ales oameni în vârstă, în 

pofida riscului cauzat de fonul sporit al 
radiației, nu au pus lacăte la ușile caselor 
lor, rămânând să-și încheie viața pămân-
tească acolo, unde s-au născut. 

În regiunea Cernăuți deţin statutul de 
„cernobylean” (acei care au avut de suferit 
nemijlocit în urma exploziei de la Blocul nr. 4 
al Centralei și participanții la lichidarea con-

secințelor avariei) circa 18 mii de persoane.  
Statul ucrainean are o mare datorie în 

fața acestei categorii a populației, fiindcă 
plățile  sociale acordate „cernobylenilor” 
nu corespund pe deplin necesităților lor. 
Însă, mulți dintre ei au devenit invalizi 
anume datorită faptului că în primele luni 
după avarie s-au aflat și au lucrat în zona 

de 30 km din jurul Centralei nucleare. 
Chiar suplimentele la pensie, care se plă-
tesc de la 1 martie anul curent, ar trebui 
să fie mai ponderabile.  

Pagină realizată de Vasile  
CARLAȘCIUC  



5LC
Joi, 25 aprilie 2019Cronica penală

  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

O grămadă de  
metal – accident 
rutier în zona  
„Graviton”-ului

La marginea orașului Cernăuți s-au tam-
ponat frontal două autoturisme. Unul dintre 
șoferi a fugit de la locul accidentului. Sosind la 
fața locului, polițiștii de la patrulare au văzut o 
grămadă de metal – cele două mașini, BMW 
320 și Honda Accord, s-au tamponat puternic, 
ambele fiind distruse. Șoferul BMW, care a 
provocat pe semne, teribilul accident, a dat bir 
cu fugiții. Acesta este căutat de către organele 
de drept. 

Un grup de nelegali din Asia a fost reținut la Boian

Colaboratorii Serviciilor speciale și poliției din ți-
nut au oprit la marginea satului un microbuz, care 
transporta cetățeni străini. Ulterior, s-a constatat că 
aceștia sunt originari din Bangladesh. La volanul 
mașinii se afla un cetățean al Ucrainei. Pe semne 
acesta îi transporta pe străini într-o localitate de lân-
gă graniță, de unde aceștia intenționau să treacă 

în România și apoi să plece prin țările Uniunii Eu-
ropene în căutarea unui destin mai bun. Străinii nu 
aveau asupra lor nici un fel de acte. După întocmirea 
tuturor formalităților, nelegalii vor fi transmiși Poliției 
Naționale, iar ulterior soarta lor o va decide justiția 
ucraineană.      

Microbuz înghițit de flăcări
Incidentul s-a 

produs în localitatea 
Târnauca din raio-
nul Herța. Un micro-
buz „Reno Master” 
s-a aprins și a ars 
aproape în întregi-
me până la sosirea 
pompierilor. Propri-
etarul a reușit să 
scoată din mașină 
lucrurile persona-
le și actele. Potrivit 
specialiștilor, incen-
diul ar fi izbucnit din 
cauza unui scurtcir-
cuit în rețeaua elec-
trică a microbuzului. 
Ulterior flăcările au 
cuprins întreaga 
mașină.  

Taxiu pe  
eurorablă
Un șofer a fost amendat 

cu 17 mii grivne pentru pre-
starea ilegală a serviciilor de 
transportare a pasagerilor cu 
o mașină tip „Nissan Almera” 
cu numere de înmatricula-
re străine. Locuitorul satului 
Sneaciv, raionul Storojineț, 
presta servicii de transporta-
re fără oarecare licențe. În in-
stanță bărbatul și-a recunos-
cut parțial vina, indicând că o 
transportă uneori la spital pe 
mamă-sa, iar pe drum mai ia 
câțiva pasageri.  

Canal de transportare  
ilegală a spirtului 

Colaboratorii Poliției Națio-
nale au depistat un canal inter-
național de transportare ilegală 
a spirtului pe teritoriul Ucrainei 
și au sustras 67 mii litri de ma-
terie primă. Spirtul etilic, în can-
tități nu prea mari, era adus ne-
legal din Republica Moldova. În 
raionul Secureni, la câteva sute 
de metri de Frontiera de stat 
ucraineano-moldavă, funcționa 
așa-numita bază de prelucrare. 
Pentru a-și camufla activitatea 
ilegală, „antreprenorii” le per-
miteau potențialilor cumpărători 
intrarea pe teritoriul bazei nu-
mai în baza unor înțelegeri pre-
alabile, iar îmbutelierea produc-
ției se făcea pe timp de noapte. 
Ulterior ea era transportată în 
regiunile Lviv și Hmelnițki.    

Nouăsulițean amendat pentru 
extragerea ilegală a prundişului

O instanță din ținut i-a pronunțat 
o sentință unui bărbat în vârstă de 
35 de ani din raionul Noua Suliță, 
acesta fiind acuzat de extragere 
ilegală a prundișului în limitele lo-
calității Pătrăuții de Jos, raionul 

Storojineț. Bărbatul a fost găsit vi-
novat de comiterea infracțiunii și a 
fost amendat cu 150 de minime ne-
impozabile ale cetățenilor – 2.550 
grivne. 

Încă un escroc reținut de poliție

Anchetatorii Direcției principale 
a Poliției Naționale în regiunea Cer-
năuți au curmat activitatea ilegală a 
unui bărbat în vârstă de 29 de ani 
din centrul regional. Acesta cerea 
bani pentru, chipurile, nerăspândi-
rea datelor despre victimă. Pentru 
serviciile „prestate” acesta a cerut 

5 mii de dolari americani de la un 
bărbat căruia i-a promis să nu răs-
pândească date despre scoaterea, 
chipurile, a banilor de pe cartela 
bancară. Victima a alertat poliția. 
Bărbatul a fost reținut și plasat sub 
strajă. În prezent el așteaptă deci-
zia instanței.
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Rubrică susținută de 
Tatiana CARLAȘCIUC

Învierea Domnului  –  speranța omenirii la mântuire şi viață veşnică

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 
este una dintre cele mai importante și mai 
frumoase sărbători ale creștinătății. Ea are 
darul de a aduce familia Împreună și este 
plină de obiceiuri şi tradiţii. 

Ouăle roșii

Cel mai răspândit obicei creștin de Paș-
te este vopsirea ouălor.. Acestea sunt ne-
lipsite de pe masa copioasă din prima zi a 
acestei sărbători și fac deliciul copiilor  care 
abia așteaptă să le ciocnească.

Deși înainte nu se accepta ca ouăle să 
aibă altă culoare în afară de cea roșie, acum 

lucrurile s-au schimbat, iar gospodinele le 
vopsesc în verde, galben sau albastru.

Există mai multe legende legate de 
obiceiul vopsirii ouălor.  Cea mai populară 
dintre ele spune că Maica Domnului, care 
venise să-și plângă fiul răstignit, a așezat 
coșul cu ouă lângă cruce și acestea au fost 
înroșite de sângele care picura din rănile lui 
Iisus.

Obiceiuri și tradiții 
de Sfintele Paști
În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii 

e marcat odată cu postul de şapte săptă-
mâni. O semnificaţie foarte importantă o 
are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din 
această zi, ţăranii încetează lucrul la câmp 
şi se concentrează asupra casei și curţii, 
pentru ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, 
gospodinele încep să pregătească pasca şi 
să vopsească ouăle.

Lumina sfântă
În noaptea de Înviere, credincioșii 

sunt încurajați sa meargă la biserică și 
să ia lumină. Ei trebuie să aducă o lumâ-
nare,  pe care o vor aprinde cu cea pe 

care o scoate părintele din altar. Lumina 
este simbolul Învierii. Când preotul ros-
tește „Hristos a Înviat!” toţi cei prezenţi 
la acest serviciu divin rostesc : „Adevărat 
a Înviat!”.

Cele mai multe familii păstrează restul 
de lumânare rămasă nearsă 
după slujbă și o aprind în cur-
sul anului în cazul în care au un 
mare necaz. 

Masa de Paște, care are 
loc duminică, este un moment 
foarte important. Pe lângă 
ouă, se prepară și alte buca-
te specifice, precum drobul, 
pasca sau cozonacul. Un alt 
moment important din cadrul 
mesei este ciocnitul ouălor de 
Paște. Se spune că din primul 
ou ciocnit la masă trebuie să 
mănânce toată familia, pentru 
ca ea să fie unită. De aseme-
nea, dacă un ou ciocnit are 
două gălbenușuri, posesorul 

sau posesoarea trebuie să se pregătească 
de nuntă.

