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Fişciuk şi Muntean 
au zburat peste Ocean!
Guvernatorul regiunii, 

Oleksandr Fişciuk, şi 
preşedintele Consiliului 
Regional, Ion Muntean, au 
zburat la Washington pentru a 
participa la o întâlnire de afa
ceri organizată de U.S.- 
Ukraine Business Council 
(USUBC).

în acest scop şefii regiunii şi- 
au luat concediu, după ce au 
primit aprobarea Preşedintelui 
ţării. Costurile deplasării în capi
tala SUA nu sunt acoperite de 
Bugetul local. Cel mai probabil 
cei doi au plecat pe cont propriu. 
La această întâlnire participă şi 
bucovineanca Oksana Prodan, 
care este deputat în Rada

Supremă din partea Blocului 
Petro Poroşenko. Din delegaţia 
ucraineană fac parte 9 persoa
ne. Prânzul de afaceri de la 
Washington are ca scop de a 
oferi mai multă substanţă 
cooperării economice dintre 
SUA şi Ucraina şi de a stimula 
investiţiile americane în econo
mia ucraineană. în timpul 
discuţiilor conducătorii regiunii 
noastre vor trebui să relateze 
despre aşa-zisele succese 
economice ale lor şi să facă 
schimb de experienţă. Curios 
rămâne faptul cum se vor 
descurca Fişciuk şi Muntean la 
Washington, pentru că ambii nu 
cunosc nici o iotă în engleză.

A  utoturismele cu numere de înmatricu- 
^®lare în statele UE au intrat în atenţia 

hoţilor din Cernăuţi. Răufăcătorii le scot 
de la autoturismele scumpe, şi le întorc 
ulterior contra plată proprietarilor.

Hoţii operează pe timp de 
noapte, iar vizate sunt maşinile par
cate în locurile întunecoase unde 
nu există camere de supraveghere. 
Aceştia lasă pe parbrizul auto
mobilului un bileţel cu numărul de 
contact, pentru a putea negocia 
transmiterea banilor. Iuri S., un

tânăr originar din raionul 
Herţa, care s-a stabilit cu 
traiul la Cernăuţi, a devenit 
pentru a treia oară victima 
hoţilor de plăcuţe. A dorit 
să-şi păstreze anonimatul, 
însă în exclusivitate pentru 
“L.C.” ne-a mărturisit că 
viaţa lui s-a transformat în 
ultima perioadă într-un 
adevărat coşmar. ’Am 
ajuns la capătul răbdării. 
Mi-au furat a treia oară 
numerele de înmatriculare 
şi am impresia că operează 
unul şi acelaşi grup 
infracţional”.

Cu circa un an în urmă 
lurie şi-a procurat la un preţ 
rezonabil un autoturism 
BMW X5 de toată frumu
seţea cu numere de 
înmatriculare în Bulgaria. 
Era maşina de marca pre- 
mium, la care visa de mai 
multă vreme. Maşina este 
înregistrată în Bulgaria şi 
este nevoit la anumite 
perioade să o scoată din 

ţară. ”Este un BMW X5 second 
hand, dar sunt foarte mulţumit de 
achiziţie. Pentru a-l înregistra în 
Ucraina e nevoie de un car de bani. 
De aceea, periodic sunt nevoit să 
trec frontiera în UE. în fond, mă 
aranjează, pentru că la banii pe 
care i-am dat acolo, la noi cumpă

ram un Jiguli în stare bună. într-o 
dimineaţă m-am trezit că nu mai am 
număr la maşină. Iniţial am crezut 
că poate l-am pierdut, pentru ca 
apoi să înţeleg că am devenit 
victima hoţilor. Am citit bileţelul şi am 
telefonat pe numărul indicat. M-au 
închis pentru ca apoi să sune cu 
număr privat. Mi-au spus să le 
transfer pe un cont 900 de grivne în 
schimbul numărului. Am refuzat şi 
mi-am procurat alte numere la 
preţul de 500 de grivne. Astfel am 
fost furat de trei ori. Hoţii de acum 
au devenit foarte obraznici. îmi 
amintesc că în timpul unei discuţii 
cu ei mi-au spus că în acea zi au 
reduceri şi au solicitat să le transfer 
doar 600 grivne”, spune lurie S.

Furtul plăcuţelor de înmatricula
re a vedevit o afacere profitabilă 
pentru hoţii cemăuţeni. De regulă, 
proprietarii nu se grăbesc să anunţe 
poliţia despre aceste cazuri. Maşi
nile sunt înregistrate în străinătate şi 
organele de drept nu se dau în vânt 
pentru a prinde hoţii. Unii şoferi le 
scot pe timp de noapte, pentru ca 
dimineaţa să le monteze la loc. 
Experţii avertizează că este riscant 
să comanzi la firmele locale tăbliţe 
de înmatriculare străine, chiar dacă 
acestea se vând la Cernăuţi fără 
nicio problemă. Vânzătorii nu sunt 
controlaţi de nici o autoritate. în 
schimb, plăcuţele nu-şi păstrează 
hologramele unice.

Cernăutiul poate rămânea fără apă din cauza datoriilor

Din cauza datoriilor, înce
pând cu 1 februarie, va 

fi restricţionată alimentarea 
cu energie electrică a 
întreprinderii comunale

„Cernivţivodokanal”. Despre 
aceasta anunţă într-un 
comunicat de presă „Cernivţi 
oblenergo” SA.

Contrar prevederilor contrac
tului privind furnizarea de 
energie electrică, „Cernivţi
vodokanal” are o datorie de 70,5 
milioane grivne pentru energia 
consumată. Potrivit experţilor, 
datoriile vor continua să crească 
şi în viitor. în aceste condiţii, 
„Cernivţioblenergo” este obligată 
să aplice măsuri drastice, care în 
consecinţă pot lăsa întregul oraş 
fără apă potabilă. în acelaşi 
timp, potrivit declaraţiilor 
directorului „Cernivţivodokanal”- 
ului, Serhii Dzedzyk, la sfârşitul 
lunii februarie tarifele la apă 
pentru consumatorii oraşului 
Cernăuţi vor fi majorate cu 4%. 
Astfel, un metru cub de apă va 
costa 14,2 grivne.

■ [ JO I
2.02.17 ~ '

Vineri CZ<D
3.02.17

Sambă
4 .02.17

Sâmbătă C^cJ

Duminică ( 6°c )
5.02.17

Luni "] ( 3°c )
6.02.17

M a r t i ( 4°c )
7.02.17

Miercuri ( 2°c
2 8.02Î17

Buletinul meteo

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN



LC
Eveniment Joi, 2 februarie 2017 3

Stare de urgenţă în Estul Ucrainei
Cel puţin 13 persoane au fost ucise în ultimele zile în estul separatist al 

Ucrainei, unde schimburile de focuri dintre trupele guvernamentale şi 
insurgenţii pro-ruşi s-au intensificat începând de duminică dimineaţă. Estul 
Ucrainei se confruntă cu cele mai sângeroase schimburi de focuri de la anun
ţarea ultimului armistiţiu, la 29 decembrie anul trecut. Schimburi de focuri 
răzleţe au avut loc în cursul săptămânii trecute, dar situaţia s-a înrăutăţit 
duminică dimineaţă, a doua zi de la discuţia telefonică dintre noul preşedinte 
american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Puţin.

Uniunea Europeană a spus că escaladarea confruntărilor militare din Estul Ucrainei 
este o încălcare flagrantă a acordurilor de armistiţiu de la Minsk şi trebuie să înceteze 
imediat. Declaraţia Serviciului de Acţiune Externă al UE vine după ce luptele s-au înteţit 
începând de duminică în jurul oraşului Avdiivka, controlat de trupele guvernamentale, 
soldându-se cu morţi şi răniţi din rândul combatanţilor şi civililor şi întrerupând livrările de 
apă şi căldură către populaţie în condiţii de iarnă grea. Potrivit Statului Major pentru 
Operaţiuni Antiteroriste, Avdiivka este cel mai fierbinte punct de pe linia de contact. în acest 
context, autorităţile ucrainene au instituit un regim de stare de urgenţă la Avdiivka şi pre
gătesc evacuarea civililor din acest oraş. Mii de locuitori din zonă au rămas deja fără elec
tricitate, încălzire şi apă curentă.

Ucraiia îmbătrâneşte! Numărul nou-născutilor s-a redus alaimant
Ucrainenii nu se grăbesc să facă copii, iar ţara 

îmbătrâneşte constant şi sigur. Pe parcursul anilor 
de independenţă a Ucrainei numărul nou-născuţilor a 
scăzut dramatic.

Despre aceasta a declarat 
împuternicitul prezidenţial pentru 
drepturile copilului, Mykola Kule- 
ba. „Statisticile atestă că în ultimii 
25 de ani numărul bebeluşilor a 
devenit de două ori mai mic şi con
stituie 7,6 milioane de copii”, a 
menţionat M. Kuleba. îngrijorător 
rămâne şi faptul că pentru urmă
toarea perioadă prognozele 
rămân tot mai sumbre. Tinerii 
amână să conceapă copii, 
încercând mai întâi să-şi facă o 
carieră şi să devină independenţi 
din punct de vedere financiar. O 
altă cauză o reprezintă migraţia. 
Familiile tinere pleacă la câştig în 
statele UE şi preferă să nască 
acolo. Astfel, Ucraina ocupă locul 
186 în lume după rata natalităţii şi 
locul 13 mondial la capitolul

dispariţiei naţiunii.
Ţările europene ocupă 

cele mai multe poziţii în topul 
statelor îmbătrânite. Printre 
ele apar Germania, Spania, 
Italia şi Austria. E vorba, aşa
dar, de ţări dezvoltate, fapt ce 
reprezintă o problemă pentru 
„bătrânul continent”. Principala 
îngrijorare este presiunea care 
va fi suportată de bugetele lor 
de pensii în următorii ani. Ger
mania este, în acest moment, 
cea mai „îmbătrânită” ţară a 
Uniunii Europene. 20% dintre 
nemţi au peste 65 de ani, în 
condiţiile în care tinerii repre
zintă doar 13 procente din 
populaţie. La polul opus se 
situează Irlanda, ţară în care 
21% din populaţie este tânără.

Un alt studiu arată că oamenii din 
ţările în care vor predomina pen
sionarii sunt cei mai îngrijoraţi în 
privinţa viitorului lor. Cercetările 
sociologice arată că populaţia 
tânără va predomina în ţări mai 
puţin dezvoltate. Şi vorbim aici în 
principal de Nigeria, Africa de Sud 
şi Kenya, unde jumătate din popu
laţie va avea sub 15 ani. în plus, 
doar 5% dintre locuitori vor fi pen
sionari în 2050. Oamenii din aces
te state sunt şi cei mai optimişti 
atunci când se gândesc la confor
tul pe care-l vor avea la bătrâneţe. 
Toate aceste schimbări sunt con
secinţele unor procese îndelunga
te, precum migraţia, modificarea 
ratei fertilităţii şi a speranţei de 
viaţă. Populaţia va continua să 
crească la nivel mondial. Suntem 
7,2 miliarde de oameni pe glob, iar 
sporul natural, adică diferenţa din
tre numărul naşterilor şi cel al 
deceselor, este de peste 55 de 
milioane de persoane.
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In 2017 subvenţiile acordate de Bugetul de stat Fondului 
de pensii sunt de zeci de miliarde de grivne. Reducerea 

deficitului bugetului Fondului de pensii din Ucraina rămâne 
unul din subiectele principale incluse în agenda discuţiilor 
dintre Kiev şi FMI.

Cheltuielile totale ale Bugetu
lui ţării pentru anul curent consti
tuie 790 miliarde de grivne, iar 
cele legate de Fondul de pensii -  
284 miliarde grivne. în plus, din 
buget va fi finanţat deficitul 
Fondului de pensii care în 2017 
va constitui 141 miliarde de 
grivne. Restul cheltuielilor sunt 
acoperite din contribuţia socială 
unică. Paradoxul constă în faptul 
că miliardele de grivne alocate

pentru plătirea pensiilor nu 
asigură pensii demne cetăţenilor, 
începând cu 1 ianuarie curent, 
pensia minimă este de 1.247 
grn., iar cea medie ajunge la 
1.828,3 grn. Potrivit statisticilor, 
circa jumătate din pensionari (5,6 
milioane persoane) primesc pen
sii minime. în schimb, 15,5 mii de 
pensionari din Ucraina primesc 
pensii speciale de circa 10 mii de 
grivne. E vorba de foştii

funcţionari de stat, deputaţi, 
judecători şi angajaţi ai organelor 
de drept. Avem şi pensionari care 
primesc pensii în valoare de circa 
15-20 mii de grivne. La etapa 
actuală aproximativ o treime din 
populaţia Ucrainei sunt pensio
nari. Din contribuţia socială unică 
achitată de cele 6 milioane de 
persoane angajate în câmpul 
muncii, este asigurată pensia 
celor 12,5 milioane de pensio
nari. în acelaşi timp, FMI solicită 
cu insistenţă creşterea vârstei de 
pensionare pentru cetăţenii 
ucraineni. în caz contrar, ame
ninţă că nu va aloca următoarea 
tranşă de credit.