Se spune că dacă în ziua de Paști va 
ploua, anul va fi roditor. Multe superstiții din 
ziua de Paști sunt legate de noul an agricol 
care tocmai începe.

Paștele este cea mai veche și importantă săr-
bătoare a creștinătății, care a adus omenirii 

speranța mântuirii și a vieții veșnice, prin sacrifi-
ciul lui Iisus Hristos. La câteva zile după intrarea 
solemnă în Ierusalim (de Florii), Mântuitorul a fost 
judecat și răstignit, a murit pe cruce și a fost pus 
în mormânt. După trei zile, a înviat din morți. Toa-
tă această succesiune de evenimente a avut loc 
în numai o săptămână, cea a Patimilor, care pre-
cede Învierea.

Bucate tradiționale pentru masa de Sfintele Paşti

Friptura de miel, extrem de gustoasă, 
poate fi servită lângă o garnitură de legume 
proaspete. 

La capitolul salate, fiecare face ceea ce 
îi place - salată verde, salată de legume, 
salată cu orez, de ouă şi altele care pot fi 
servite ca aperitiv sau garnitură la friptură.

Cozonacul şi pasca sunt vedetele me-
sei. Gospodinelor le place să miroase în 
casă a cozonac proaspăt scos din cuptor, 
plin cu nucă, cacao, stafide, rumen şi pufos 
să se topească în gură.

Pască tradițională 
de Paște cu brânză 

dulce  și stafide
Pasca este preparatul nelipsit 

de pe masa de Paşti. Reţeta este 
una dintre cele mai simple, iar 
gustul nu se compară cu nimic 
din ceea ce ai putea cumpără în 
comerţ. 

Ingrediente. 300 g făină, 200 g 
zahăr, 200 g unt, 25 g drojdie, coaja de lă-
mâie şi portocală, 1 kg brânză de vaci, 2 
linguri smântână, 2 linguri făină, 4 ouă, 250 
g zahăr, 200 g stafide, 2 pliculeţe zahăr va-
nilat, coajă de lămâie şi de portocală, sare, 
60 ml lapte. 

Preparare. Într-un vas se pune fă-
ina cernută, se face un gol la mijloc şi se 
adaugă ouăle, maiaua pregătită din drojdie, 

lapte şi puţin zahăr şi se frământă adăugân-
du-se toate ingredientele. Se obţine un alu-
at de cozonac şi se lasă să crească la cald.

Separat în alt vas,, se pun: brânza de 
vaci, smântâna, zahărul, coaja de lămâie şi 
de portocală,  sare, făina, zahărul vanilat şi 
ouăle. Toate acestea se amestecă cu mixe-
rul, iar la sfârşit se adaugă stafidele.

Foaia de aluat, după ce a crescut, se 
aşează în tava unsă cu unt. Se formează 
cu mâna, pe planşetă un sul răsucit de gro-
simea unui deget şi se taie în două. Cele 
două bucăţi se întind cu sucitorul. Prima 
foaie se aşează în tava unsă cu unt, se toar-
nă compoziţia de brânză şi apoi se acoperă 
cu cealaltă foaie, presându-se uşor să nu 
iasă brânza.

Cozonac cu nucă 
și cacao

Ingrediente: Pentru aluat: 
1 kg faină, 500 ml lapte, 4 ouă, 250 g zahăr, 
50 g unt, 50 ml ulei, 50 g drojdie proaspătă, 
coajă de lămâie, un praf de sare. 

Pentru umplutură: 3 linguri de ca-
cao, esență de rom, 250 g de nucă măci-
nată, 100 g stafide, 150 g zahăr, 4 albușuri. 

Preparare. Cu cel puțin o zi înainte de 
preparare, toate ingredientele trebuie să fie ți-
nute la temperatura camerei. Se face o maia 
din drojdie, o lingură de făină și 100 ml de lapte 
călduț, care se lasă apoi să crească într-un loc 

cald, până când se face de două ori mai mare.  
În acest timp, se separă albușurile de gălbe-
nușuri, iar gălbenuşurile se freacă cu zahărul 
și cu puțină sare până se albesc. Se încălzește 
laptele și se adaugă peste gălbenușuri.  Întrea-
ga compoziție se amestecă bine, până nu se 
mai simte zahărul. Se adaugă esența de rom, 
coaja de lămâie și de  portocală. 

Într-un vas încăpător, se adaugă făina 
cernută și se face o gropiță la mijloc, unde 
se adaugă laptele și maiaua. Se frământă 
până se încorporează tot. Se încălzește 
untul și uleiul și se pune câte un pic, până 
se încorporează în aluat. Apoi, se acoperă 
aluatul și se lasă la crescut, aproximativ 45 
de minute, la un loc cald. Albușurile se bat 
spumă cu zahăr. Se adaugă cacao, nuca 
tocată și se amestecă întreaga compoziție.

După ce aluatul a crescut, se împarte în 
două părți, iar prima parte se împarte din 
nou în două. Pe fiecare se pune din ames-
tecul de cacao și nucă. Se rulează și se îm-
pletesc ambele rulouri. La fel se procedea-
ză cu aluatul rămas. 

Ulterior, se pune în tava de cozonac, ta-
petată cu hârtie de copt sau unsă cu ulei 
și tapetată cu făină. Se mai lasă la crescut 
încă 30 de minute, iar apoi se unge cu ou şi 
se presară cu zahăr. Se introduce în cuptor 
aproximativ pentru 45 de minute, până se 
rumenește frumos deasupra. În prima jumă-
tate de oră, ușa de la cuptor nu se deschi-
de, pentru a nu se lăsa compoziția.

Friptură de miel
Este preparatul-vedetă al Săr-

bătorilor de Paşti. Fie că este vor-

ba despre friptură sau drob, toţi 
se bucură de carnea gustoasă. 
Mielul este simbolul Mântuito-
rului Iisus, care a fost sacrificat 
pentru a salva omenirea.

Ingrediente:  2 kg  carne de miel,  
2-3 legături de ceapa verde, rozmarin,  ma-
ghiran,  200 ml vin alb,  200 ml apă,  sare,  
piper.

Preparare. Bucata de carne  de 
miel  se spală,  dar nu se porţionează, 
pentru că mielul este şi aşa prea fraged.  
Apoi, carnea se  condimentează  cu sare 
şi piper şi se aşează într-o tavă. Ceapa 
se curăţă şi se taie în bucăţi de 2-3 cm şi 
se presară  peste carne. Se adaugă  pu-
ţin rozmarin şi maghiran.  Apoi carnea de 
miel se  stropeşte cu vin alb, după care 
se adaugă o cană de apă şi restul de vin, 
apoi se dă tava la cuptor, mai întâi la foc 
mic – timp  de o oră, după care se măreş-
te focul ca să se rumenească frumos pe 
deasupra. Din când în când, se deschide 
cuptorul şi se stropeşte carnea  cu sucul 
din tavă. Se întoarce carnea pe ambele 
părţi să se rumenească. Când e gata frip-
tura se scoate din tavă,  se porţionează şi 
se aşează pe un platou. Din zeama care 
a rămas în tavă, se prepară un sos pentru  
friptură. 

Savurați cu plăcere împreună cu 
cei dragi!

Paște fericit!

De Sfintele Paști, se 
pregătesc nume-

roase  bucate speci-
ale pentru această 
sărbătoare creștină. 
Pentru masa de Paști, 
gospodinele pregă-
tesc ouă roșii,  frip-
tură de miel, salate, 
cozonaci, pască și 
alte bucate după pre-
ferință.



8 LC
Joi, 25 aprilie 2019 Meridiane culturale

Pagină realizată de  Vasile CARLAŞCIUC

Un ou încondeiat în valoare 
de o sută de dolari 

Aceasta este valoarea oului încondeiat de Nata-
lia Ruda din Storojineț și pus în vânzare în rețeaua 
Internet. Meșterița a aplicat tehnica încondeierii cu 
ceară de albine multicoloră pe suprafața albă a oului 
de struț, care apoi a fost acoperit cu un strat de lac. 
În razele soarelui oul sclipește cu culorile sale de 
diferite nuanțe și întregește dispoziția de primăva-
ră a oamenilor. Un astfel de ou încondeiat servește 
drept amuletă și înfrumusețează viața omului.  Între 
ornamentele lui se evidențiază strugurul de călină – 
simbolul etnonațional al Ucrainei, care întruchipează 
frumusețea, maternitatea, viața, iubirea. 