REPLICI DURE 
ÎNTRE IGOR DODON 
ŞI MAIA SANDU
Maia Sandu a răspuns afirmaţiilor preşedintelui 

Igor Dodon că împotriva lui se pregătea o 
„revoluţie colorată" de felul celei din Ucraina, 
prevestită de „panglici galbene" apărute la Chişinău 
după alegerile din noiembrie.

într-o postare pe Face- 
book, Sandu a cărei culoare 
este galbenul a scris că Dodon 
„continuă să îndruge verzi şi 
uscate”. Şeful statului a vorbit 
despre presupusa „revoluţie” 
într-un interviu transmis du
minică de televiziunea rusă 
NTV. Dodon a mai spus că

aceasta a fost evitată pentru 
că el şi-a avertizat adversarii 
„să nu se joace cu focul” şi 
pentru că în alegerile ameri
cane a pierdut candidata care 
ar fi fost dispusă să organizeze 
revoluţii în străinătate, Hillary 
Clinton.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Experienţa mondială 
demonstrează că Fondul 
Monetar Internaţional nu-i 
chiar atât de darnic: el cere 
anumite restricţii din partea
beneficiarilor săi. în Memorandumul încheiat cu FMI 
Ucraina s-a angajat să accelereze reformele fiscale de 
structură, inclusiv pe calea reformării medicinii şi 
învăţământului cu scopul reducerii sectorului de stat. Cu 
alte cuvinte, s-a promis să se facă economii pe contul 
medicinii şi învăţământului. Specialiştii bat alarma: 
trebuie o dată şi pentru totdeauna să se înceteze cu 
reformarea unor astfel de domenii strategice ca 
învăţământul, ştiinţa şi medicina în dependenţă de 
legislaţia bugetară şi Memorandumul cu FMI. Doar şi 
fără aceste „reforme” cheltuielile pentru ocrotirea 
sănătăţii au coborât la unul dintre cele mai joase nivele 
din lume.

Tăbliţa înmulţirii ignorata

Dar cum pot fi apreciate ase
menea exemple ca însuşirea tăb
liţei înmulţirii în câţiva ani, exclude
rea din programul obligatoriu a 
unor astfel de obiecte ca matema
tica, fizica, chimia, reducerea 
încărcăturii în învăţământ şi slăbi
rea sistemului de apreciere. Aces
te „reforme” în învăţământ, potrivit 
unor experţi, au un singur scop -  
degradarea treptată a naţiunii şi 
transformarea Ucrainei într-o colo
nie de materie primă. Nu trebuie 
ca în goană după „economii” să fie 
ruinat fundamentul pe care poate fi 
făurit un stat prosper. învăţămân
tul, afirmă adevăraţii pedagogi, tre
buie să fie complicat, interesant şi 
folositor, dar nu ieftin, simplificat şi 
superficial.

Tăbliţa înmulţirii, numită şi 
„tăbliţa lui Pitagora”, în diferite ţări 
se învaţă la vârste diferite, dar 
neapărat în clasele primare. Noua 
programă şcolară îi scuteşte pe

elevii claselor primare să cunoas
că pe din afară tăbliţa înmulţirii, 
căci învăţarea ei cere eforturi mai 
mari. Deci, temele complicate sunt 
extinse în timp. în concepţia auto
rilor programelor de învăţământ, 
acest proces urmează să se des
făşoare „uşor”, fără mari eforturi 
din partea elevilor.

Pe această temă am stat de 
vorbă cu doamna Eugenia Facas, 
directoarea Şcolii medii incomplete 
nr. 13 din Cernăuţi (suburbia 
Horecea). Dumneaei cunoaşte 
foarte bine problemele ciclului pri
mar, deoarece mai mulţi ani la 
rând a fost învăţătoare de clasele 
primare:

-  în perioada sovietică progra
ma de învăţământ era mai compli
cată, în prezent cea propusă de 
Ministerul de învăţământ este mai 
democratică. Părerea mea e că 
învăţământul în şcoala de cultură 
generală trebuie să fie la un nivel

mai înalt. Oricum, în pofida simpli
ficărilor, elevii din clasele primare 
trebuie să cunoască bine tăbliţa 
înmulţirii, tehnica citirii, căci ele duc 
la dezvoltarea gândirii logice. Cu 
toate că sunt calculatoare, la lecţii 
trebuie folosite tabla şi creta.

La şcoala noastră sunt elevi 
puţini, prin urmare învăţătorul are 
posibilitate ca la lecţii să lucreze 
intens cu fiecare elev. Părinţii sunt 
de acord şi ne susţin în această 
privinţă.

în timpul sărbătorilor de iarnă, 
pedagogii noştri au umblat cu

colinda pe la gospodarii din subur
bie. Am câştigat 6 mii de grivne şi 
pe banii aceştia am procurat pen
tru ciclul primar utilaj multimedia. 
Deci, la lecţii vom putea recurge şi 
la metode moderne, cu inovaţii.

în genere, situaţia în şcoala 
noastră s-a îmbunătăţit. în lista vii
torilor elevi din clasa întâi figurează 
deja 22 de copii. Pentru ca şcoala 
noastră să fie cu perspectivă, tre
buie să dispunem de grădiniţă. 
Problema construcţiei grădiniţei de 
copii pe teritoriul şcolii a fost abor
dată mai demult şi ni s-a dat „undă

verde”. Anul acesta va fi întocmită 
documentaţia tehnică, iar până în 
anul 2020 va fi ridicată şi clădirea 
grădiniţei.

Exemplele date de doamna 
Eugenia Facas ne demonstrează 
cum trebuie să fie grija pentru viito
rul şcolii şi pentru instruirea bună a 
elevilor.

Dacă şcoala ucraineană, în 
rezultatul reformelor cardinale, nu 
le va da discipolilor cunoştinţe 
generale ample, statul făurit de ei 
va rămâne cu mult în urma marilor 
puteri.

Satul
Răchitna — 
la
răspântie 
de drumuri

Procesul de descentrali
zare a puterii şi de creare a 
comunităţilor teritoriale 
unite a intrat în faza accele
rată. în anul curent numărul 
acestora trebuie să fie des
tul de convingător. în sate, 
în centrele raionale şi în cel 
regional şefii au cam înde- 
sit-o cu adunările -  de expli
care, de instruire, de convin
gere -  pentru ca reforma 
administrativă, începută cu 
2 ani în urmă, să fie dusă la 
bun sfârşit şi pentru comu
nităţi, şi pentru stat.

Marţi a avut loc adunarea ge
nerală a locuitorilor satului Ră
chitna, raionul Noua Suliţă. Oame
nii au fost chemaţi ca să decidă 
starea de mai departe a satului lor 
natal. Primarul localităţii, doamna 
Oxana Roman, ne-a spus că exis
tă câteva variante: Răchitna este 
„invitată” în comunitatea pe care o 
formează Boianul, ea se poate uni 
cu satul Ridkivţi sau chiar cu 
Colincăuţiul din raionul Hotin. însă, 
cea mai eficientă variantă, consi
deră mai mulţi locuitori, este ade
rarea la comunitatea teritorială cu

centrul în Noua Suliţă.
Orice variantă ar alege răchit- 

nenii, drumul spre centrul comuni
tăţii va fi „cu hopuri şi cotit”. Or, aşa 
e chiar drumul real ce leagă 
Răchitna cu centrul raional şi cu 
cel regional. Dacă acest sat va 
forma o comunitate teritorială cu 
Noua Suliţă, atunci va fi nevoie şi

de transport public, care ar circula 
pe itinerarul respectiv. în momentul 
de faţă, răchitnenii, care nu au 
transport propriu, se folosesc doar 
de un singur autobuz, care-i duce

la Cernăuţi. Ca să ajungă în cen
trul raional, ei trebuie să coboare la 
Boian, să urce în alt autobuz care 
ţine calea spre Noua Suliţă. în afa
ră de aceasta, şi drumul spre Ră

chitna se află într-o stare deplora
bilă. Cu doi ani în urmă, când în 
paginile săptămânalului „Liberta
tea Cuvântului” a fost abordată 
problema dată, au fost efectuate 
unele lucrări rutiere. După cum ne- 
a explicat doamna Oxana Roman, 
în raion a fost creat „Fondul rutier” 
şi există o speranţă că o parte din 
suma adunată poate fi folosită la 
repararea în continuare a drumului 
cu ghinion.

-  într-o stare avariată se află şi 
acoperişul Casei de cultură, şi aco
perişul şcolii din sat. Numai pentru 
întocmirea documentaţiei privind 
repararea acoperişului Casei de 
cultură sunt necesare 1,2 milioane 
grivne. Este o sumă peste puterile 
financiare ale Bugetului Consiliului 
sătesc.

Doamna Oxana Roman îşi 
pune speranţa în noua comunitate 
teritorială, care va dispune de posi
bilităţi cu mult mai mari.

Fotografii de 
Andrei ROMANŢOV

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Poliţiştii cernăuţeni i-au 

reţinut, pe urme proaspete, pe 
doi hoţi de buzunar. Acest 
”duet criminal” comite furturi în 
regiunea Cernăuţi nu pentru 
prima dată. De data aceasta, 
hoţii şi-au atribuit portmoneul 
unei tinere femei, care a şi 
devenit ultimul lor trofeu.
Alertând poliţia, femeia a 
comunicat că o persoană 
necunoscută i-a furat de pe 
tejgheaua magazinului 
portmoneul, în care_erau bani 
şi cartele bancare. în aceeaşi 
zi poliţiştii i-au identificat pe 
infractori şi au constatat că 
aceştia au comis mai multe 
furturi din buzunare, dar şi din 
saloanele automobilelor lăsate 
în parcare. Unul din membrii 
grupului este un bărbat de 43 
de ani, locuitor al oraşului 
Odesa, iar complicele lui este un bărbat de 40 de 
ani din oraşul Dniprodzerjinsk, regiunea Dnipro.

Ultimul a mai fost tras la răspundere penală pe 
teritoriul statelor vecine.

30 ore de muncă de corecţie pentru maltratarea soţiei
Poliţiştii de la patrulare din Cernăuţi au fost nevoiţi 

să atenueze un conflict de familie pe strada Rusă din 
centrul regional.

Sosiţi la faţa locului, oamenii 
legii au constatat că bărbatul şi-

a bătut propria soţie. Din spuse
le acesteia, astfel de incidente

aveau loc nu pentru prima dată. 
A fost intentat un proces-verbal 
referitor la violenţa în familie. 
Apoi respectivul cetăţean a fost 
adus la judecată. Judecătorii au 
adoptat o hotărâre prin care băr
batul a fost pedepsit cu 30 de 
ore de munci de corecţie.

k â

Grav accident rutier 
la Secureni

Două automobile s-au tamponat în 
viteză pe şoseaua dintre staţia 
Romancăuţi şi localitatea Serbiceni. 
La intersecţia din apropierea grădinii 
de peri din localitate, şoferul automo
bilului FORD Connect a încercat să 
facă o manevră de depăşire pe o 
porţiune de drum cu vizibilitate redusă 
fără să ia în calcul circumstanţele. 
Acesta s-a tamponat de un automobil 
VAZ-2106, care se deplasa în întâm
pinare. în urma impactului şoferul şi 
pasagerii Jiguli-ului s-au ales cu trau
me corporale de grad diferit.

NICI NU ŞTII UNDI 
TE AŞTEAPTĂ

f

Un microbuz "Mercedes Vito” şi un automobil 
"Volkswagen” s-au pomenit cu roţile în sus în satul 
Tărăşeni din raionul Hliboca. Surse ale Direcţiei 
principale a Poliţiei Naţionale în regiunea Cernăuţi au 
comunicat că ”Mercedes”-ul se deplasa înspre 
Cernăuţi. La un moment dat şoferul automobilului 
"Volkswagen” a încercat să efectueze manevra de 
depăşire, însă a fost împiedicat de un TIR, care circula 
regulamentar pe contrasens. Observând autocamionul, 
şoferul autoturismului a încercat s-o ia mai în dreapta, 
ceea ce a cauzat ciocnirea cu ”Mercedes”-ul. Drept 
rezultat, ambele maşini s-au pomenit cu roţile în sus. în 
urma accidentului o persoană a avut de suferit, care a 
şi fost spitalizată.

Biciclist
accidentat mortal

Un tragic accident de maşină s-a produs 
la ieşirea din centrul raional Noua Suliţă în 
direcţia spre localitatea Stroieşti. Pe strada 
Hotinului din centrul raional, şoferul unui 
automobil "Gilli”, locuitor al oraşului Noua 
Suliţă, l-a accidentat pe un biciclist. Surse 
poliţieneşti au comunicat că bărbatul, în vâr
stă de 54 de ani, a murit pe masa de 
operaţie din cauza traumelor primite. A fost 
demarată o anchetă penală. Au loc circum
stanţele acestei tragedii.

M a x im ă  p ru d e n ţă !  
E scrocii la  te le fo n !

în ultimul timp, în Bucovina, au devenit tot mai 
frecvente cazurile de escrocherie la telefon. Numai 
într-o singură zi, la 25 ianuarie, la poliţie s-au plâns 
trei cetăţeni.