De un sfert de veac doamna Natalia Ruda 
se preocupă de încondeierea ouălor. A îndrăgit 
această îndeletnicire încă în școala din localitatea 
ei natală Berhomet, raionul Vijnița, de la meșterița 
Maria Grab.  Doamna Natalia încondeiază nu nu-
mai tradiționalele ouă de găină, dar și de gâscă, 

de prepeliță. Anul trecut ea a încercat să încon-
deieze și ouă de struț, pasăre exotică în părțile 
noastre. 

Meșterița din Storojineț, dna Natalia Ruda, con-
duce cercul „Arta poporului nostru”, frecventat  de 
amatorii de încondeiere a ouălor.  Săptămâna tre-
cută din preajma Paștelui, la Storojineț a avut loc 
şedinţa cercului, unde doamna Natalia s-a referit 
la tradiția bucovineană de încondeiere a ouălor, la 
tehnicile aplicate, a demonstrat cum se încondeiază 
oule cu ceară colorată. 

De încondeierea ouălor este pasionat și fiul 
doamnei Natalia, Denis. El a însușit tehnica de în-
condeiere a ouălor de struț. 

Natalia Ruda este nu numai o meșteriță iscusită, 
ea se străduiește să propage arta de încondeiere a 
ouălor în lume. Ouă încondeiate de donate în SUA, 
Canada și Japonia. 

Pomi împodobiți 
cu ouă încondeiate  

La Casa raională de cultură din Noua Suliță a avut loc tradițio-
nalul festival-concurs al elevilor „Flori pe oul încondeiat”.  La ediția 
actuală a festivalului au participat pentru prima dată reprezentanții 
Centrului de resurse incluzive Noua Suliță și Centrului pentru copii 
cu necesități deosebite din Costiceni.  Concursul a inclus trei sec-
țiuni: „Pomul împodobit cu ouă încondeiate”, „Ștergarul de Paște” 
și „Încondeierea tradițională a ouălor”.  Străduința tuturor elevilor, 
care și-au prezentat lucrările la concurs, a fost menționată cu diplo-
me. La secțiunea „Pomul împodobit cu ouă încondeiate” Gran-prix-
ul a fost înmânat elevilor din Toporivka. Între învingători se numără 
Casa de creație a copiilor din Noua Suliță, Gimnaziul din Noua 
Suliță, Şcolile medii din Ostrița și Mămăliga.  La secțiunile „Încon-
deierea tradițională a ouălor” și „Ștergarul de Paște” de neîntrecut 
au fost iarăși elevii din Toporivka. 

Festivalul-concurs „Flori pe oul încondeiat” are drept scop păs-
trarea tradițiilor populare. 

Înfrățire prin artă 
Oraşul Cernăuți este înfrățit cu orașul Konin din 

Polonia. În aprilie  a fost marcată Ziua orașului Ko-
nin și la festivități a participat o delegație a oameni-
lor de cultură din Cernăuți. Acolo s-a desfășurat și 
ediția a XII-a a Festivalului culturilor orașelor-înfră-
țite.  Cernăuțiul a fost reprezentat de Ansamblul po-
pular folcloric de amatori de la Centrul cultural-edu-
cativ, Ansamblul de muzică populară „Ornament 
bucovinean” de la Școala de muzică nr. 4, precum 
și de meșterița Ana Kryvobok. Din componența de-
legației au făcut parte și conaționalii noștri Nicolae 

Hacman, neîntrecut violonist, Mihai Marașciuc, di-
rectorul Casei de folclor din suburbia Roșa Stâncă, 
care a cântat la fluier, și fiica sa, Elvira Marașciuc, 
vocalistă. 

– A fost o călătorie de neuitat, constată doamna 
Elvira Marașciuc. Ne-a impresionat profund ospitali-
tatea polonezilor, diversitatea culturală. Localnicii și 
oaspeții din Spania, Letonia și din alte țări au apre-
ciat înalt măiestria artiștilor bucovineni. În cele două 
zile de aflare în Polonia am simțit cum arta înfrățește 
nu numai orașele, ci și oamenii. 

„Lăutarii”, cu un mare 
concert de Paşti 

În duminica de Paști, 28 aprilie, la TVR 1 va prezenta spec-
tacolul „Lăutarii”, altfel”.  Este vorba de Orchestra „Lăutarii” din 
Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros. Spectacolul va fi 
prezentat de Iuliana Tudor. În cadrul lui vor răsuna cântece din 
toate zonele României și Moldovei, interpretate de cunoscuți artiști 
ai muzicii ușoare și muzicii populare românești. De asemenea, lău-
tarii lui Nicolae Botgros vor interpreta piese cunoscute din patrimo-
niul muzicii clasice universale. 

„Spectacolul este unul inedit, „altfel” dacă vreți, pentru că până 
acum nici o orchestră de muzică populară nu a cântat și nu s-a 
comportat ca o orchestră simfonică. Au fost multe orchestre care 
au cântat cafe concert, de exemplu, dar noi, pentru Sala Palatului 
am adăugat violoncele, viole, suflători, cornuri, tromboane… Am 
făcut o orchestră aproape simfonică, cu aproape 60 de muzicanți. 
În repertoriu am inclus muzică ușoară, jazz, muzică rock, clasică, 
dar, întâi și întâi, muzică populară”, a declarat maestrul Nicolae 
Botgros. 
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• Exclusiv 

Cântecul, „apa vie” a sufletului 

Anume în anotimpul primăverii este mar-
cată sărbătoarea esențială a creștinismu-
lui – Învierea Domnului.  „Răsuflul cald al 
primăverii/ Adus-a zilele-învierii”, după cum 
scrie poetul. Paștele din zilele noastre îi adu-
ce la casa părintească pe mulți dintre copiii 
plecați în cele patru zări ale lumii. Doamna 

Lilia Sandulesa vine la baștină nu numai de 
sărbători, vine mai des și părinții întotdeauna 
o așteaptă, o așteaptă ca pe o sărbătoare. 

– Părinții mei sunt de vârstă înaintată și 
au nevoie de susținere, de ajutor. Deși am un 
orar de muncă foarte încordat, cântecul mă 
poartă mereu prin turnee, dar găsesc timp și 

pentru a veni la Marșinți, la mama și la tata. Și 
pe la Cernăuți trec des, unde locuiesc fiul Ion 
și nora Victoria, unde mă așteaptă cu nerăb-
dare nepoțelul scump și drag, Ionel, în vârstă 
de cinci anișori. Mă străduiesc, dacă apare o 
posibilitate, să întâmpin Paștele alături de pă-
rinți și de cei apropiați la Marșinți. Chiar dacă 
se întâmplă că de această luminoasă sărbă-
toare sunt în altă parte, totuna respect tradiția 
noastră de la Marșinți – în dimineața zilei de 
Paști îmi spăl fața cu ou roșu și cu o monedă 
– să-mi fie viața frumoasă și îndestulată. Însă, 
Învierea Domnului din anul curent o voi sărbă-
tori la Kiev, la bunii mei prieteni. În Bucovina 
voi sosi la începutul lunii mai și chiar voi cânta 
pe scena Filarmonicii. Așa că-i invit pe toți fa-
nii mei la acest concert. 

O bună parte din cântecele din reperto-
riul Liliei Sandulesa sunt despre dragoste 
și acestea îi aduc popularitate în rândurile  
spectatorilor. 

– Prețuiesc acele cântece, în care 
există o armonie între cuvinte și melodie, 
afirmă interpreta. Multe dintre ele au un 
conținut dramatic, exprimă un sentiment 
profund uman, chiar și durere, căci așa 

este viața omului. Și, totuși, cântecul e ca o 
primăvară – el aduce în sufletul omului tot 
ce e frumos și senin, luminos și fermecat. 

Specialiștii în domeniul artei muzicale 
constată că vocea Liliei Sandulesa răsună 
în prezent ca și cu 40 de ani în urmă. 

– Cântecul este destinul meu, e crucea 
mea pe care o port pe calea vieții, o port iubind, 
cu demnitate... Am chiar și o piesă muzicală pe 
această temă. Mă bucur nespus de mult când 
sunt invitată la concerte. Cu plăcere cânt pe 
scene mari și pe cele mici. Cânt din tot sufle-
tul și pe scena Palatului Național „Ucraina”, și 
pe cea improvizată la hramul din Marșinți. Iar 
când apare ocazia neapărat interpretez și cân-
tece populare, cunoscute încă din copilărie. 

Artista poporului din Ucraina, Lilia San-
dulesa, se menține mereu în centrul vieții 
muzicale din țară. 