Suma totală a mijloacelor băneşti, luate de la persoanele 
respective prin metode de escrocherie, constituie 19 mii grivne. 
în acea zi "bravii bancheri” -  anume astfel ei se recomandă 
oamenilor, au păcălit o femeie din localitatea lujineţ, raionul 
Chiţmani, un bărbat de 42 de ani din localitatea Corceşti, 
raionul Hliboca, şi o femeie din orăşelul Lujeni, raionul 
Chiţmani. Colaboratorii organelor de drept se adresează 
cetăţenilor să nu se lase păcăliţi de persoane necunoscute şi 
să nu destăinuiască nimănui rechizitele bancare. Altfel, riscaţi 
să repetaţi soarta celor trei persoane, care au fost păcălite deja 
de escroci la telefon.

cetAtean roman privat
01 MAŞIliĂ DIN CAOZA ŢIGĂRILOR
Colaboratorii Vămii Cernăuţi au prevenit trecerea ilegală a 

unui important lot de ţigări de contrabandă prin Punctul de 
trecere şi control "Porubne-Siret”. în timpul verificării aprofunda
te a unui automobil de tip "Dacia”, vameşii au descoperit 50 
pachete de ţigări de marca "KENT” bine camuflate de şoferul în 
vârstă de 21 de ani. Conform procesului-verbal produsele din 
tutun şi mijlocul de transport au fost confiscate. Valoarea celor 
confiscate este de circa 23 mii grivne.

Tentativă de mituire 
a grănicerilor

Grănicerii de la Punctul de trecere şi control "Porubne” i-au 
reţinut pe un cetăţean ucrainean şi pe un cetăţean român, ultimul 
încercând să-i mituiască pe grăniceri. Ucraineanul a fost reţinut din 
cauza asigurării false pentru automobilul "Renault”, cu care aces
ta se deplasa înspre România. în timpul verificării aprofundate a 
actelor s-a constatat că, într-adevăr "Cartea verde” era falsă. 
Cetăţeanul în vârstă de 52 de ani va fi nevoit să răspundă conform 
legislaţiei în vigoare a Ucrainei.

Tot în Punctul de trecere şi control "Porubne” a fost reţinut un 
cetăţean român, care a încercat să-i dea mită unui inspector al 
Serviciului de grăniceri pentru ca acesta să "netezească” cumva 
problema depăşirii termenului de aflare pe teritoriul Ucrainei. 
Bărbatul va fi nevoit să le explice reprezentanţilor Poliţiei Naţionale 
motivul acţiunilor sale.

* V K R A I M A V U K R A I N E V

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Sfaturi practice

C â t  t im p  p o a t e  f i p ă s t r a t
v in u l  d e s c h is  r ă m a s  d e  la  s ă r b ă t o r i

Dacă te întrebi cât re
zistă şi ce poţi să faci 
cu vinul deschis care a 

rămas de la o petrecere, iată câ
teva sfaturi care te vor ajuta.

Vinul rămas trebuie păstrat la frigi
der, după ce ai deschis sticla şi nu ai 
reuşit să-l consumi. în funcţie de tărie 
şi de soi, vinul poate să reziste 3 zile 
sau 3 săptămâni, lată câteva sfaturi 
care te vor ajuta să-l păstrezi cât mai 
mult timp.

Vinul spumant. Are cea mai scurtă 
durată de păstrare şi îşi pierde foarte 
repede aromele, chiar dacă îl ţii în 
frigider. Vinul spumant îşi pierde rapid 
aciditatea şi trebuie să închizi repede 
sticla.

Vinurile dulci şi uşoare nu rezistă 
mai mult de o zi la rece, dar cele mai 
tari şi cu aciditate crescută pot rezista 
până la 3 zile în frigider, dacă sunt 
închise.

Vinurile albe şi roze se ţin cu dop 
de plută. Cu cât sunt mai dulci şi mai 
tari, cu atât rezistă mai puţin timp şi tre
buie consumate mai repede, în medie 
timp de 3 sau 4 zile.

Vinurile albe şi dulci, ţinute cu dop 
de plută la frigider, pot rezista 5 zile.

Vinurile roze, care sunt mai tari, pot 
rezista aproximativ o săptămână, dar 
este indicat să fie consumate mai 
repede.

Vinul roşu se păstrează la întune
ric. Spre deosebire de vinurile dulci şi 
deschise la culoare, care trebuie păs

trate la frigider, vinul roşu rămas, fie 
dulce sau sec, trebuie păstrat într-o 
cămară rece şi întunecoasă. Se păs
trează cu dop de plută şi poate rezista 
chiar şi o săptămână de la deschidere, 
mai ales dacă are o concentraţie ridi
cată de tanin.

Cele mai rezistente vinuri roşii sunt 
cele îmbogăţite cu alcool, cum sunt 
cele de Porto sau de Madeira, care pot 
fi ţinute la rece aproape 3 săptămâni.

0  La ce poate 11 folosit 
vinul rămas

Pe lângă numeroasele preparate 
delicioase cu paste, carne şi sos de 
roşii la care poţi adăuga vinul, acesta 
poate fi de ajutor când vrei să cureţi 
grătarul de grăsime sau când vrei să 
cureţi petele dificile de pe covoare 
(vinul alb).

Tot vinul, mai ales cel roşu, ajută 
pielea să fie mai fină şi mai tânără. 
Toarnă 2-3 pahare de vin roşu sau alb 
în cada de baie când vrei să te răsfeţi 
cu un tratament special pentru piele.

Dacă ai vin roşu care s-a stricat 
sau nu îţi mai place, acesta poate fi 
adăugat la compostul pentru plante. El 
grăbeşte descompunerea materiilor 
prime din compost şi îl face mai afânat.

E bine de ştiut
* Pune în compoziţia glazurilor o lingură de 

iaurt, pentru ca aceasta să nu plesnească când 
se răceşte.

* Dacă fursecurile pe care le-ai făcut au ieşit 
prea tari, pune în cutia în care le păstrezi o felie 
de pâine.

* Dacă ai adăugat prea multă grăsime în 
bucate, adaugă un cub de gheaţă. Gheaţa va 
atrage grăsimea şi astfel o poţi scoate mai uşor.

* Nu ţinea în frigider citricele sau roşiile, 
dacă vrei ca gustul lor să rămână acelaşi.

* Când fierbi ouă, adaugă sare în apă, astfel 
coaja nu va crăpa.

* Dacă ai pus prea multă sare în supă, 
adaugă un cartof -  acesta va absorbi sarea în 
exces.

* Prăjiturile din aluat, pregătite la cuptor nu 
cresc aşa cum trebuie dacă se deschide cup
torul înainte de a trece aproximativ trei sferturi 
din timpul necesar coacerii.

* Foloseşte în loc de lapte, apă minerală 
atunci când prepari clătitele, pentru că în felul 
acesta vor ieşi mai pufoase.

* Albuşul se spumează mai bine şi mai 
repede, dacă este ţinut la rece şi dacă nu trece 
nici un pic de gălbenuş.

* Adaugă o linguriţă de bicarbonat peste 
carne şi aceasta va fi fragedă după preparare.

* Adaugă sare peste peşte cu 10-15 minute 
înainte de a-l prăji sau înainte de a-l pune pe 
grătar.

* înainte de a prăji cartofii, este recomandat 
să-i scurgi de apă şi să îi ştergi cu un şervet 
uscat.

* Dacă vrei ca supa sau ciorba de pasăre să 
fie mai gustoasă, fierbe întotdeauna puiul 
întreg.

Frumuseţe

Aloe vera pentru toate tipurile de ten

Pentru 
curăţare şi 
prospeţime 
este bine de 
folosit aloe 
vera pentru 
toate tipurile 
de ten. Aloe 
vera curăţă 
tenul în pro
fun

zime, poate remedia anumite 
probleme şi oferă prospeţime.

Gelul de aloe vera conţine 
glicoproteine şi polizaharide, cele din 
urmă fiind importante pentru 
renovarea celulelor pielii, dar şi ajută 
la menţinerea hidratării.

Glicoproteinele ajută la elimina
rea ridurilor. Glicoproteinele şi poliza- 
haridele împreună formează o 
substanţă ce compune matricea 
intercelulară ce păstrează celulele 
pielii şi structura lor intactă, lată o 
reţetă simplă cu aloe vera ce poate fi 
preparată în condiţii casnice.

Ingrediente: 4 linguri gel de aloe 
vera, 2,5 linguriţe ulei de jojoba, 2,5

linguriţe săpun li
chid, 0,5-1 lin
guri argilă albă 
cosmetică, 1 
picătură de ulei 

esenţial de lavan
dă.
Preparare. Se pun 

toate ingredientele (în 
afară de argila 

cosmetică) într-un 
recipient şi se amestecă 
bine. Apoi se adaugă şi 
argila şi se amestecă 
din nou foarte bine.

nain-

acest produs, pielea trebuie puţin 
umezită. Crema obţinută se foloseş
te ca oricare alta pentru curăţarea 
tenului. Dacă pielea e uscată, se 
aplică la final o cremă hidratantă.

#  Uleiul de jojoba are o formulă 
chimică asemănătoare uleiului 
natural uman, sebumului. Conţine 
proteine, minerale şi substanţe ce 
imită colagenul.

#  Argila albă este uşor abrazivă 
şi ajută la exfolierea pielii stimulând 
circulaţia.

#  Uleiul esenţial de lavandă 
calmează şi nu irită pielea. Elimină 
problemele tenului.

Gătiţi gustos 
împreună cu noi!
|  Ciorbă cu găluşte 
de ficat

Ingrediente: o bucată os de vită, 1 ficat de vită, 
1 păstâmac, 1 morcov, 1 ou, 2-3 linguri făină, 1 cea
pă, 1 lămâie, smântână, sare, piper, pătrunjel verde, 
1 ţelină.

Preparare. Se fierbe o supă din osul de vită 
împreună cu rădăcinile. Se lasă să fiarbă 40-50

Pagină realizată de Tatiana CARLAŞCIUC

minute, după care se strecoară. Ficatul de vită se 
trece prin maşina de tocat. Se amestecă cu oul crud, 
sare, piper proaspăt măcinat. Apoi se adaugă făină, 
atât cât trebuie ca să se lege compoziţia.

Supa strecurată se pune din nou la fiert cu o 
ceapă tăiată în patru (nu până la capăt). Când înce
pe să clocotească se pune cu lingura ficat, formând 
mici găluşte. Se lasă să fiarbă, apoi se acreşte cu 
zeama de la o lămâie şi se drege cu smântână. Se 
presară pătrunjel tocat mărunt.

H  Aripioare picante 
în stil american

Ingrediente: 20 aripioare, 150-200 g făină, 1 
linguriţă boia iute, 2 linguriţe praf de usturoi, 2 
linguriţe de sare, 1 linguriţă de piper, 1 cană de lapte, 
1 ou.

Pentru sos: 1 ceşcuţă de bulion/sos de roşii, 1 
linguriţă rasă praf de chilii, pătrunjel uscat, boia iute 
sau dulce, 1 lingură de unt.

Preparare. Aripioarele se secţionează şi se 
spală. Se face un amestec din făină şi din condi
mente. într-o farfurie adâncă sau într-un castron se 
bate oul şi se adaugă laptele amestecând bine. 
Fiecare aripioară se trece prin ou şi apoi prin

amestecul de făină şi condimente. Se repetă 
operaţiunea ou -  făină cu condimente. După ce toate 
aripioarele au fost trecute de două ori prin cele două 
amestecuri se pun la frigider pentru minimum 30 de 
minute. Mult mai bine ar fi dacă le-aţi lăsa o oră. Nu 
evitaţi etapa de a le ţinea la frigider, amestecul de 
pane nu va rămâne lipit de aripioare. Fiecare 
aripioară se prăjeşte în ulei încins, la foc mediu, timp 
de 5-7 minute. Pentru sos se face un amestec din 
bulionul de roşii, pătrunjel uscat, boia şi praf de chilii. 
Amestecul se face într-un ibric. După ce aţi ameste
cat aceste ingrediente, adăugaţi untul şi puneţi ibricul 
pe foc până se topeşte untul şi se omogenizează 
ingredientele. Se toarnă sosul peste aripioarele 
prăjite şi se agită vasul cu aripioare pentru a fi siguri 
că sosul s-a răspândit uniform şi aţi obţinut faimoa
sele aripioare picante în stil american.
■ Poale în brâu cu mere

Ingrediente (pentru aluat): 500 g făină, 100g 
unt, 50 g drojdie proaspătă, 300 ml lapte, 4 
gălbenuşuri, 150 g zahăr, 1/2 linguriţă sare, esenţă 
de vanilie.

Pentru umplutură: 350 g brânză de vaci, 2 
gălbenuşuri, 4 linguri smântână, 2 linguri griş, 2 pli
curi zahăr vanilat.

Pentru copt: un gălbenuş, 2-3 mere.
Mod de preparare. Drojdia şi 2 linguri de făină 

se dizolvă în lapte călduţ. Se lasă la crescut până ce 
îşi dublează volumul. între timp, gălbenuşurile se 
freacă cu zahărul, sarea şi esenţa de vanilie, după 
gust. în făina cernută se face un gol, se pune crema 
de gălbenuşuri, drojdia şi se frământă adăugând 
treptat şi untul topit. Se lasă aluatul la crescut pentru 
o oră. Pentru umplutură, brânza se amestecă cu 
zahărul vanilat, smântână şi gălbenuşurile, se pune 
grisul şi se lasă deoparte până la folosire. Aluatul se 
împarte în bile din care se întind pătrate, în funcţie de 
forma de copt. Se pune brânza, se adună cele patru 
colţuri şi se transferă plăcinta în forma de copt. în 
golurile formate de pliere, se aşează felii de mere. Se 
ung plăcintele cu gălbenuş şi se lasă la copt 30 de 
minute. Poftă bună!
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ION SURUGIANU VA SUSŢINE
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Ion Suruceanu s-a născut la 9 august 1949 în Suruceni, 
Ialoveni. După absolvirea şcolii din sat şi-a continuat 

studiile la Colegiul de muzică „Ştefan Neagă" (1964-1967), 
unde a studiat pianul şi fagotul. în acea perioadă a fost 
invitat ca solist în formaţia „Noroc", condusă de Mihai 
Dolgan. Ulterior, timp de zece ani, a activat în diferite colec
tive muzicale: ca interpret în orchestra de muzică uşoară 
„Bucuria" şi solist al formaţiei „Contemporanul".

9
Prin anii 80, Ion Suruceanu era 

unul dintre cei mai ascultaţi 
interpreţi ai republicii. Popularitatea 
sa a depăşit hotarele Moldovei, iar 
piesa „Nu mă uita”, tradusă în rusă, 
a devenit populară şi în Rusia, fiind 
cântată, pentru prima dată, la 
Festivalul „Cântecul anului” din 
1989. în 1990 i-a fost acordat titlul 
de artist emerit al poporului. Tot în 
acel an fondează formaţia „Real”, al 
cărui conducător este până în 1993. 
La alegerile parlamentare din 1994 
candidează pe lista Partidului 
Democrat Agrar şi devine deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova, 
deţinând funcţia de vicepreşedinte 
în Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, cultură şi mass-media.

După o activitate vastă în dome
niul muzicii, în anul 2004, Ion 
Suruceanu este decorat cu „Ordinul 
Republicii”. A reprezentat Repub
lica Moldova la mai multe 
festivaluri de muzică uşoară din ţară 
şi de peste hotare.

în data de 10 februarie, curent, 
Ion Suruceanu revine cu un 
concert în orăşelul Hliboca la 
Casa raională de cultură, cu un 
program artistic întitulat „Sărut, 
femeie, mâna ta”, cu începutul ia 
ora 17.00. Iar la 12 februarie, 
spectacolul „Sărut, femeie, mâna 
ta” se va desfăşura şi la Cernăuţi, 
în incinta Filarmonicii regionale 
Cernăuţi, cu începutul la ora
16.00.

Ion Suruceanu revine cu un concert în orăşelul Hliboca 
la Casa raională de cultură, cu un program artistic 
întitulat „Sărut, femeie, mâna ta”,

Februarie cu începutul la ora 17.00.

Spectacolul „Sărut, femeie, mâna ta”
se va desfasura si lajCernăuti, în incinta Filarmonicii
regionale.L ^auti^ inceputul la ora 16 .00.Februarie

Va fi o seară specială, anunţă 
organizatorii, iar din repertoriul 
marelui artist nu vor lipsi şlagărele 
pe care bunicii şi nepoţii le fre
donează încă împreună: „Ce seară 
minunată”, „Luna, Luna”, „Numai 
Tu”, „M elancolie”, „Cumpăraţi 
flori” şi multe, multe altele.

Intrarea la aceste concerte se

va face pe bază de bilete, iar 
pentru informaţii sau rezervări 
organizatorii pot fi contactaţi la 
numerele de telefon
+380502880288, +380509835363, 
+30372524338.

Biletele pot fi achiziţionate 
direct de la casele de bilete din 
Hliboca şi Cernăuţi.

Ozcan Deniz este actorul, muzicianul ce ne place!

Cine n-a auzit despre unul dintre cei mai celebri actori şi 
cântăreţi ai Turciei? Cine nu a suferit, văzându-l pe Ozcan în 

serialul „Havin/Două vieţi şi o dragoste"? Cele mai multe fane din 
România au învăţat să spună „Te iubesc /  cak seni seviyorum", în 
limba turcă doar de dragul lui. Ozcan Deniz, (numele lui înseamnă 
Mare) s-a născut la 19 mai 1972 în Ancara, Turcia. Constituţie 
atletică, înălţimea 1,80 m, ochii negri şi păr brunet -  acestea sunt 
câteva calităţi fizice care l-au transformat într-un bărbat carismatic 
cu mare lipici la femei.

hi primii ani de şcoală Ozcan 
pleacă în turneu cu trupa de teatru în 
care activa. în timpul acestui turneu 
îşi va descoperi pasiunea pentru 
muzică. Albumul numit „Mele- 
gin/îngerul meu” cucereşte criticii şi 
publicul. în anul 1995 debutează în 
film. Se implică în proiecte 
umanitare, face reclame şi apare pe 
copertele celor mai prestigioase 
reviste. Ozcan Deniz este 
multitalentat, are două mari iubiri -  
muzica şi filmul. După actorie a 
încercat şi ipostaza de regizor- 
scenarist şi i-a plăcut. Unul din seri

alele la care a lucrat în 2013 rulează 
în mai multe ţări şi se bucură de 
audienţe uriaşe. Oricât de ocupat este 
Ozcan nu uită de sport. Privindu-1 
fanele suspină şi nimeni nu crede că 
el deja a împlinit 42 de ani. Nu există 
vreun top al celor mai frumoşi actori 
din Turcia în care să nu-1 regăsim pe 
Ozcan Deniz. Se află în apogeul 
carierei sale. Celebru, ambiţios şi 
carismatic. Vocea sa aduce la 
suprafaţă căldura sufletească şi 
harurile cu care a fost înzestrat. Anul 
2014 i-a adus liniştea sufletească 
alături de actuala iubită Ece Uslu.

Pagină realizată de Cristina GOSTIUC
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Satul Oprişeni, deşi 
e mai tânăr cu zece 

ani decât Cernăuţiul, dar 
şi el e încărcat de istorie. 
Şi marea fericire a 
acestui sat hlibocean 
constă în aceea că are 
cine o scrie. Slăvitul fiu al 
acestei localităţi,
Dumitru Covalciuc, renu
mitul om de litere, pune 
la cale editarea volumu
lui trei al monografiei 
satului. Este un caz fără 
precedent în cercetările 
istorico-etnografice din 
ţinutul nostru 
bucovinean. De aseme
nea, este un caz rar când 
elevii dintr-o şcoală 
sătească sunt antrenaţi 
la săpături arheologice. A 
pornit această practică 
de când a venit să 
lucreze la şcoală tânărul 
profesor de istorie, 
Nicolae Bodnariuc, 
actualmente directorul 
acestei instituţii de 
învăţământ. Cu sârguinţa 
domniei sale la Oprişeni 
a fost creat un Muzeu de 
istorie al satului cu 
expoziţii foarte 
preţioase. între acestea 
sunt şi monede de pe 
timpul lui Alexandru cel 
Bun şi Ştefan cel Mare. 
Oprişenenii mai ştiu că 
prin aceste locuri a 
trecut triumfător pe calul 
său alb viteazul domn al 
Moldovei, Ştefan cel 
Mare, când s-a dat 
vestita bătălie de la 
Codrii Cosminului la 
1497. Locuitorii satului, 
români mândri şi 
sufletişti, ţin în mod 
deosebit la două lucruri 
sfinte -  la limba şi istoria 
neamului.

Examen la română 
pentru întregul sat
Au sosit timpurile când oamenii 

trebuie să demonstreze că preţuiesc, 
păstrează şi îşi apără limba în care 
vorbesc. Şi locuitorii satului Oprişeni 
nu fac excepţie.

-  Reforma în învăţământ, care este 
propusă, trezeşte unele nedumeriri în

limba si istoria neamului

privinţa limbii materne, subliniază 
domnul director. Proiectul pentru cla
sele a X-XI-a, propus de Minister, are 
şi plusuri, dar ne indignează faptul că 
este scoasă limba maternă sau limbile 
minorităţilor naţionale din lista obiec
telor invariative. In programele de 
profil ea este propusă -  cu cinci ore pe 
săptămână, adică în cazul dacă şcoala 
îşi alege profilul de filologie română. 
In ultimul timp părinţii doresc în mod 
deosebit ca odraslele lor să cunoască 
bine limba de stat şi să înveţe la şcoli 
înalte din Ucraina. Insă, după cum ne
am convins, cunoaşterea bine a limbii 
materne nu constituie pentru ei o 
piedică. Depinde mult de dorinţa 
copiilor de a învăţa.

Domnul director, Nicolae 
Bodnariuc, referindu-se la proiectul- 
model cu obiecte invariative şi varia- 
tive, propus de Minister pentru a fi 
discutat, a accentuat că pedagogii din 
Oprişeni au făcut o propunere 
unanimă: în şcolile cu predarea în 
limba română limba şi literatura 
română trebuie să figureze printre 
obiectele invariative, adică obligato
rii.

-  Dacă ceea ce propune 
Ministerul învăţământului va fi

aprobat, în continuare multe vor 
depinde de administraţia şcolii, de 
colectivul pedagogic şi de comitetul 
părintesc. Doar cuvântul lor este 
ponderabil, hotărâtor la alegerea pro
filului. Sper ca Ministerul să ne 
meargă în întâmpinare şi să lase 
obiectele limba şi literatura română 
(limbile minorităţilor naţionale) în 
partea invariativă a programei 
şcolare.

„Ascultând-o pe 
Maria Tănase în 

Kamceatka, pe ţăr
mul oceanului...”
Satul Oprişeni figurează în unele 

acte scrise în cancelaria voievodului 
Ştefan cel Mare şi locuitorii lui tind 
să înveşnicească acest fapt istoric 
prin ridicarea monumentului „atletu
lui lui Hristos” (aşa a fost caracteri
zat neînfricatul apărător al Moldovei 
şi al întregii ortodoxii). Până în apri
lie, anul curent, monumentul urmea
ză să fie inaugurat pe vatra veche a

satului, pe ulicioara care poartă 
numele slăvitului domn. Toate lucră
rile simt finanţate de fermierul din 
localitate, dl Ilie Bezuşco. Locul ales 
e chiar în vecinătatea casei sale.

-  E iui vis al meu mai vechi şi 
iată că va fi realizat. Cu ani în urmă 
am fost împreună cu soţia la nişte 
rude din judeţul Suceava. Ele ne-au 
purtat pe la frumoasele mănăstiri din 
sudul Bucovinei. Am fost şi la Putna, 
m-am închinat mormântului lui Şte
fan cel Mare şi m-am jurat: 
„Doamne, dă-mi sănătate şi putere ca 
să-i ridic lui Ştefan cel Mare iui 
monument la mine în sat”. Şi de fie
care dată când aud numele lui Ştefan 
cel Mare parcă mi se umple sufletul 
de lumină.

Coleg de clasă cu scriitorul 
Dumitru Covalciuc, dl Ilie Bezuşco, 
de asemenea, manifestă o dragoste 
deosebită faţă de zestrea spirituală a 
neamului românesc.

-  Am avut o viaţă grea. Mama a 
murit când eram mic de tot, iar tata a 
fost deportat de regimul totalitar. Am 
fost dat la o casă de copii din raionul 
Storojineţ. Când s-a întors tata „din 
siberii”, ne-a adunat pe toţi fraţii 
împreună. Eram mic, tata mă ţinea în 
braţe şi nu înţelegeam de ce pe barba 
lui mare i se preling lacrimi. Până 
atunci ştiam că numai copiii plâng...

Gazda, Ilie Bezuşco, în vârstă de 
70 de ani, ne povesteşte toate acestea 
cu lacrimi în ochi.

-  Soarta ne-a împrăştiat prin 
lume. Un frate de-al meu a nimerit 
tocmai în Kamceatka. Era militar. 
Am plecat la el în ospeţie şi într-o 
duminică mi-a dat automobilul lui şi 
am luat nişte casete cu cântecele 
celebrei Maria Tănase şi m-am oprit 
pe ţărmul oceanului. Priveam în zări
le de la capătul lumii şi ascultam 
muzică românească. La un moment 
dat m-am pomenit lângă mine cu o 
familie -  soţul, soţia şi fiica lor. 
Bărbatul mă întrebă: „înţelegi cuvin
tele acestui cântec?”. „Desigur că le 
înţeleg”. „Dar de unde eşti?” -  se 
interesă el. „Din regiunea Cernăuţi”, 
îi răspunsesem. „Nu cumva eşti 
român?”. „Da, simt român”. Şi am 
început să vorbim româneşte. El îmi 
propunea o sută de ruble, bani grei pe 
atunci, pentru casetele mele. I le-am 
dăruit, căci m-a uimit faptul că în 
aceste străinătăţi nu şi-a uitat limba 
maternă.