– Un artist cu cât mai mult e întrebat, 
cu atât e mai fericit. Aceasta înseamnă 
că oamenii au nevoie de cântecele lui, 
afirmă copământeana noastră Lilia San-
dulesa, numele căreia va rămâne în isto-
ria estradei ucrainene. 

"C
ântecele mele sunt pentru sufletul omului”, a declarat într-un 
interviu la Televiziunea ucraineană artista poporului, Lilia SAN-

DULESA, originară din Marșinți,  sat, după cum afirmă ea „situat la 
hotarul dintre Basarabia și Bucovina”. Când fiica lui Vasile și a Ele-
nei Sandulesa a început să cânte pe scenă, Marșinți era cunoscut 
deja în întregul spațiu sovietic ca „sat de baștină al Sofiei Rotaru”. 
Firește, popularitatea consătenei sale o încuraja pe tânăra artistă 
amatoare. Ba și mai mult, interpretând un cântec din repertoriul 
Sofiei Rotaru – „Destinu-și are primăvara sa”, solista de la Casa raio-
nală de cultură din Noua Suliță este invitată pe scena profesionistă. 
I s-a propus să fie solista Ansamblului vocal-instrumental „Apă vie”, 
creat numai ce la Filarmonica regională din Cernăuți. Așa a început 
cariera artistică profesionistă a Liliei Sandulesa în primăvara anului 
1977. Interpreta cu nume de floare, în decursul a mai bine de patru 
decenii,  aduce cu cântecele sale suflul primăverii și primenirii în 
inimile milioanelor de spectatori.  

O coincidență simbolică, o dată la zece ani… 

– Pentru mine altarul înseamnă mai 
mult decât locul de închinare și de înălțare 
a rugăciunilor către Domnul. Este o che-
mare, pe care am simțit-o încă din copilărie 
și sunt fericit că am înțeles acest lucru la 
timp, recunoaște domnul Iulian. Probabil că 
este ceva deosebit, nicidecum întâmplător, 
și faptul că m-am născut la 28 aprilie. O 
dată la zece ani în această zi cade luminoa-
sa Sărbătoare a Învierii Domnului. Și anul 
acesta, de Sfintele Paști, voi marca ziua 
nașterii, împlinind 38 de ani. Este o bucurie 
enormă pentru mine. Masa de Paști, în jurul 
căreia se va aduna familia, va fi și masa de 
sărbătoare cu ocazia zilei mele de naștere. 

De două decenii viața domnului Iuli-
an Cerchez este legată de cea a lăcașului 
sfânt al locuitorilor din suburbia Roșa. 

– Așa a rânduit Domnul. Tot la biserică 
mi-am găsit și ursita. Viitoarea mea soție, 
Maria, cânta, de asemenea, în corul bise-
ricesc. În prezent și fiul nostru, Ion, vine cu 
noi la sfânta liturghie, îi plac cântările bise-
ricești, în deosebi atmosfera luminoasă de 
Sfintele Paști. 

– Vreau să spun că oa-
menii de la Roșa, gospodari 
și buni credincioși, țin foarte 
mult la lăcaşul sfânt. Așa a 
fost întotdeauna, continuă 
domnul Iulian. În ziua de 
Paști, precum și la alte mari 
sărbători de peste an, cur-
tea bisericii e plină de lume. 
Ce le doresc tuturora în le-
gătură cu Luminoasa Săr-
bătoare a Învierii Domnului? 
Să se bucure de această 
minunată Înviere sincer, cu 
tot sufletul, la fel ca și mi-
ronosițele, care primele au 
aflat vestea Învierii din morți 
a Mântuitorului. 

Cu ocazia zilei de 
naștere, îi dorim și noi 
domnului Iulian Cer-
chez, sănătate spiri-
tuală și trupească, să 
pășească ferm și cu ev-
lavie pe căile Domnului. Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

„Vă cheamă Domnul slavei la lumină,/ Vă cheamă mucenicii-n 
veșnicii./ Fortificați biserica creștină,/ Cu pietre vii zidite-n 

temelii”… Acea lumină divină domnul Iulian CERCHEZ a văzut-o cu 
sufletul pe când era încă elev și însușea lumina cărții. Școala și bi-
serica din suburbia Roșa a Cernăuțiului sunt alături, iar pe el, Iulian 
Cerchez, l-au ademenit ambele. Frecventa lecțiile și cânta în corul 
bisericesc. În prezent așa ceva este firesc și salutat, pe când în ado-
lescența sa din perioada ateismului înverșunat asistarea la sfânta 
liturghie prezenta un mare risc. Dacă mulți colegi de școală au deve-
nit constructori, el, Iulian Cerchez a preferat să pună „pietre vii” la 
temelia bisericii. Este dascălul Bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil de la Roșa. 
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Egal pe teren propriu pentru FC Bucovina

Au fost disputate meciuri-
le din cadrul etapei a XX-a a 
Campionatului național la fot-
bal Liga a II-a. FC Bucovina 

a dispus pe teren propriu de 
FC Veres (Rivne). Meciul s-a 
încheiat la egalitate, scor 0:0. 
La etapa actuală FC Bucovi-

na are 17 puncte la activ și 
se poziționează pe locul 10 în 
clasamentul general al Ligii a 
II-a.

Adriana Bândiu, premiată la 
Festivalul internațional  

de la Cracovia

La Cracovia (Polonia) a avut loc Festivalul  internațional de co-
regrafie  „Cerul înstelat în Cracovul de primăvară”.  Ucraina a fost 
reprezentată și de Adriana Bândiu, elevă în clasa a 4-a  de la Comple-
xul Instructiv-Educativ din Mogoşeşti,  raionul Herța. Adriana practică 
gimnastica și are o plasticitate extraordinară. Ea a câștigat la proba de 
artă de circ, categoria de vârstă 9-11 ani. La școala natală Adriana a 
fost întâmpinată ca o adevărată eroină. 

Superliga regiunii 
Cernăuți la fotbal 

Etapa a II-a. Rezultate

FC Șkval (Ciornivka) – FC Nepolokivți – 2:1 
FC Universytet „Malva” –  FC Dnister – 2:2 
FC Stăneștii de Jos – FC Noua Suliță-2017 – 1:0
FC Mahala – FC Spicul de Aur – 3:1
RA-Dent (Sadagura) – FC Voloca – 1:5
Lider în clasament rămâne FC Șkval cu 6 puncte la activ, urmată 

de FC Voloca, cu 4 puncte pe locul doi, și FC Universytet tot cu 4 
puncte pe locul trei.

La Cernăuți va avea loc „Cursa Păcii-2019”
Pe 12 mai a. c., în orașul 

Cernăuți va fi organizată pen-
tru al șaselea an consecutiv 
tradiționala competiție „Cursa 
Păcii-2019”. Startul şi linia de 
sosire sunt Piaţa Integrităţii, iar 

participanţii vor parcurge dis-
tanţa de 2 mile. În același timp, 
locuitorii centrului regional vor 
avea ocazia să concureze la 
probele de 6 și 10 mile, comu-
nică Ivan Gheșko, președintele 

Direcției regionale a Comitetu-
lui Național Olimpic din Ucrai-
na. Doritorii sunt rugaţi să-şi 
anunţe din timp participarea. 
Competiția va începe la orele 
10.00.

• Fotbal feminin

„Speranța Bucovinei”, pe locul 4 în  
clasamentul general al Ligii I

Echipa feminină de fotbal 
„Speranța Bucovinei” din Cernă-
uți s-a impus cu scorul de 3:2 în 
fața echipei „Kolos-Mria” (regi-
unea Vinnyțea) în cadrul etapei 

a 6-a a Campionatului național 
de fotbal feminin Liga I.  După 6 
partide disputate, fetele noastre 
se situează pe locul 4 în clasa-
mentul general cu 9 puncte la 

activ.  Pe 5 mai echipa cernă-
uțeană are programat un meci 
la Vinnyțea cu echipa locală a 
Școlii Sportive pentru Copii și 
Tineret. Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN 
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O noapte în aşteptarea Învierii

Maria, Mama lui Iisus, cobora abătută dealul Golgotei. În 
urma ei venea Ioan, ucenicul cel iubit, în grija căruia Iisus cu 
ultimele puteri îşi încredinţase Mama. Şi el era trist, dar se 
ţinea tare, încercând s-o aline pe Maria.

Ea, Maria, era sfârşită de osteneală şi de durere. Nu mai 
putea nici plânge. Se terminaseră lacrimile, rămase doar du-
rerea cruntă, surdă, rece. Ce văzuse ea, era mult prea mult 
pentru o mamă! Îşi văzuse Fiul hulit, bătut, scuipat, biciuit, 
condamnat la moarte pe nedrept şi în cele din urmă ucis prin 
chinurile crucificării. Era prea mult! Din când, în când atunci 
când în mintea ei se făceau auzite urletele mulţimii sau ples-
niturile biciului, tresărea şi icnea. Atât! Alteori, zâmbea obosi-
tă, aducându-şi aminte de învăţăturile Fiului ei iubitor.

Acum totul era întunecat în jurul ei. Viaţa ei nu mai însem-
na nimic, fiul ei cel iubit şi blând pierise şi nu se putea mângâ-
ia. Ioan, ucenicul cel iubit, încerca în zadar s-o aline. Durerea 
era prea mare! Maria nu putea fi mângâiată, ce văzuse ea era 
dincolo de orice închipuire!

Au ajuns în faţa casei. Maria se opri în prag şi întorcân-
du-se spre Ioan, spuse, plină de speranţă:

– Îţi aduci aminte, că El ne spunea că va reveni?
Se repezi la el, strângându-i în pumni veşmintele:
– El a spus că va învia, va învia după trei zile, îţi aduci 

aminte?
Se uita la Ioan rugător şi cu un licăr de speranţă în ochi. 

În ochii ei se citea o rugăciune mută: „Spune da, spune da şi 
dacă nu crezi! Nu-mi ucide speranţa!”.

Ioan îşi aduse aminte: „Voi învia, după trei zile!” şi 
spuse cu convingere:

– Da, Maria, va reveni la noi, aşa a spus El. Vorbea 
adevărul, nu se poate să fie altfel.

Şi faţa ucenicului se lumină, speranţa înflori şi în 
inima lui.

Ochii Mariei licăreau de o lumină vie acum şi spuse 
în sinea ei „Oh!.. de-ar putea fi adevărat”. Ea se agăţa 
de orice i-ar fi putut menţine vie speranţa.

Sâmbătă seara. O seară caldă. Ucenicii stăteau la 
un loc, posomorâţi. O seară plină de aşteptări pentru 
mama, care-şi aduse aminte de vorbele fiului plecat de 
lângă ea. A fost singura dată când Măicuţa şi-a dorit 
ca soarele să dispară. Doar atunci speranţa ei putea 
fi împlinită. Din clipa în care Maria şi-a adus aminte de 
promisiunile făcute de Fiul său, acest gând nu i-a mai 
dat pace.

Sâmbătă seara, o seară a aşteptărilor dureroase, a 
incertitudinilor. Maria nu simţea nici foame, nici somn. 
Îşi aştepta fiul. De câte ori ucenicul Ioan intra la ea în-
cercând s-o facă să mănânce sau să bea, primea inva-
riabil acelaşi răspuns: 

– Lasă-mă singură. Îl aştept pe El.
Ore şi ore de aşteptare chinuitoare trecură, dar Maria 

spera încă, şi zâmbea la imaginea reîntâlnirii cu Fiul ei. Bătu 
miezul nopţii. Nu se întâmplă nimic. Un fior strânse inima 
Maicii. Continua însă să se roage şi să-şi cheme Fiul cu toată 

puterea ei. Deodată, la puţin timp după ce ultima bătaie se 
stinse în noapte, odaia ei se lumină şi un glas dulce o strigă:

– Mamă!
Maria tresări plină de fericire. Rugăciunile ei fuseseră 

ascultate. Speranţa ei nu fusese deşartă. Era vocea Fiului 
ei. Nu se putea înşela. Se întoarse şovăitoare şi zâmbitoare 
totodată. În mijlocul odăii, era chiar Fiul ei şi-i zâmbea cu dra-
goste. Încremenită de fericire, Maria nu putea nici râde, nici 
plânge. Iisus veni lângă ea şi îngenuncheară alături îmbrăţi-
şând-o. Simţind îmbrăţişarea adevărată, reală a Fiului pierdut 
şi revenit, Maria dădu drumul, în sfârşit, lacrimilor de bucurie. 
O bucurie năvalnică, o bucurie care nu cunoştea margini. Fiul 
ei pierdut se întoarse!

Se liniştise acum şi începuse să priceapă întreaga mă-
reţie a sacrificiului Fiului său. Pricepea acum învăţăturile lui, 
pricepea că moartea nu există, pricepea că există o naştere 
nouă. Toate acestea le-a înţeles în fracţiuni de secundă. Vor-
bele ei păreau mângâieri, ce împrăştiau dragostea maternă 
peste Fiul regăsit.

Iisus stătu o vreme mângâindu-şi mama, apoi îi spuse:
– Eu voi pleca iar în curând, mamă, voi pleca de lângă 

tine ca om, dar îţi voi rămâne aproape, iar când se va împlini 
ceasul, voi veni să te duc alături de mine, în Împărăţia Tatălui!

Maria zâmbea. Se liniştise. Aproape că uitase de încorda-
rea şi durerea ultimelor zile. Iisus, o luă în braţe, o puse pe 
pat şi o binecuvântă zâmbind, apoi dispăru. Maria fu cuprinsă 

de un somn liniştitor şi un zâmbet fericit îi flutura pe buze. 
Dimineaţa s-a trezit fericită şi veselă. Acum ea ştia sigur: 
moartea este un somn care o va duce din nou lângă fiul ei în 
Împărăţia Tatălui, e o schimbare de stare, o revenire la origini.

Şi mai ştia ceva: știa că suferinţa poate fi transformată în 
bucurie, prin speranţă!

Poveste cu tâlc

• Curiozități

Știați că..?

• Agricultorii din întreaga lume au de 
luptat cu circa 1.500 de plante parazitare şi 
aproximativ 10 mii de specii de insecte vătă-
mătoare. 

• Cel mai înalt munte din lume se numeşte 
Maunachea de pe Insula Hawai. Muntele are 
o înălţime de 9.760 m, dintre care numai 420 
metri deasupra mării. S-a calculat că la bază 
muntele are un diametru de 120 km.  

• La sfârşitul lunii ianuarie-începutul lu-
nii februarie 1556, provincia Shensi din Chi-
na a fost zguduită de un cutremur, în timpul 
căruia au murit circa 830 mii de persoane. 
Este cel mai grav cutremur cunoscut din is-
torie. 

• Cea mai mare diferenţă de temperatu-
ră se produce la Oimeakon în Siberia. Iarna, 
temperatura scade până la – 71 grade Celsi-
us, iar vara creşte până la 32 grade Celsius. 
Deci,  diferenţa totală depăşeşte 100 grade 
Celsius.

• Limba unui crocodil este imobilă. Este 
ataşată de cerul gurii acestui animal. 

• Cei mai tineri părinţi din istorie (2 copii cu 
vârste de 8, respectiv 9 ani) au trăit în China. 
Copilul lor s-a născut în anul 1910. 

• Un om uită, în medie, circa 80 procente 
din tot ceea ce a învăţat într-o zi. 

• De peste 4 mii de ani, nici o specie ani-
mală nu a mai fost domesticită. 

• La înmormântarea sa, Victor Hugo a fost 
însoţit de peste 2 milioane de persoane. 

• În anul 1880 este pusă în funcţiune în 
Londra prima uzină electrică, proiectată de 
Thomas Alva Edison, pentru iluminare. 

• Primul material plastic inventat este celu-
loidul, obţinut în  anul 1869 de americanul Iohn 
Wesley Hyatt. 

• O specie de păianjen, considerat cel mai 
rapid din lume, este capabil să ţese o pânză de 
33 de ori mai lungă decât corpul său în numai 
o secundă. 

• Masa Pământului creşte în fiecare an, 
pentru că 3 mii de tone de resturi de meteoriţi 
din spaţiu lovesc suprafaţa lui. 

Selectate de Octavian VORONCA
Or. Cernăuți       

Speranţa este lucrul cu pene aşezat în suflet şi care cântă melodia 
fără de cuvinte şi nu se opreşte niciodată. (Emily Dickinson)

  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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• Magia primăverii 

Păpădia şi beneficiile ei

Care sunt beneficiile cea-
iului de păpădie și când 

e bine să-l folosim?
Păpădia consumată sub formă de ceai este utilă pentru 

drenarea surplusului de apă din organism, pentru că este 
un diuretic puternic. Ceaiul de păpădie este extrem de ac-
tiv în detoxifierea organismului, mai ales în perioadele de 
schimbare a anotimpului.

Se bea ceaiul de păpădie în cure de trei-patru săptă-
mâni dacă aveţi acnee, dacă suferiţi de alergie de primă-
vară şi boli de piele. Ceaiul de păpădie este util şi în in-
digestie, gastrită hipoacidă, dischinezie biliară, constipaţie 
atonă.