Domnul Ilie Bezuşco este con
structor de specialitate. Faptul că 
lucrează „moşia satului” este un 
îndemn al firii sale de gospodar. în 
viaţa lui a ridicat mai multe edificii, 
a săpat o fântână în curtea şcolii din 
sat, iar cununa acestei munci va fi 
monumentul lui Ştefan cel Mare cu o 
bisericuţă alături. „Meşterul 
Manole” de la Oprişeni -  Ilie 
Bezuşco, împreună cu soţia sa, Ana, 
au adunat bani din pensie pentru 
monumentul lui Ştefan cel Mare. Ei 
aşteaptă să se desprimăvăreze şi să 
încheie lucrările, ca la 12 aprilie, în 
ziua urcării pe tronul Moldovei a lui 
Ştefan cel Mare, să fie inaugurat 
monumentul Voievodului la 
Oprişeni.

Acest vis îl costă pe domnul Ilie 
Bezuşco 200 mii de grivne. Dar ce 
nu face un adevărat român pentru 
neamul său?!

Romeo CRĂCIUN & 
Vasile CARLAŞCIUC

Avem două lucruri sfinte -
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Sport

FC BUCOVINA REVINE LA ANTRENAMENTE
După vacanţa de iarnă, jucătorii FC Bucovina au potrivite pentru funcţia de antrenor principal. în 

revenit la antrenamente. Echipa se antrenează la componenţa echipei au fost făcute unele modificări 
Cernăuţi sub egida antrenorului interimar Andrii Nikitin. după plecarea lui Evghen Nemtinov la Inguleţ Petrove 
Conducerea echipei este în căutarea unei candidaturi şi Dmytro Skoblov la Ghelios Harkiv.
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Ucrainei la sah»
Oraşul Cernăuţi găzduieşte în premieră finala 

Campionatului Naţional la şah între tineri cu vârsta de până 
la 14 ani. Competiţia are loc în incinta Universităţii 
Naţionale ”lu. Fedkovyci” în perioada 1-12 februarie. 
Câştigătorii competiţiei vor reprezenta Ucraina la 
Campionatul Mondial. Medaliaţii cu argint vor dobândi o 
foaie de drum la Campionatul European. Despre aceasta 
anunţă serviciul de presă al Consiliului Orăşenesc 
Cernăuţi.

Cernăuţiul găzduieşte 
finala Campionatului

•  T ra g e r i cu a rcu l

EVOLUŢII STRĂLUCITE 
IA CAMPIONATUL UCRAINEI

Medalii, premii şi cadouri au adus acasă sportivii bucovineni de la 
Campionatul Naţional de trageri cu arcul (juniori, seniori) care s-a 
desfăşurat în oraşul Sumy. în total la competiţie au participat 297 de 
sportivi, inclusiv 21 din regiunea Cernăuţi. La proba individual Lidia 
Sicenikova a cucerit aurul. De asemenea, Olena Onufreiciuk (juniori) 
s-a clasat pe locul întâi. Ambele sportive fac parte din lotul naţional al 
Ucrainei. Vlad Cerchez era pe punctul de a obţine medalia de bronz. 
Toţi trei vor reprezenta Ucraina la Campionatul European la trageri cu 
arcul ce va avea loc în martie în Franţa. în clasamentul pe echipe 
medalii de argint au cucerit Lidia Sicenikova, Tetiana Dorohova şi 
Olena Albulesa.

Barcelona îi 
va propune  
un contract £ 

pe cinci 
sezoane lui 

Lionel Messi
Barcelona a urgentat 

negocierile cu Leo Messi 
pentru prelungirea contractu
lui, iar preşedintele Josep Maria Bartomeu s-a implicat personal în 
discuţii, dorind ca starul argentinian să rămână până la finalul carie
rei pe Nou Câmp.

Barcelona îi va propune un contract pe cinci sezoane lui Lionel 
Messi. Busquets, Neymar şi Suarez au semnat până acum noi înţe
legeri cu Barcelona, iar pe listă se mai află Rakitic, Ter Stegen şi 
antrenorul Luis Enrique. “Prioritatea numărul 1 este însă Messi”, 
spune conducerea Barcelonei. Starului argentinian i se va propune 
un contract pe cinci sezoane. Cum Messi va împlini 30 de ani la fina
lul stagiunii, noua înţelegere îl va ţine pe Nou Câmp până la vârsta 
de 35 de ani.

• V e le i

UUUA v ictu r ii pentru

KOLUS-UIEREITE
9

ÎN LIGA SUPERIUARfi
Echipa masculină de volei din Noua Suliţă a înre

gistrat două victorii în turul cinci al Ligii superioare 
care s-a desfăşurat la Hmelniţki. Voleibaliştii 
nouăsuliţeni s-au impus mai întâi în faţa echipei 
Herson-sity cu scorul de 3:1. în cealaltă partidă 
Kolos-Djerelţe învinge echipa Kiev-Jytomyr cu scorul 
de 3:0. La etapa actuală Kolos-Djerelţe se situează 
pe locul 7 în clasamentul general între cele 16 echi
pe din Liga superioară. Nouăsuliţenii au 19 puncte la 
activ cu 6 victorii şi 5 înfrângeri. în etapa următoare 
Kolos-Djerelţe va întâlni Lokomotiv-2 (Harkiv) şi 
Bahmut (regiunea Doneţk).

S p o rt iv ii b u co v in e n i au c â ş t ig a t nouă  

m eda lii la  C a m p io n a tu l N a ţiona l de  ha lte re
Sportivii bucovineni 

au câştigat nouă medalii 
la Campionatul Naţional 
de haltere, care s-a 
desfăşurat în oraşul 
Kolomyia.

La feminin, cernăuţeanca 
lana Kukuleak a cucerit aurul. 
De asemenea, pe podium au 
urcat şi sportivii Rostislav Ki- 
nişciuk, Katerina Osipova şi 
Tetiana Bilousova. La catego
ria de vârstă până la 50 de ani, 
campioană absolută a devenit

Natalia laseţika. Printre cei 
care au câştigat medalii de 
argint se numără Oleksandr 
Oliinik, Edgar Dolghii, Tetiana 
Antoniuk. In plus, încă o me
dalie de bronz a câştigat buco- 
vineanca Tetiana Litviniuk.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Sângele apă nu se face
OMUL, care i-a dat viaţă, 
a părăsit-o, pe ea şi pe 
mama, pe când avea doar 
cinci anişori. Pe atunci, cu 
mintea-i de copil, nu 
înţelegea nimic, în afară de 
aceea că tata nu va mai 
locui împreună cu ele, ci va 
veni doar în ospeţie. 
Mamă-sa plângea pe 
ascuns, dar niciodată nu 
şi-a permis să-l certe în 
prezenţa fiicei. Iar când el 
sosea, stăteau cu toţii la 
masă, iar apoi plecau cu el 
la plimbare. Ţine minte 
cum mama îi dădea de 
grijă să se poarte frumos şi 
să-i dea ascultare tatei.

De fiecare dată, aceste vizite ale 
tatei erau pentru Maria ca o zi de 
sărbătoare. îl iubea nespus de mult. 
Mama era cu ea în fiecare zi. Deseori o 
certa cu blândeţe pentru că nu-şi 
punea la loc încălţămintea sau jucăriile, 
o impunea să înveţe literele şi nu-i 
permitea să privească mult timp televi
zorul. Despre dulciuri putea fi vorba 
doar după mâncare, dar nici ele nu 
erau atât de dulci ca ale tatei. Când a 
crescut mai măricică, Maria a făcut mai 
multe încercări pentru a-i convinge pe 
părinţi să trăiască din nou împreună. 
Mamă-sa i-a tăiat-o din capul locului:

-  Nu te amesteca în treburile celor 
maturi, tata a vrut să plece de la noi, eu 
nu l-am impus.

Tatei i-a venit să râdă -  la acel 
moment el avea o altă viaţă. Uneori 
tata o aducea la el acasă şi-i făcea 
cunoştinţă cu nişte femei necunoscute. 
Ce-i drept, acestea nu se reţineau mult 
la el, deoarece se schimbau ca vede
tele de cinema. Unele îi erau pe plac 
Măriei, altele -  nu prea. Când l-a 
întrebat odată de ce nu se căsătoreşte, 
tata i-a zis în glumă:

-  Vezi, puiule, că am prea multe 
femei şi-mi vine greu s-o aleg pe cea 
mai bună, căci nici una nu este ca 
mamă-ta.

Ceva fierbinte i-a trecut fetei atunci 
prin toată făptura. O iubeşte ca înainte, 
s-a gândit. De ce n-ar încerca s-o 
reîntoarcă? Poate că ea este 
împotrivă. Maria avea puţini ani pe 
atunci pentru a le înţelege pe toate. 
Erau, într-adevăr, lucruri pe care le 
puteau pricepe doar maturii.

Timpul a trecut. Maria a crescut 
mare şi a înţeles că tatăl său cel „bun 
şi vesel” este un tip căruia îi plac mai 
multe femei şi se află în permanenţă în 
căutare de ceva nou. Abia atunci fata a 
înţeles de ce s-a despărţit de mama -  
el avea o altă femeie. De multe ori îl 
auzea spunând că trebuie să iei de la 
viaţă tot ce-ţi oferă, să te bucuri de 
dulceaţa ei şi să nu te încarci cu prea 
multe probleme.

Pe când era deja adolescentă, 
Măriei i se părea că tata are perfectă 
dreptate. Deseori se certa cu mama, 
care se străduia să-i altoiască simţul 
responsabilităţii şi seriozităţii. Mai tot 
timpul îi spunea că nu se poate să fii 
indiferent faţă de cei din jurul tău 
pentru că şi ei sunt oameni vii. Pe 
atunci mintea-i de copil încă nu putea 
pricepe că, prin acele întâlniri rare de 
tot, tata „şi-a spălat mâinile” de toate 
grijile faţă de un copil, nemaivorbind de 
faptul ca să-i plătească cele câteva 
sute de grivne ce i se cuveneau. Numai 
peste ani Maria avea să afle că mama 
a renunţat la acea plată cu condiţia că

tata nu va uita de fiică şi o va vizita 
pentru a se simţi şi ea copil ca alţii. 
Mama nu dorea ca fiica să simtă 
pierderea unuia dintre părinţi, fiind 
convinsă că şi tata îşi iubeşte copilul cu 
adevărat. Tot din această cauză 
mamă-sa nu s-a recăsătorit. în schimb 
tatăl său a fost un adevărat erou: Maria 
nu ştie câte soţii legitime a avut. Ştia 
doar că are şi frăţiori, şi surioare, 
despre care, nu ştie din ce motiv, tatăl 
nu amintea niciodată.

Scandalul, care a „fiert” mult timp, a 
izbucnit pe când Maria studia în anul 
de absolvire în şcoală. îşi dorea mult 
un calculator. Vroia să fie şi ea în rând 
cu prietenele sale. l-a spus mamei, 
care i-a retezat-o din capul locului că 
nu are bani pentru aşa ceva, că este 
bucuroasă să mă poată îmbrăca şi 
hrăni. De fiecare dată când aducea 
vorba de calculator, ea dădea din 
mâini. Atunci i-a declarat că o să-i 
ceară ajutor tatei. Şi de ce nu? Zis şi 
făcut. A venit la tata în ospeţie şi, chiar 
din prag, a început să se plângă pe 
mama, cerându-i să-i dea bani pentru 
un calculator nou. Reacţia părintelui a 
şocat-o: el a luat receptorul, a format 
numărul de telefon şi a început s-o 
certe pe mama pentru că a trimis-o la 
el. îi vorbea cu un ton foarte apăsat, 
spunându-i că are fotografii şi alte 
dovezi cum că toţi cei zece ani s-a 
ocupat de educaţia fiicei şi că are un 
document cum că mama a renunţat 
singură la acea plată ce i se cade unui 
copil părăsit de tată pentru că el i-a 
achitat înainte întreaga sumă. în fine, i- 
a spus că el nu-i este dator nimănui cu 
nimic şi să nu încerce să-i mai ceară 
ceva. A terminat convorbirea cu mamă- 
sa şi i-a ordonat fiicei să se întoarcă 
acasă. Abia atunci, mama i-a povestit 
Măriei adevărata istorie: cum îl implora

pe tatăl să nu o părăsească pentru că 
este prea mică şi-l iubeşte foarte mult. 
De aceea a şi renunţat la plata ce i se 
cuvenea şi a semnat, la cerinţa lui, 
documentul prin care era scris că el i-a 
achitat, chipurile, suma necesară 
pentru necesităţile copilului până când 
va atinge majoratul. Biata mamă! Era 
gata atunci să semneze orice pentru că 
Maria, unicul ei copil, devenise 
nervoasă, dormea foarte prost şi tot 
timpul îl chema pe tata.