Un efect deosebit îl are ceaiul de păpădie pentru cei 
care suferă de diabet. Planta are capacitatea de a scădea 
extrem de activ nivelul glicemiei din sânge şi stimulează 
secreţia de insulină.

Ceaiul de păpădie este foarte util în afecţiunile hepati-
ce, dar şi în afecţiuni ale glandei mamare (inflamaţii, pro-
bleme legate de secreţia laptelui, cancer de sân) precum şi 
pentru îmbunătăţirea rezistenţei imunitare la infecţiile căilor 
respiratorii.

Sucul de păpădie sau 
extractul de păpădie 

Este foarte eficient în afecţiunile oculare şi pentru 
tulburările de vedere. Cura de ceai de păpădie, dar şi 
tratamentele locale cu extracte din păpădie curăţă şi vin-
decă pielea. Compresele cu ceai de păpădie calmează 
iritaţiile şi contribuie la curăţarea tenului de petele de 
pigmentare.

Ceaiul de păpădie este foarte eficient ca aliat în cure-
le de slăbire, pentru că are ca efect stimularea întregului 
tub digestiv şi a tuturor funcţiilor acestuia, ceea ce duce 
la detoxifierea şi stimularea tuturor proceselor metabo-
lice.

Salata de păpădie
Păpădia este o mină de aur în ceea ce priveşte vita-

minele, mineralele şi oligoelementele, frunzele de păpădie 
proaspete putând fi consumate ca salată. Păpădia face 
parte din plantele cele mai bogate în provitamina A. Este 
foarte eficientă în lupta împotriva radicalilor liberi care duc 
la îmbătrânirea pielii. Frunzele de păpădie conţin potasiu, 
fier, calciu, cupru, siliciu şi mangan. Rădăcinile conţin în 
plus şi principii amare, insulină, zaharuri complexe, sub-
stanţe care favorizează flora intestinală benefică.

Păpădia consumată ca atare este eficace în lupta împo-
triva constipaţiei, anemiei şi infecţiilor. De asemenea, ea este 
bogată în calciu şi magneziu. Păpădia conţine o cantitate 
mare de vitamine din complexul B, ceea ce îi permite să fie 
eficientă în tratarea infecţiilor şi în evitarea apariţiei anemiilor.

Păpădia și ceaiul de păpădie 
este una dintre cele mai pu-

ternice plante cu efecte deto-
xifiante și diuretice. Sunt efi-
ciente și frunzele, și tulpinile, 
și rădăcinile de păpădie, care, 
consumate sub formă de ceai, 
ajută la mobilizarea și elimi-
narea toxinelor din organism, 
intensifică tranzitul intestinal 
și cresc tonusul întregului or-
ganism.

Ce trebuie să ştim 
despre hernia de disc

Slăbiciunea 
musculară, printre 
simptomele bolii
Durerile de spate (dacă discul afec-

tat se află în partea de jos a spatelui 
– durerea se resimte în zona coapse-
lor, şoldurilor; în partea de sus a spate-
lui – durerea apare la nivelul umerilor, 
a braţelor), primele semne care arată 
că suferim de hernie de disc, apar în 
cele mai multe cazuri încă de la debutul 
afecţiunii.

În funcţie de zona şi de gradul de 
afectare, boala poate duce la apariţia 
senzaţiei de amorţeală în braţe şi pi-
cioare, la slăbiciune musculară, dar şi 
la dureri de cap, stări de ameţeală şi de 
vomă (dacă este vorba de hernie cervi-
cală – în partea de sus a coloanei).

Sedentarismul poa-
te favoriza apariția 

herniei
Unul dintre principalii factori care pot 

duce la declanşarea bolii este lipsa acti-
vităţilor fizice. Sedentarismul creşte presi-
unea la nivel lombar, ceea ce favorizează 
apariţia durerilor şi agravarea lor.

Hernia de disc este o afecțiune a coloa-
nei vertebrale care poate apărea în orice 
parte a coloanei, însă, de cele mai multe 
ori, se ivește la nivelul inferior al acesteia, în 
zona lombară. Există cazuri în care hernia 
de disc se dezvoltă la nivelul gâtului (cervi-
cal) și mai rar toracic.

Coloana vertebrală este compusă din 
mai multe vertebre, care sunt legate în-
tre ele printr-un disc intervertebral, format 
dintr-un inel exterior fibros, rezistent și un 
țesut gelatinos elastic situat în centrul lui.

Un disc intervertebral sănătos se com-
portă ca un amortizor, oferind coloanei 
vertebrale o protecție la șocurile produse 

de multiplele mișcări pe care le facem con-
stant, cum ar fi fuga, săritul sau ridicarea 
unor greutăți.

4 din 5 persoane vor resimți pe par-
cursul vieţii o durere lombară. Din feri-
cire, peste 90% dintre aceştia pot bene-
ficia de tratament conservator (terapie 
balneară, fizical  kinetică, medicamen-
toasă) şi doar 5-10% necesită intervenţie 
chirurgicală.

Cum se prezintă 
primul simptom?
În momentul în care discul interver-

tebral se tasează, canalul pulpos se de-

plasează către canalul medular unde se 
comprimă un nerv, atunci apare hernia 
de disc.

Durerea este resimțită pe traseul 
unei rădăcini nervoase sau a unui nerv, 
cel mai cunoscut fiind nervul sciatic. 
Pe lângă durerea destul de incomodă, 
care adesea se lasă pe picior, mai apar 
și alte simptome cum sunt slăbiciunea 
musculară şi modificările de sensibilita-
te (amorţeală, furnicături, lipsa totală a 
sensibilităţii). Examenul clinic se com-
pletează cu o radiografie a coloanei ver-
tebrale.

 (Leacuri și terapii)

Durerile de spate care nu te lasă să stai în 
picioare și senzația de amorțeală sunt doar 

câteva dintre semnele care arată că suferi de 
hernie de disc. Deși astfel de simptome supără-
toare dispar, este important să cunoaștem care 
sunt cauzele bolii, dar și cele mai eficiente trata-
mente.
Tot mai des diagnosticată, chiar și în rândul tine-
rilor, hernia de disc apare când discul interverte-
bral se mișcă de la locul său, se deformează sau 
se rupe, iar substanța gelatinoasă (cunoscută în 
termeni medicali sub numele de nucleu poros) 
din interiorul lui iese. Astfel, ea ajunge la nivelul 
terminațiilor nervoase, ceea ce duce la apariția 
durerilor puternice în zona spatelui.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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BERBECUL.  Luna Nouă de duminică 
se perfectează în casa bugetului personal, 
dar și a bunurilor pe care le ai deja în po-
sesie, semn că se anunță o săptămână a 
oportunităților de suplimentare a veniturilor. 

O atitudine cumpătată și rezervată în privința cheltu-
ielilor te poate ajuta să pui deoparte mai mult decât 
te-ai aștepta. În relaţiile cu partenerul de viaţă s-ar 
putea să te arăți gelos. 

TAURUL. În acest interval, dacă eşti 
dispus să ieși din zona ta de confort finan-
ciar, poți descoperi metode noi de a-ți spori 
veniturile. Poate că nu vor constitui o sursă 
stabilă de bani, dar cel puțin pentru moment, 

poți conta pe ele. Profită de aceste oportunități!  În via-
ţa de cuplu, începi un nou capitol. Vei cunoaşte şi noi  
persoane de care ai nevoie în această etapă a vieții.

GEMENII.  Luna se mișcă prin casa 
carierei din horoscopul tău general, fapt 
pentru care s-ar putea să apară oportunități 
de a te afirma pe plan profesional. Poţi atra-
ge atenția șefilor într-un mod pozitiv. Profită 
de acest moment de care ai parte. În viaţa 

personală nu este exclus să revină în peisaj foști par-
teneri, care au însemnat ceva pentru tine. 

RACUL. Luna Nouă de duminică se per-
fectează în casa planurilor de viitor, dar și a 
proiectelor de grup din horoscopul tău general. 
E posibil să faci progrese în ambele direcții. In-
vestește mai mult timp, energie și sentimente 

în cei care ți-au demonstrat de-a lungul timpului că sunt 
lângă tine și te susțin orice s-ar întâmpla. 

LEUL.  În această săptămână se re-
comandă să-ţi focalizezi atenția în direcția 
carierei. Concentrează-te pe consolidarea 
poziției în ierarhia profesională şi socială. E 
bine să mizezi pe progresele mici, dar si-
gure.  Poți ajunge să pătrunzi în cercuri de 

oameni influenți săptămâna aceasta. Ai toate șansele 
să faci o impresie minunată. 