Acea situaţie a fost atunci o lovitură 
grea pentru Maria. încă nu era în stare, 
cu mintea-i de copil, să le cântărească 
pe toate cum se cuvine. Era ceva de 
neînchipuit. Era nevoită să se zbată 
între dragostea sa pentru tata, dar îi 
părea rău şi după mamă-sa. Nu ştie de 
ce, dar s-a gândit atunci că, afară de 
parc, unde pleca cu tata, îngheţată, 
bomboane şi unele jucării ieftine, n-a 
avut parte de nimic mai mult de la el. 
Pe când mama, sărmana, ducea tot 
greul casei: avea grijă de fiică, o ducea 
la mare, îi plătea excursiile (pentru că a 
avut Maria fericirea să vadă mai multe 
locuri din Ucraina, dar şi din România). 
Mamă-sa lucra foarte mult, se întorcea 
acasă târziu. Fiica o mai şi învinuia că 
habar nu are de dânsa, că vine târziu şi 
numai tata găseşte timp liber pentru a 
o plimba şi a sta de vorbă cu ea. Cât de 
mult greşea atunci? Când îşi aduce 
aminte de reproşurile ce i le făcea 
mamei, o podidesc lacrimile.

După acel caz cu calculatorul Maria 
nu l-a mai văzut mult timp pe tata. Vroia 
să-l mai viziteze o dată, dar şi-a amintit 
de convorbirea lui telefonică cu mamă- 
sa, de documentul despre care 
spunea. Şi atunci i-a pierit orice poftă 
să-l mai vadă.

Dumitru VERBIŢCHI
(Va urma)
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BERBECUL. Săptămâna debutează cu stări 
de spirit contradictorii, de aceea fii prudent şi 

I ocupă-te numai de activităţi uşoare. Sănătatea 
este vulnerabilă şi ar fi bine să te îngrijeşti 

corespunzător. Controlează-ţi reacţiile, dozează-ţi 
eforturile şi stabileşte un plan de acţiune. Perioada pe care
0 traversăm este foarte dinamică, putându-se declanşa 
conflicte neobişnuite. A  doua parte a săptămânii îţi aduce în 
atenţie segmentul financiar. Este posibil să primeşti bani, 
bunuri, cadouri sau informaţii preţioase necesare la locul de

muncă.
TAURUL. Ar fi bine să asculţi sfaturile 

prietenilor şi a persoanelor din segmentul 
profesional care îţi susţin proiectele. Eşti bine 

văzut în mediul în care lucrezi, iar mulţi vor să 
profite de poziţia ta socială, dar şi de cunoştinţele dobândite 
până acum. în primele zile ale săptămânii, sănătatea este 
vulnerabilă pe segmentele capului şi sistemului renal, de 
aceea fii foarte prudent. Ai nevoie de odihnă, dozarea 

eforturilor şi oameni de încredere în preajma ta. 
GEMENII. Eşti foarte solicitat în planul 

profesional, mai ales de către şefi sau autorităţi 
X  /  ale diverselor instituţii oficiale. Se prevăd activităţi 

deosebite, iar în această săptămână se pun baze
le viitoarelor colaborări pe termen lung. Această perioadă îţi 
aduce în preajmă prieteni şi persoane deosebite ce te pot 
sprijini la locul de muncă. Se recomandă prudenţă, pentru 
că este posibil să se declanşeze conflicte serioase pe ter
men lung. Vorbeşte strict, la obiect şi evită provocările 
celorlalţi. Spre finalul săptămânii, retrage-te în liniştea şi con
fortul casei.

RACUL. Este o săptămână în care vei avea 
^  „  multe şi mărunte de făcut în plan profesional. 

Sunt posibile dialoguri cu persoane erudite, 
deosebite, dar şi cu persoane străine. Totuşi, fii 

rezervat în aprecieri şi filtrează informaţiile primite. 
Planuri de călătorie, de studii, de participare la activităţi cul
turale de anvergură. începutul săptămânii îţi aduce în atenţie 
relaţiile cu şefii şi autorităţile. Sunt posibile discuţii aprinse.

LEUL. Prima parte a săptămânii evidenţiază 
^  . aspectele financiare comune cu alţii, achitarea 

facturilor sau discuţiile cu instituţiile financiare. 
Sunt posibile rezolvări, dialoguri fructuoase, însă 

nu slăbi vigilenţa şi verifică atent fiecare document 
sau fiecare sursă de informaţii. Ideile geniale pe care le 
demonstrezi în această săptămână îţi vor remodela viaţa, 
dar vor fi utile şi altora. Ideile care îţi vin în minte, oricât ar 
părea de irealizabile, se vor materializa la momentul potrivit.

FECIOARA Relaţiile cu ceilalţi şi colaborările 
în care eşti implicat îţi deschid săptămâna. în 
prima parte a săptămânii apar aspecte financiare, 
de genul achitarea datoriilor, dialoguri cu 

partenerul de viaţă, rudele, colaboratorii vizavi de 
bani şi bunuri comune, relaţii cu instituţii financiare. Fii pru
dent când vine vorba de latura materială a vieţii, deoarece 
sunt posibile situaţii explozive, metaforic vorbind. Este 
posibil să primeşti sume de bani fabuloase, obiecte de 
valoare sau propuneri de implicare în colaborări noi şi bine 
plătite. Cheltuieli de anvergură!

BALANŢA. Ai mult de lucru în prima parte a 
w> săptămânii. Datorită forfotei de la locul de 

/ \  muncă, sănătatea devine vulnerabilă. Dozarea 
eforturilor, odihna şi o dietă potrivită ţi-ar fi de 

mare folos. Orice relaţie partenerială va rezista 
numai dacă este fundamentată pe baze serioase şi de bună 
calitate. Astfel, începând cu această săptămână sunt 
posibile separarea, divorţul, renunţarea la unele colaborări şi 
afaceri. Fii atent şi la nevoie apelează la sfaturile 
specialiştilor.

SCORPIONUL. Relaţiile sentimentale şi cele 
amoroase îţi deschid săptămâna. Discuţii, 
activităţi comune, planuri de viitor, dar şi iluzii, 
dezamăgiri. Primele zile ale săptămânii te pre- 

dispun la multă muncă, atât acasă în plan familial, 
cât şi la serviciu. Odihna, dieta potrivită, compania celor 
dragi şi de încredere te ajută să depăşeşti totul cu bine. La 
finalul săptămânii apar chestiuni parteneriale importante. 
Este nevoie să acorzi atenţie şi eforturi partenerului de viaţă.

SĂGETĂTORUL. Luni şi marţi îţi sunt 
favorizate activităţile casnice şi relaţiile cu mem- 

/fe ® ?  brii familiei. începutul săptămânii îţi aduce în 
atenţie relaţiile amoroase. Sunt posibile discuţii 

aprinse, aflarea unor detalii importante privitoare la 
scopurile persoanei iubite sau copiilor. Fii prudent şi evită 
escaladarea conflictelor. Unele relaţii se pot finaliza din te 
miri ce. La serviciu se întrezăreşte multă activitate în a doua 
parte a săptămânii, dar te vei descurca foarte bine.

CAPRICORNUL. O săptămână cu multe 
discuţii şi călătorii. Selectează totul şi planifică-ţi 
treburile. Treburile gospodăreşti le vei realiza 
uşor, cu sprijinul celor dragi, astfel că segmentul 

casnic şi tot ce implică el te va ademeni să stai mai 
mult pe acasă. Pe de altă parte, sunt zile favorabile planuri
lor de vizitare a rudelor, a locurilor natale şi a locurilor dragi 
sufletului.

VĂRSĂTORUL. Săptămâna îţi aduce noutăţi 
financiare la locul de muncă. Este vorba de pri-

1 « r -  mirea salariului, a unui premiu sau a unui favor
V /  neaşteptat, dar util. Pe de altă parte vor apărea şi 
' informaţii noi privitoare la schimbarea condiţiilor de 

muncă sau a diversificării activităţii profesionale. Atenţie la 
cheltuieli. începutul săptămânii îţi aduce dialoguri 
furtunoase, acţiuni grăbite, decizii luate sub primul impuls! 
Controlează-ţi gândurile, alege cu grijă cuvintele şi evită 
provocările celorlalţi.

PEŞTII. Ai mult elan la începutul săptămânii, 
astfel că poţi rezolva diverse treburi restante. 
Selectează cu grijă ceea ce ai de făcut şi rezu- 
mă-te numai la treburile tale personale sau profe

sionale. Săptămâna începe cu aspecte financiare 
de la locul de muncă. Sunt şanse să primeşti sume mari de 
bani, să se modifice condiţiile de lucru, să plece unii colegi 
sau să descoperi nereguli serioase în actele tale oficiale. 
Prudentă, calm, discernământ!
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cel mai puternic 
medicament:
PUTEREA SENTIMENTELOR

Iubirea ne apără de răceli, scade tensiunea 
arterială şi prelungeşte viaţa. De enorma ei 
forţă tămăduitoare profită atât cuplurile cu o 
relaţie de lungă durată, cât şi iubitorii de ani
male, oamenii sociabili şi făcătorii de bine.

Iubirea învinge 
câteodată şi cancerul

Când se abate asupra noas
tră o lovitură a sorţii, cum ar fi un 
infarct sau un cancer, verigheta 
poate deveni un adevărat colac 
de salvare. în 2016, un grup de 
cercetători californieni din dome
niul oncologiei a dat publicităţii, în 
paginile revistei “Cancer”, conclu

ziile unor observaţii efectuate 
timp de mai mulţi ani. Specialiştii 
afirmau, printre altele, că o relaţie 
stabilă sporeşte şansele pacienţi
lor de a supravieţui unei tumori 
maligne.

Actriţa americană Shannen 
Doherty, bruneta fermecătoare pe 
care ne-o amintim din serialul 
“Beverly Hills”, confirmă constată
rile oamenilor de ştiinţă, pe baza

experienţei personale. Din 2015, 
când a fost diagnosticată cu can
cer mamar, a suferit o operaţie, s- 
a supus unui program epuizant 
de chimio- şi radioterapie, vreme 
în care producătorul de film Kurt 
Iswarlenko, care-i este soţ, s-a 
aflat clipă de clipă în preajma ei. 
“Fără el n-aş fi fost în stare să 
rezist la atâtea chinuri”, mărturi
sea ea recent, într-o emisiune 
televizată.

Grija reciprocă, susţinerea 
afectivă şi apropierea fizică -  
aceste ingrediente ale vieţii armo
nioase, de cuplu, au puterea de a 
proteja sănătatea. Un factor favo- 
rizant este şi securitatea financia
ră, mai uşor de obţinut atunci 
când doi oameni îşi unesc efortu

rile, spre deosebire de cei care 
trebuie s-o scoată la capăt pe 
cont propriu. De asemenea, par
tenerii conjugali întreţin mai multe 
contacte sociale decât persoane
le singure, mai ales dacă în fami
lie există şi copii. Iar socializarea 
îi ajută să se menţină în formă, 
din punct de vedere mental. 
Oamenii căsătoriţi dezvoltă mai 
rar o demenţă senilă.
Nervul iubirii -  
mediator între creier 
şi inimă

Aşadar, care este exact 
secretul care îl face pe medicul 
de familie să rămână fără clienţi? 
Cercetătorii au descoperit expli
caţia în interiorul corpului uman: 
nervul vag. El porneşte din trun
chiul cerebral, coboară de-a lun
gul gâtului, apoi se desparte în 
ramificaţii fine, îndreptându-se 
către stomac, ficat, intestin şi 
inimă.

Fiind o componentă a siste
mului parasimpatic, nervul vag 
are un efect de calmare asupra 
inimii. Pulsul scade, întregul corp 
respiră uşurat, chiar şi inflamaţiile 
tind să se reducă atunci când ner
vul viscerelor devine mai activ. De 
aceea tonusul lui, funcţionarea sa 
permanentă, reprezintă un indice 
care arată starea de sănătate şi 
capacitatea de regenerare. Şi 
tocmai acest nerv al vindecărilor 
inexplicabile devine activ atunci 
când oamenii îşi dau seama că s- 
au îndrăgostit, ori trăiesc de ani 
de zile într-un cuplu bine sudat.
Cine face bine 
se vindecă pe sine

Dar ce este de făcut atunci 
când ne lipseşte un partener 
potrivit, cu care să răsădim şi să 
culegem împreună aceste roade 
ale iubirii? Nu-i nicio nenorocire, 
ne asigură specialiştii. Căci 
marea iubire are o mulţime de 
fraţi şi surori mai mici: compasiu
nea pentru semenii în suferinţă, 
angajamentul social, atingerile 
fugare ce echivalează cu un 
mesaj de simpatie, ataşamentul 
faţă de un patruped... Tot ce ne 
încălzeşte inima e bun pentru 
sănătate.

* Terapeuţii necuvântători, 
încă în Anglia secolului XVIII, 
călugării din mănăstirea York 
ştiau că tovărăşia unui patruped 
este un adevărat medicament 
pentru oamenii bolnavi. Deoarece 
socoteau că “o rugăciune şi un

animal” sunt cel mai bun ajutor ce 
se poate da unui suferind pentru 
a-şi obloji sufletul şi trupul, ei au 
încredinţat bolnavilor cu tulburări 
psihice, internaţi în azilul mănăsti
rii, îngrijirea unor animale mici. 
De atunci şi până astăzi, milioane 
de cazuri au reconfirmat mereu şi 
mereu că -  fie şi numai simpla 
prezenţă a unui câine, a unei 
pisici sau chiar a unui papagal 
oferă protecţie împotriva bolilor, 
mai ales oamenilor înaintaţi în 
vârstă.

•  Cel mai puternic energi- 
zant: îmbrăţişările. îmbrăţişările 
dese întăresc sistemul imunitar şi 
previn infecţiile. Vârstnicilor le 
creşte vizibil apetitul, dacă sunt 
atinşi uşor pe antebraţ, de mai 
multe ori, în timp ce stau la masă. 
Starea de epuizare cronică a 
pacientelor cu cancer mamar se 
ameliorează cu şedinţe de masaj.

Exemplele de mai sus, ca şi 
sute de alte mărturii, provin din 
investigaţiile ştiinţifice întreprinse 
pe această temă. Concluzia a 
fost unanimă: un contact fizic plă
cut transmite sentimente de sim
patie şi solidaritate, reduce stre
sul, întăreşte sănătatea.
Hormonul fidelităţii 
consolidează legătura 
dintre parteneri

Din păcate, noi neglijăm tot 
mai mult atingerile, furaţi de ritmul 
trepidant al vieţii de fiecare zi. La 
numeroase persoane, durata 
contactului fizic nu depăşeşte 
zece minute zilnic. Una din cauze 
este şi “corectitudinea politică” 
exagerată, acest cod comporta
mental rigid, care se grăbeşte să 
suspecteze în orice contact cor
poral inocent intenţii de agresiune 
sexuală. Este o tendinţă primej
dioasă. Chiar şi prietenii abia 
dacă mai îndrăznesc să se 
îmbrăţişeze reciproc.

Cercetările de dată mai 
recentă au pus în evidenţă faptul 
hormonul produs de sistemul 
nostru endocrin: neuromediatorul 
numit oxitocină, acţionează nu 
numai în creier, ci şi la nivelul ini
mii. Inima produce ea însăşi oxi
tocină. Consecinţa este reduce
rea tensiunii şi a pulsului. Astfel, 
sexul, mângâierile şi îmbrăţişările 
între prieteni protejează direct 
inima, fără a mai urma calea oco
lită prin creier.

(Formula AS)

CELE MAI BINE FRUCTE PENTRU REBUCEREA COLESTEROLULUI MURIT
Includerea fructelor în alimentaţia 

zilnică poate fi de mare ajutor. Acestea 
ajută la menţinerea sănătăţii generale 
şi pot menţine sub control nivelul de 
colesterol. Aşadar, dacă te confrunţi cu 
colesterol mărit, consumă fructe.

Colesterolul este una dintre 
substanţele produse de ficat şi care este 
vitală pentru sănătate. Iar menţinerea sub 
control a nivelului este foarte importantă 
pentru echilibrul intern. Dar cel care 
necesită mai multă atenţie este coleste
rolul rău, deoarece este produsul chimic 
care se acumulează în artere. Există 
câteva situaţii la care trebuie să fim atenţi 
la ceea ce consumăm: vârsta, peste 40 
de ani; excesul de greutate; ereditatea.

Toate complicaţiile pot fi evitate, dacă 
schimbăm stilul de viaţă şi alimentaţia, iar 
acest lucru implică includerea fructelor în 
dietă, lată care sunt cele mai bune fruc
te pentru reducerea colesterolului 
mărit:

Avocado, mai mult decât un fruct 
savuros. Fructele de avocado ajută cu 
adevărat la echilibrarea nivelului de coles
terol. Trebuie mâncat o jumătate de avo

cado zilnic. împreună cu o dietă sănătoa
să, acest lucru poate ajuta la reducerea 
colesterolului în aproximativ o lună.

Avocado este o sursă sănătoasă de 
grăsimi monosaturate, care ajută la 
menţinerea sănătăţii sistemului 
cardiovascular. în plus, conţine 
vitamina B3, care ajută la echi
librarea nivelului de coleste
rol.

Grepfrutul, perfect pen
tru echilibrarea colestero
lului mărit. Grepfrutul este 
unul dintre fructele care ajută 
la reducerea colesterolului rău.
Este important ca în fiecare zi 
să fie mâncat câte jumătate de 
fruct, la micul dejun.

Proprietăţile antioxidante 
ale acestui fruct sunt foarte 
bune. Fără îndoială, acestea 
contribuie la creşterea calităţii 
vieţii oamenilor, datorită calităţile 
sale de protejare a inimii.

Sucul de portocale, bun pentru 
colesterol. Pentru a înţelege de ce sucul 
de portocale ajută la echilibrarea

colesterolului, trebuie de ştiut ce sunt 
sterolii. Aceştia au o struc
tură chimică similară cu 
colesterolul, şi sunt 

un compus

total, cât şi colesterolul rău. în timp ce por
tocalele oferă doar o cantitate mică de 
steroli, ele cresc şi cantitatea de 

colesterol bun. Aşadar, ar trebui mânca
te portocale în fiecare zi.

Mărul. Se consumă la micul 
dejun cu fulgi de ovăz, la prânz cu 

o salată 
de ţe- 

lină şi 
nuci, 

sau

natural
:are se găseşte în fructe, 

cum este portocala, în unele 
legume, fructe uscate, seminţe, şi 

chiar şi în uleiurile vegetale.
Sterolii reduc atât colesterolul

Rubrică susţinută de Valeria STEFUREAC

d u p ă -  
a m i a z ă  

sub formă de suc.
Indiferent cum îl consumi, el nu tre

buie să lipsească din dieta zilnică. 
Mărul este bun pentru colesterol dacă 
este mâncat cu coajă, pentru că ea 
conţine pectină şi polifenoli. Datorită 
acestora, nivelul colesterolului este 
menţinut sub control.
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Profesorul -  principalul 
modelator al personalităţii elevilor

La etapa actuală, 
când învăţământul 

este orientat spre 
modernizare, spre noi 
tehnologii ştiinţifice, 
informaţionale, rolul 
profesorului devine 
deosebit de important 
şi el e angajat într-o 
muncă foarte 
serioasă.

Acest fapt ne obligă 
să ţinem cont de faptul 
că atât conţinutul, cât sii 7 i
sarcinile instruirii si

7

educaţiei devin orien-
7

tate spre personalitate 
concretă.

Iar co n flru !tu n n s tru m ^^^~j j
educaţiei orientate spre 
personalitate presupune:
• alegerea corectă a noilor teh

nologii;
• formarea atmosferei favo

rabile şi trezirea interesului fiecă
rui elev la participarea în desfă
şurarea lecţiei şi activităţilor extra- 
curriculare;

• formarea încrederii în puterile 
proprii;

• dezvoltarea activităţii crea
tive, independenţei, capacităţii de 
a comunica.

FolosîreâneRnoIogîîlo^^^
informaţionale face lecţiile

7 7

interesante si utile.i
Le aplicăm la lecţii cu succes. 

Ele:
* captează atenţia şi cointe

resează învăţarea;
* dezvoltă capacitatea de 

comunicare;
* stimulează învăţarea prin 

cooperare;
* cei cu nivelul scăzut 

progresează mai uşor

Teh"noTogMl̂ rrîormâţîonâ!̂ ™̂

comunicative vin în 
sprijinul nostru, dar cer o 
pregătire minuţioasă din 
partea profesorului.
Datorită lor avem 
posibilitate să realizăm 
într-un timp redus un 
volum mai mare de lucru.
Ele trebuie folosite raţional, la 

locul potrivit, deoarece nu contea
ză cât timp le-ai folosit, ci măies
tria cu care ai folosit TIC-ul.

A f  ̂ 3 u c â to n u n n s e â m n ^^  
însusi o meserie, înseamnă 
a împlini o meserie, a face 
un apostolat.___________
Profesorul ocupă un loc impor

tant în activitatea instructiv-educa- 
tivă, deoarece contribuie la forma
rea personalităţii elevilor, la con
duita lor în societate, la formarea 
lor ca indivizi şi cetăţeni etc.

R o iu rîl^ îro le so ru lu î^^^™  
conducător:____________
Profesorului i se atribuie un şir 

de roluri, în raport cu activitatea sa 
instructiv-educativă. El este privit 
ca:

* organizator al procesului de 
învăţământ;

* diriginte-educator;
* partener al educaţiei;
* membru al consiliului profe

soral.
* metodist, responsabil de 

catedra metodică;
* responsabil al unui cabinet 

de specialitate;
* lider al unui grup de lucru în 

şcoală;
* şef -  membru al unui proiect 

de cercetare complexă;
* membru al unui grup creativ 

(la alcătuirea programelor, manua
lelor, diferitor prelucrări metodice);

* cercetător-practician.

Sociologul E. E. Geissler 
sintetizează funcţiile profe- 
sorului ca:_____________
* informator -  transmite 

informaţii, dar oferă în acelaşi timp

elevilor valori şi este preocupat de 
formarea-dezvoltarea personalită
ţii elevilor;

* partener al elevului -  oferă 
sfaturi, apelează, îndrumă, sanc
ţionează, frânează, în timp ce în 
calitate de examinator, se strădu
ieşte să fie cât mai obiectiv;

* model -  oferă şi stabileşte 
cerinţe morale, dar ca aspect se 
axează pe predare şi instruire 
morală.

Pentru a fi un conducător efi
cient al educaţiei prin predarea -  
învăţarea disciplinei sale, profeso
rul trebuie să aibă o concepţie 
largă asupra educaţiei şi instruirii.

Obiectivele care stau în faţa 
şcolii contemporane, numeroase 
şi complexe, pot fi îndeplinite 
numai cu un personal devotat, 
temeinic pregătit şi înzestrat cu 
valoroase calităţi personale şi pro
fesionale.

Fiecare educator, învăţător şi 
profesor din întregul sistem de 
învăţământ, trebuie să fie atât un 
bun specialist în domeniu, cât şi 
un bun educator. Numai îmbinând 
aceste două calităţi, cadrele 
didactice îşi vor îndeplini în bune 
condiţii sarcina de înaltă respon
sabilitate şi onoare în formarea 
tinerei generaţii.

Rolul profesorului rămâne 
mereu în prim-plan în opera de

formare a personalităţii elevilor. 
Cu toate că a sporit şi influenţa 
altor factori în procesul educaţiei, 
profesorul rămâne principalul 
modelator al personalităţii elevilor. 
Numeroase cercetări pedagogice 
analizează procesul de învăţă
mânt, rolul şcolii şi al profesorului 
în condiţiile societăţii, influenţân- 
du-le orientarea.

Pri n c îp â le l^ î re c ţîn ^ ^ ^ ™  
cercetare ştiinţifică privind 
rolul profesorului, care a 
îmbogăţit domeniul didac- 
ticii sunt:______________
* personalitatea sa;
* rolul şi funcţiile sale;
* comunicarea şi relaţiile cu 

elevii;
* pregătirea şi perfecţionarea;
* eficienţa activităţii sale.

C e r m ţ e l^ a r o r â ^ r e l ju l^ n ^  

corespundă un învăţământ 
modern în care vor lucra 
viitorii profesori capabili să 
modeleze profilul unei 
personalităţi sunt 
următoarele:____________
* un astfel de învăţământ tre

buie să formeze şi să dezvolte 
independenţa, inovaţia şi creativi
tatea fiecărui individ;

* profesorul pregătit pentru o 
şcoală modernă urmează să asi
gure formarea şi dezvoltarea unei 
atitudini corespunzătoare, pentru 
ca orice persoană să accepte 
schimbarea, s-o înţeleagă şi să 
participe la producerea ei;

* un învăţământ modern trebu
ie să permită fiecărui elev, nu 
numai să se dezvolte armonios, 
să-şi formeze şi să-şi cultive opti
mal toate disponibilităţile, ci să 
contribuie la realizarea omului ca 
om, cultivându-i cele mai alese 
însuşiri spirituale (cultură aleasă, 
devotament, demnitate, necesita
tea de a cunoaşte, aptitudini orga
nizatorice etc.);

* un învăţământ înaintat trebu
ie să-i pregătească pe elevi pentru 
o cooperare socială în activitatea 
productivă şi în viaţa extraprofe- 
sională;

* educaţia pentru integrarea în 
profesie, pentru viaţa de familie, 
trebuie să-şi găsească un loc 
important într-un învăţământ 
modern.

Formâreâ^roîesîonâl^^^™ 
educatorului trebuie să 
cuprindă crearea unui om 
nou, activ, cult, devotat val
orilor promovate în soci
etate;_________________
Profesorul este pentru elevii 

săi un model de conduită şi de 
pregătire profesională, exercită 
asupra lor influenţe nu numai prin 
volumul de cunoştinţe pe care le 
transmite, ci şi prin orizontul de 
cultură pe care îl deschide elevilor, 
prin modul său de a gândi, prin 
concepţia sa ideologică, printr-un 
intelect permeabil, fluid şi receptiv 
la nou şi la o continuă receptare.

Perfecţionarea permanentă 
a profesorilor reprezintă o 
cerinţă esenţială pentru şcoala 
modernă, devine o necesitate, o 
condiţie a existenţei şi a progre
sului ei.

Larisa MIRON, 
profesoară de limba şi 

literatura română CIE Hreaţca
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Ziua de 3 februarie este o mare sărbătoare 
pentru domnul

Nicolae SEMENIUC
din s. Voloca, raionul Hliboca. 