FECIOARA.  O perioadă cu multe că-
lătorii, fapt care ar putea să însemne că te 
așteaptă delegații, încordare la serviciu. Se 
prefigurează așadar o săptămână destul de 
complicată, dar dacă le iei încetul cu înce-

tul, poți face față provocărilor. În relaţii poți începe un 
nou capitol. Nu te aștepta să-nceapă cu mult succes, 
dar faceți unele progrese. 

BALANŢA.  Luna Nouă de duminică 
face trimitere la bunurile și bugetul pe care 
le deții în asociere cu alte persoane, fie că e 
vorba de partenerul de viață ori de afaceri. 
E important să clarifici eventualele aspecte 

confuze de la acest nivel, astfel încât să te știi deopar-
te cu ele.  În familie, nivelul de gelozie afișat în raport 
cu partenerul poate să atingă cote alarmante în zilele 
care urmează. 

SCORPIONUL.  Luna Nouă de dumini-
că se formează în casa întovărășirii cu celă-
lalt, fie că vorbim de partenerul de viață ori cel 
de afaceri. Sectorul de viață în care se resim-
te cel mai puternic aceasta este, fără doar și 

poate, cel sentimental. Aceşti nativi au șansa de a întâlni 
pe cineva cu totul special, de a începe un nou capitol de 
viață în doi. Nu te sfii să spui ce gândești!

SĂGETĂTORUL. Luna Nouă de dumi-
nică mai simbolizează şi munca pe care o de-
pui în serviciul celorlalți, de regulă activitatea 
la locul de muncă. Randamentul tău de săp-
tămâna aceasta s-ar putea să fie direct pro-

porțional cu nivelul de confort de care te bucuri la servi-
ciu. Miercuri și joi, astrele-și direcționează atenția către 
viața sentimentală. Ar putea să apară conflicte aprinse. 

CAPRICORNUL. O activitate extra-
profesională care-ți ocupă o bună parte din 
timpul liber și totodată îți animă interesul 
pot constitui o sursă alternativă de venituri. 
Casa a V-a care găzduiește Luna Nouă de 
duminică reprezintă și casa iubirii, respec-

tiv a copiilor, semn că se anunță o săptămână în care 
rolurile-cheie le vor juca partenerul și cei mici. 

VĂRSĂTORUL.  În această săptă-
mână, dacă ești în căutarea unui spațiu în 
care să-ți desfășori activitatea, s-ar putea 
să-l găsești pe cel care se potrivește ne-
cesităţilor tale. Se prefigurează succese în 
chestiunile locative.  Luna Nouă de dumi-

nică semnifică și familia, semn că oricât de mult preț 
ai pune pe libertatea personală, săptămâna aceasta 
simți nevoia de a te ști protejat şi iubit.

PEȘTII.  Săptămâna aceasta se reco-
mandă să te limitezi la strictul necesar în 
comunicare și evită conflictele.  Cumpăta-
rea la vorbă îți poate aduce mai multe be-
neficii decât ai putea crede!  Dacă-ți dorești 

ca relațiile de cuplu să meargă înspre mai bine, ar fi 
cazul să faci pași consistenți în această direcție.

HOROSCOP
29.04-5.05.2019

ДЕПАРТАМЕНТ
містобудівного комплексу та земельних відносин 

міської ради оголошує повторний конкурс по 
відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності 

земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, які підлягають продажу фізичним 

особам і знаходяться в користуванні 
або орендуються ними

ЛОТ 1
№ 
з/п

Адреса земельної 
ділянки

Площа 
(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Фастівська,30-Б 0,0417 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) 
(обслуговування нежитлової споруди)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка 
пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 2
№ 
з/п

Адреса земельної 
ділянки

Площа 
(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Буковинська,41 0,0879
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 

03.07) (обслуговування нежитлових приміщень (мийки, пункту 
діагностики автомобілів, кафе та ресторану, альтанок та 

літнього майданчика))

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка 
пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 3
№ 
з/п

Адреса земельної 
ділянки

Площа 
(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Іванківська,
41 0,2820 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07)  

(будівництво туристично-оздоровчого комплексу)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка 
пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 4
№ 
з/п

Адреса земельної 
ділянки

Площа 
(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Прип’ятська, 
6-А 0,2310 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07)  

(будівництво туристично-оздоровчого комплексу)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується 
департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 5
№ 
з/п

Адреса земельної 
ділянки

Площа 
(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Хотинська,45-Г 0,1027  
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 

03.07) (обслуговування вбудовано-прибудованих нежитлових 
приміщень магазину промислових товарів, залу ігрових 

автоматів, міні-бару та більярдної підвальних приміщень)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропону-
ється департаментом – до 900 грн.

Прийняття заяв припиняється за три дні до дати проведення конкурсу. 
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання 

претендент до участі у конкурсі не допускається.
У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з 

конкурсною пропозицією. 
В разі виникнення необхідності, усунення недоліків щодо виконання звіту про експертну оцінку земельної 

ділянки, експерт доопрацьовує звіт про оцінку земельної ділянки. 
Збір необхідної додаткової інформації (крім наявної в департаменті містобудівного комплексу та 

земельних відносин міської ради) проводить оцінювач. 
Рецензування звіту про експертну оцінку земельної ділянки проводиться за ініціативою та за рахунок 

оцінювача. 
Разом з заявою необхідно подати: 
- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників 

податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента-фізичної особи-
підприємця); 

- згода на обробку персональних даних (для претендента-фізичної особи-підприємця); 
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно 

з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); 
- копія(ї) ліцензії(й); 
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення та 

підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки; 
- матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки земельних ділянок. 
В окремо опечатаному конверті мають міститися пропозиції щодо умов оплати по кожній 

земельній ділянці окремо - відповідно до калькуляції витрат, а саме: протокол погодження 
договірної ціни на виконання робіт та кошторис на виконання робіт.

Заяви приймаються до 03.05.2019р. (включно) за адресою: 58008, м.Чернівці, вул.Б.Хмельницького, 
64-А, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, каб. 101. 

Конкурс відбудеться 07.05.2019р. в приміщені Чернівецької міської ради (площа Центральна,1), в кабі-
неті №308 о 15:00. Телефон для довідок:   (0372) 52-57-86.
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Sărbătoarea Paștelui să vă aducă bucurii 
și fericire în viață!

Dragi bucovineni! Paștele este una dintre cele mai 
frumoase sărbători creştine. Este cu adevărat o sărbă-
toare a întregii comunități. În fiecare an spiritul sărbă-
torilor pascale ne aduce cu gândul, cu inima şi sufletul 
lângă fiinţele dragi şi scumpe pentru a împărtăși împre-
ună cu ele bucuria și pacea acestei sfinte şi luminoase 
sărbători.

Aş vrea să vă felicit şi să vă doresc din toată inima 
ca minunea Învierii lui Iisus să dăinuie mereu în inimile 
noastre, să ne lumineze viaţa şi să ne aducă renaşte-
rea credinţei, speranţei, bucuriei cu bunătate şi căldură 
în suflete! Învierea Domnului să ne aducă armonie în 
casă şi în gând, împăcare şi regăsirea înţelepciunii în 
sânul familiei!

Bucuraţi-vă cu adevărat de această frumoasă şi lu-
minoasă sărbătoare!

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!
Grigore TIMIȘ, deputat în Rada Supremă a Ucrainei

LIBERTATEA
www.lyberti.com

CUVÂNTULUI

liderul presei românești
din Ucraina

www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com

tel. 099-643-58-57

FII PRIETENUL NOSTRU PE:

01886
www.lyberti.com

6 luni –  72,77 grn.
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CONTINUĂ 
ABONAREA 

La 26 aprilie își va sărbă-
tori ziua de naștere colegul 
nostru, domnul 

Leonid
PARPAUŢ

de la audiovizualul „Bucovi-
na”.  

Născut în satul Nesvoia 
din raionul Noua Suliță, el 
se numără printre puținii jur-
naliști români din regiunea 
noastră, care a însușit aceas-

tă profesie la Universitatea Națională din Moldova. La 
Chișinău a îndrăgit radioul și televiziunea, dar și mai 
mare i-a fost dorul de baștină. La Cernăuți le-a îmbinat 
pe ambele: și sentimentul patriotic față de ținutul natal 
și comunitatea românească de aici, și dragostea pentru 
toată viața de cronicar al evenimentelor relatate la mi-
crofon și în fața camerelor de luat vederi. A fost și este 
jurnalistul mereu în căutare, un generator de idei care, 
în cele din urmă, formează imaginea audiovizualului în 
limba română din regiunea noastră. 