în această zi dumnealui va primi oaspeţi 
dragi inimii, adunându-şi în buchetul vieţii încă o 
mândră floare. Cu prilejul jubileului de 60 de ani 
este felicitat din suflet de toate rudele nu numai 
din Voloca, dar şi de cele de mai departe. 
Scumpul nostru! Te stimăm, te iubim, îţi dorim 
multă sănătate, succese în toate. Viaţa să-ţi fie 
plină de belşug, să fii mereu zâmbitor şi bun la 
suflet! Să trăieşti mulţi ani şi să ai parte numai de 
bucurii din partea nepoţilor şi. 
strănepoţilor. Aceste urări sunt 
din partea cumnatei.
Constanţa Râpta din 
Mogoşeşti, Herţa, împreu
nă cu familia, de la cumnatul’
Ion Robu împreună cu familial 
(Hotin), cumnaţii Constantin şi'
Dumitru Robu împreună cu familiile' 
lor (Mogoşeşti), din partea finei de’ _ 
cununie din Italia, finilor de b o te z ^  
Nicuşor, Pavel şi Alinuca. Toţi ei vă mai\ 
spun „La mulţi ani fericiţii”.

r= â

în aceste zile de 
iarnă, fosta profe
soară, doamna

Domnica 
GORDUNĂ

din suburbia 
Roşa a oraşului 

Cernăuţi, a păşit pe 
drumul celui de al 
90-lea an de viaţă 
trăită într-o dăruire 
exemplară foştilor 

elevi ai Şcolii medii nr. 10 din Cernăuţi, în 
cadrul căreia ea a muncit o jumătate de secol, 
lăsând în inimilor lor cele mai frumoase şi seni

ne amintiri.
Cu acest prilej, foştii elevi din nenumăratele 

promoţii, care au îmbrăţişat diverse profesii şi 
specialităţi, rudele apropiate, foştii colegi de ser
viciu o felicită, dorindu-i din tot sufletul multă 
sănătate şi vivacitate în continuare. Să ajungeţi, 
stimată doamnă Domnica, şi la centenar alături 
de toţi cei care vă sunt dragi: copiii, nepoţii şi

strănepoţii. Fie ca 
Bunul Dumnezeu 
cu lumina Lui bine- 

să vă 
în continua- 

numai bucurii, 
pentru că le me
ritaţi din plin.

La mulţi ani!

1

Anul 2017 a început cu aniversarea frumosului jubileu -  împlinirea a 
50 de ani -  pentru persoanele născute în anul 1967. Printre primele din 

această listă figurează şi fostele eleve de altă dată ale ŞM nr. 10 din 
suburbia Roşa, absolventele anului 1983 -  „lacrima tatei”

Lidia CERCHEZ-SAFTENCU,
născută la 25 ianuarie, si „floarea mămicii”
Felicia SPĂTÂRU-COTIC,

născută la 3 februarie. La an aniversar dumnealor sunt felicitate de toţi 
foştii colegi de clasă în număr de 32 de persoane, la care se alătură şi fosta 
dirigintă de clasă, fosta şi actuala profesoară de matematică,
Maria Timcu. Ambele sărbătorite sunt frumoase, harnice, bune 
şi iubitoare bunici. Sunt stimate şi preţuite şi-n colectivele unde 
cu dăruire de sine: doamna Lidia este o vestită bucătăreasă în ramu 
ra cofetăriei, iar doamna Felicia este şefa firmei „Gutman”. Ambele 
sunt mândria roşoşenilor, a părinţilor şi a şcolii în care au învăţat. 
Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, dragoste în inimă, bucurie 

suflet şi pace în familie. La mulţi ani şi toţi fericiţi!

în ultima zi a lui Gerar, 
doamna

Angela 
BĂRBUŢĂ

din localitatea Costiceni, 
raionul Noua Suliţă, 

şi-a sărbătorit ziua 
de naştere.

Deci, îi spunem “La mulţi 
ani!” cu prilejul împlinirii unei fru
moase vârste. Doamna Angela este o fire blândă şi duioasă, cu 

sufletul şi inima pline de bunătate. Bunul Dumnezeu i-a dat 
cele mai mari daruri -  omenia şi mărinimia. Pentru aceste trăsă- 
_ turi alese doamna Angela este stimată de toţi oamenii din sat. 
împreună cu soţul Leonid au crescut şi educat un fecior, Sergiu, 

altoindu-i cele mai frumoase trăsături -  binele, omenia, dragostea 
de baştină, graiul matern.

Sărbătorita este o fire veselă, ţine la tradiţiile vetrei strămo
şeşti. Este o fire optimistă şi cu ea prietenii împart şi grijile, şi 

bucuriile vieţii. Iubită şi adorată de soţ, de copii şi nepoţel, stima
tă de prieteni, de consăteni, în această 

frumoasă zi, când în buchetul vieţii 
îşi mai prinde încă o floare de o 

rară frumuseţe, doamna Angela pri
meşte sincere felicitări cu urări de 
sănătate, noroc, voie bună din partea 

familiei, a surorii Marta, a tuturor 
rudelor şi prietenilor.

La mulţi ani!

In aceste
frumoase zile, doamna

Anisoara 
BĂRBUŢĂ
din satul Costiceni, 

raionul Noua Suliţă, îşi 
împodobeşte destinul 
cu un tânăr jubileu, 

îngerul păzitor i-a adus 
vestea că Bunul 

Dumnezeu i-a mai 
dăruit încă un an feri

cit, adăugându-i în 
salba anilor de basm 

cel de-al 25-lea mărgăritar. Desfătată în leagănul 
dragostei celor apropiaţi, doamna Anişoara este 
felicitată cu drag de soţul Sergiu, împreună cu 

care cresc şi educă un bujor de fecioraş cu numele 
Dragoş-Justin, de părinţi, socri, de toţi verişorii şi 
rudele, care-i adresează următorul mesaj: “Draga 

noastră Anişoară, să ai parte de tot binele 
~ “ mântului şi de darurile divine ale 

J T  I f c  cerului. Bucurii nemărginite, pre
cum sunt necuprinşi munţii 
Carpaţi şi să ne luminezi 
neîncetat viaţa noastră cu 

aleasa tandreţe a inimii tale”.

La mulţi ani!

1
în cea de-a 2-a zi a lui Făurar, doamna Domnica ANDRIEŞ a lui Mihai 
din or. Cernăuţi (Ţeţina) îşi sărbătoreşte ziua de naştere, împlinind o frumoasă vârstă. 

Mereu cu griji, mereu cu pasul grăbit, cu gândul la copii, acum şi la nepoţi... Copiii sunt la 
cuiburile lor, au familii, însă sfatul mamei e deosebit de scump, grija şi bunătatea mamei nu au 
asemănare. Doamnă Domnica, astăzi vă sărută cu drag mâinile, felicitându-vă 
ocazia zilei de naştere fiica Mariana împreună cu soţul Ghenadie, fiul Petru 
împreună cu soţia Aliona, nepoţii, nănaşa de cununie Viorica Vâsoţchi, 

surorile Zoia şi Ana. Ei toţi vă urează sănătate, viaţă lungă, bucurii imen
se, bunăstare şi optimism, iar Bunul Dumnezeu să vă aibă mereu în

pază.
Povara vieţii să-ţi fie un car cu sănătate, /  Să-ţi fie sufletul scăldat de 

bunătate./ Să ai oricând in drum un soare zâmbitor, /Alături chipuri dragi şi-un inger păzitor.
La mulţi şi fericiţi ani!

Îl J

F In aceste fru
moase zile de 

Făurar, la 4 februa
rie, doamna

Maria 
OLARU
din or. Cernăuţi 

îşi va împodobi 
destinul cu un fru
mos jubileu, adău- 
gându-şi în salba 

anilor cel de-al 75 
lea mărgăritar.
Doamna Maria este o femeie plină de 

viaţă şi bunătate sufletească, cu inima mare şi 
curată, cuprinsă de sentimentul compasiunii 
faţă de cei din jur. E ferm convinsă, că nu 
există mai mare podoabă pe lume, decât 
omenia, cuvântul bun şi duios, capabil să 
distrugă orice ziduri, să împrăştie orice întu
neric. Doamnă Maria, mulţi ani înainte vă urea
ză fiinţele scumpe şi apropiate, ca niciodată să 

nu simţiţi povara anilor, să vă bucuraţi de 
succesele copiilor, nepoţilor şi 

strănepoţilor. Un sincer 
,La mulţi ani” sărbă

toritei îi spune din suflet 
doamna Aurica Cogut 
din or. Cernăuţi care îi 

doreşte sănătate şi tot 
binele din lume.

Cu un an în urmă, 
la 6 februarie, a venit în 

lumea aceasta un băieţel 
vesel şi gingaş -

Vlad-Alexandru 
CARCI

din satul Ropcea, raionul 
Storojineţ, care a umplut ini

mile părinţilor şi buneilor cu 
fericire şi dragoste.

Cea mai mare bucurie pen
tru părinţi este să-şi vadă copilul sănătos, ascultător 
şi fericit. Şi nu are importanţă ce vârstă are, pentru 
părinţi el rămâne copil -  lumina ochilor, alinarea sufle
tului, sensul întregii vieţi.

Cu ocazia zilei de naştere, cu multă bucurie şi 
mândrie, tăticul Ruslan, mămica Liliana, surioara 
Raluca-Alexandra, nănaşa de botez Cristina şi bune
lul Vasile din Cernăuţi, suburbia Roşa, pentru care 
nepoţelul Vlad-Alexandru este o mângâiere a sufle
tului, îi sărută cu drag obrăjorii, dorindu-i multă sănă
tate, bucurii, vise frumoase, care datorită muncii 
părinţilor o să se realizeze neapărat. Să aibă parte de 
o copilărie fericită sub un cer senin şi paş
nic.

Scumpul nostru! înge
rii să te păzească,/ De 
duşmani să te 
Norocul însoţitor să-ţi fie,/

Iar anii fericiţi şi plini de

In a 26-ea zi de Gerar, doamna
Viorica LEANCĂ

din satul Şendreni, raionul Noua Suliţă, 
şi-a sărbătorit ziua de naştere, împlinind o 
frumoasă vârstă a realizărilor -  6 6  de ani.

Cu această ocazie deosebită, cele mai 
sincere felicitări primeşte din partea soţului 
Vasile, a rudelor şi prietenului familiei, dl 
Andrei Colac, care îi doresc din tot sufletul 
multă sănătate, bucurii şi fericire, bunăstare şi 
împliniri şi tot binele din lume.

La mulţi ani şi toţi buni!

Ziua de 30 ianuarie a fost deosebită 
pentru domnul

Andrei COLAC,
veteran al culturii, fost director al Casei 

de cultură din localitatea Costiceni, raionul 
Noua Suliţă, care în această zi şi-a marcat 
împlinirea onorabilei vârste de 81 de ani. 

Cel mai sincer mesaj de felicitare cu 
urări de sănătate şi succese în toate îi 
adresează membrii familiei, rudele şi 

prietenii, la care se alătură şi colectivul ziarului „Libertatea 
Cuvântului”, al cărui cititor fidel şi autor de informaţii este domnul 
Andrei. Vă dorim să aveţi parte de mulţi ani doldora de sănătate, 

să activaţi şi în continuare cu mult succes în domeniul culturii.
La mulţi ani!
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Duminică, 29 ianuarie, a avut loc cea de-a 65- 
a ediţie a Concursului Miss Universul-2016. 

în  acest an coroana a revenit Franţei. Finala 
Concursului „Miss Universul-2016" a avut loc la 
Mall of Asia Arena din Filipine, iar 87 de 
concurente din 87 de ţări s-au întrecut pentru 
marele premiu.

Franţuzoaica care a cucerit 
titlul „Nliss Universul"

După cele trei probe, juriul 
de specialişti a decis lista celor 
13 finaliste, care au sosit din 
Kenya, Indonesia, Mexico, Peru, 
Panama, Colombia, Phillip- 
pines, Canada, Brazilia, Franţa, 
Haiti, Thailanda şi SUA. în cele 
din urmă, concursul a fost 
câştigat de Miss Franţa, Iris 
Mittenaere, în vârstă de 24 de 
ani, născută la Lille, în nordul 
Franţei. Iris Mittenaere este în

prezent studentă la chirurgie 
dentară. Frumoasa şatenă de 
1,72 metri înălţime a declarat că 
dacă va câştiga concursul de 
frumuseţe, va face campanie 
pentru promovarea igienei orale, 
potrivit site-ului Miss Univers, 
care o descrie pe câştigătoare 
ca o iubitoare „a sporturilor 
extreme, a călătoriilor şi a 
gătitului de preparate fran- 
ţuzeşti11.

Locul doi în Concursul „Miss 
Universul-2016” a fost ocupat 
pe Miss Haiti, în vreme ce Miss 
Columbia a ocupat poziţia a 
treia. Concursul s-a desfăşurat 
impecabil de aceasta dată.

La acest Concurs al fru
museţii, Ucraina a fost reprezen
tată de către tânăra de 19 ani, 
Aliona Spodyniuk, originară din 
Crimeea.

Cristina GOSTIUC

Abonează-te pe 6 luni - 49,10 grn.
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