Cu prilejul zilei de naștere, domnul Leonid primeș-
te cele mai sincere felicitări din partea familiei sale: de 
la soția Letiția, fiul Ilie, de la mama Vera din Nesvoia, 
mama-soacră Maria din Bălcăuți, de la fratele Victor, 
precum şi de la colegii de breaslă – de la radio și tele-
viziune, de la publicațiile de expresie românească din 
ținut. Ei toți îi urează multă sănătate, inspirație și pană 
măiastră, o viață frumoasă în continuare ca livezile 
din Nesvoia încărcate de floare, senină ca acest cer 
de Prier în preajma Sărbătorii Luminoase a Paștelui, 
în familie să predomine iubirea, buna înțelegere și bu-
năstarea. 

La mulți ani rodnici și fericiți!    

Apreciată și îndrăgită 
de toată lumea, bună la 
suflet și întotdeauna gata 
să  ofere un sfat înțe-
lept. Așa o cunosc toți pe 
doamna

Maria
BADIUK

din Cernăuți, care zilele 
acestea şi-a mai adău-
gat un frumos trandafir în 
buchetul vieții. 

Medic de profesie, doamna Maria  și-a consa-
crat 56 de ani acestei meserii  considerată pe bună 
dreptate una dintre cele mai nobile din lume, dar şi 
una de o responsabilitate inegalabilă. 

Cu prilejul marcării zilei de naștere, doamna Ma-
ria este felicitată din suflet de către fiul Igor, scumpa 
nepoțică Diana, precum și de întreaga familie  Cră-
ciun, care  îi urează sărbătoritei multă sănătate, îm-
pliniri și fericire. Să Vă dea Dumnezeu tot binele din 
lume, o viaţă lungă şi minunată, aşa cum Vă este 
sufletul. Să rămâneţi mereu aşa cum Vă ştim, un 
OM şi un MEDIC adevărat, iar la minunata vârstă 
pe care o împliniţi, Vă dorim să mai adăugaţi încă 
atâtea mii de clipe încărcate de bucurii şi realizări.

 La mulți ani!

Direcţia Şcolii Medii nr. 10 din or. Cernăuţi, colecti-
vul pedagogic al acestei instituţii de învăţământ, elevii 
şi părinţii lor exprimă profunde condoleanţe profesoarei 
de fizică şi informatică, doamnei Rodica Reabco, în le-
gătură cu pierderea irecuperabilă – trecerea în eterni-
tate a tatălui 

Gheorghe BALAN. 

Fie-i ţărâna uşoară şi amintirea veşnică!    

La 18 aprilie, doamna
Stela

DUMITRESCU
(Michiciuc) 

din or. Cernăuți, suburbia Roșa 
Stâncă, şi-a sărbătorit ziua de 
naştere, adunându-şi la buche-
tul vieţii încă o frumoasă primă-
vară. 
Cu această ocazie îi adresea-
ză cele mai calde cuvinte de 
felicitare mama Anastasia, so-

țul Mihai, fiii Mihai, Nicolae, Gheorghe, fiica Lilia împre-
ună cu familiile lor, fratele Gheorghe, surorile Maria și 
Elena împreună cu familiile lor, toate rudele și prietenii.

Scumpa noastră! Îți dorim multă sănătate, feri-
cire, noroc, bunăstare, zile senine de lumină pline, sti-
mă şi recunoştinţă din partea celor dragi, îndeplinirea 
tuturor dorințelor.
Să ai în suflet numai soare,
În inimă un dulce foc,
În viaţă, o albă floare
Să-ți dăruiască mult noroc.
Să n-ai lacrimi, nici tristețe,
Să ai doar zâmbet şi noblețe,
Să fii aşa cum te-am știut,
Să ai în viață tot ce-ai vrut.

La mulți ani fericiți!

La 22 aprilie,  
doamna

Eugenia
ȘTEFANIUC  

(Bleda)
din or. Cernăuți, sub-
urbia Țețina, originară 
din Dubova, raionul 
Storojineț, şi-a sărbă-
torit ziua de naștere, 
adunându-şi la buche-
tul destinului încă un 
trandafir. 

Cu această deosebită ocazie sincere felicitări 
îi aduce fiul Vasile împreună cu soția Angela, fiul 
Ion cu soția Elena, nepoții Ion, Mariana, Gheor-
ghe, cuscrii Constantin și Maria, dorindu-i multă 
sănătate, că-i mai scumpă decât toate, optimism 
şi voie bună. 

Scumpa noastră! Primiţi petala vârstei ca pe 
o binecuvântare. Ea să vă fie rod al bucuriei şi 
speranţei! Credinţa şi iubirea să vă însoţească 
pretutindeni, iar împlinirea s-o întâlniţi la orişicare 
pas. Steaua ocrotitoare să lumineze mereu asu-
pra Dumneavoastră şi a celor dragi inimii Dum-
neavoastră.

Ne face deosebită plăcere să vă transmitem, 
cu prilejul zilei de naştere, urări călduroase de 
sănătate, liniște sufleteasca și multe bucurii. 

La mulți ani fericiți!

Luna lui Prier, primăvara, în ge-
nere, este anotimpul preferat al 
doamnei

Cristina
CRIVŢOVA,

notar public la districtul notarial 
orășenesc Cernăuți. În aceste 
zile de adevărată primăvară este 
felicitată cu căldură de către soțul 
Roman, feciorii Daniil și Nichita, 
de părinți, rude și prieteni, care 
vin să-i ureze tot binele de pe 
acest pământ, o viață lungă cu 
sănătate și mult noroc. Să fii pli-

nă de admirație și departe de orice invidie; să te înveselești 
în mare măsură de binele altora; să iubești cu o asemenea 
generozitate a inimii încât dragostea ta să fie o posesiune 
dragă în absența răutății; acestea sunt daruri ale sorții, da-
ruri pe care banii nu le pot cumpăra.

Să ningă-n viața ta cu fulgi de fericire,
Să-ți fie visele un zbor de împlinire,
Povara vieții fie-ți un car cu sănătate,
Iar sufletul mereu scăldat în bunătate. 
Să ai oricând în drum un soare zâmbitor,
Alături chipuri dragi și-un înger păzitor.

Muncește așa precum n-ai avea nevoie de bani, iubește așa 
precum nimeni niciodată nu te-a rănit, cântă de dor parcă 
nimeni nu te-ar auzi, trăiește așa de parcă paradisul ar fi 
pe pământ. 
La mulți ani!     
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Eleva lui DAN BĂLAN 
a câştigat Vocea 

Ucrainei: cei doi au 
cântat în duet o 
piesă compusă  

de artistul 
basarabean

Oksana Muha, în vârstă de 37 de ani, a 
fost desemnată de telespectatori câştigătoa-
rea show-ului „Vocea Ucrainei“ şi a marelui 
premiu – un apartament cu trei camere situ-
at în centrul Kievului. Concurenta a marcat 
astfel o victorie importantă şi pentru Dan Bă-
lan (40 de ani), care i-a fost antrenor la con-
curs. Acesta a fost primul sezon în care fostul 
membru al trupei „O-Zone” a ocupat un loc 
la masa juriului din Ucraina. Oksana Muha a 

cântat trei piese în marea finală a Concursu-
lui „Vocea Ucrainei“, dintre care una în duet 
cu Dan Bălan, care a şi compus melodia în 
limba ucraineană.  „Cred că de astfel de cân-
tăreţi puri şi originali duce lipsă showbiz-ul 
autohton“, a declarat cântăreţul la finalul in-
terpretării, potrivit tv8.md. 

Oksana Muha este originară din Lviv şi a 
spus că a venit la concurs pentru a „nu lăsa 
cântecele legendarului Kvytka Cisyk să moa-

ră“. De altfel, Dan Bălan i-a mulţumit elevei 
sale, datorită căreia, spune el, a descoperit 
frumuseţea culturii ucrainene.  

Dan Bălan s-a bucurat de o mare priză la 
publicul ucrainean, în luna ianuarie fiind cea 
mai căutată persoană de pe Google în Ucrai-
na. El s-a remarcat şi după ce a interpretat în 
cadrul emisiunii o variantă a celebrei melodii 
„Dragostea din tei“ alături de o concurentă, 
ridicând sala în picioare. 

Cântăreţul basarabean, Dan Bălan, a ieşit învingător la „Vocea Ucrainei“ după ce  
eleva sa a fost desemnată câştigătoarea celui de-al nouălea sezon al show-ului. 


