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Lovitură pentru mafia ţigărilor 
de contrabandă

Procurorul General Iuri Luţenko: în  regiunea Cernăuţi 
acţionează cu obrăznicie două grupări de contrabandişti

Procurorul General al Ucrainei, Iuri 
Luţenko, l-a prezentat într-un cadru festiv 
pe noul procuror al regiunii Cernăuţi, Oleg 
Sobol.

Anterior Sobol a ocupat funcţia de procu
ror al regiunii Rivne. Iuri Luţenko a menţionat 
că principala sarcină care este pusă în faţa 
noului procuror constă în lu p ta  cu mafia loca
lă”. După opinia lui, în regiunea Cernăuţi si
tuaţia este critică. Aceasta se referă în primul 
rând la contrabanda cu ţigări şi exportul ilegal 
de material lemnos. "Corupţie şi contrabandă 
există în toate regiunile de frontieră. însă o 
astfel de activitate obraznică a celor două 
grupări de contrabandişti, care se laudă cu 
imunitatea lor, nu există nici la Odesa, Harkiv 
sau în alte zone de frontieră. Nu am de gând

să tolerez în continuare această situaţie”, a 
declarat Procurorul General. în acelaşi timp, 
Iuri Luţenko este convins de faptul că mafia 
locală a ţigărilor de contrabandă şi cea a lem
nului au protectori influenţi în rândurile politi
cienilor de la Kiev. "Sarcina pe care am pus-o 
în faţa noului procuror constă în combaterea 
contrabandei şi a exploatării ilegale a fondului 
forestier. Cine nu va fi de acord cu poziţia con
ducătorului Procuraturii Regionale, va trebui 
să demisioneze”, a explicat Iuri Lu-ţenko. De 
asemenea, Procurorul General s-a lăudat că a 
reuşit să anihileze activitatea altor grupări cri
m inale ce activau în regiunile Mykolaiv, 
Odesa, ş.a. "Sunt o persoană pacifistă şi am 
îndemnat aceşti cetăţeni să practice alte tipuri 
de afaceri legale. în caz contrar, va fi aplicată 
legea”, a spus Iuri Luţenko.

ALEGERI ANTICIPATE 
IA CERNĂUŢI

Cernăuţenii ar putea fi iarăşi che
maţi în acest an la vot pentru a-şi ale
ge primarul şi deputaţii locali. Actualul 
primar, Oleksii Kaspruk, în cadrul se
siunii Consiliului local a declarat de la 
tribună că pentru situaţia creată nu 
există o altă soluţie. "Puterea are ne

şansele pierdute şi dezamăgirea ale
gătorilor este comună. Aveţi curajul şi 
onestitatea de a recunoaşte acest fapt 
şi de a merge la alegeri”, a spus pri
marul. Kaspruk consideră că majorita
tea deputaţilor au încercat să pertur- 
beze echilibrul dintre competenţele ce

voie de restart”, a spus primarul. Pot
rivit lui Oleksii Kaspruk, Consiliul local 
nu funcţionează în mod eficient, nu a 
putut alege un secretar şi nu are o vi
ziune comună privind dezvoltarea 
oraşului. Din cauza jocurilor politice din 
culise toate bunele intenţii sunt sortite 
eşecului, susţine edilul oraşului. în 
aceste condiţii, Oleksii Kaspruk con
sideră că soluţia potrivită ar fi alegerile 
anticipate şi a solicitat Radei Supreme 
să stabilească organizarea scrutinului 
pentru funcţia de primar al oraşului 
Cernăuţi şi a deputaţilor în Consiliul 
local. "Alegerea primarului şi a depu
taţilor locali trebuie organizată conco
mitent. Responsabilitatea pentru

aparţin Consiliului Orăşenesc, Con
siliului Executiv şi a primarului, parali
zând astfel activitatea autoadministră- 
rii locale. De asemenea, primarul a 
menţionat că o perioadă îndelungată 
Consiliul Orăşenesc nu a adoptat deci
zii privind alocarea de fonduri din 
buget. "Banii sunt blocaţi pe conturile 
bancare. Astfel nu sunt reparate străzi
le, au fost sistate lucrările de construc
ţie a grădiniţelor, a străzii B. Hmel- 
niţkyi, nu se achiziţionează echipa
ment medical, nu sunt finanţate pro
gramele sociale, este pusă sub ame
ninţare activitatea Aeroportului, nu au 
fost achiziţionate troleibuze noi”, spu
ne primarul.

Vremea rea şi temperaturile 
scăzute au determinat 

autorităţile din Cernăuţi să ia 
măsuri. începând cu 1 aprilie 
încălzirea în şcoli şi grădiniţe a 
fost întreruptă.

Direcţia orăşenească de 
învăţământ a recomandat directorilor 
de grădiniţe să încălzească încăperile 
cu aparate electrice şi să aibă grijă ca 
copiii să fie îmbrăcaţi în haine căldu
roase. Urmează ca oficialii de la 
Direcţia de învăţământ să ia o decizie 
cu privire la închiderea temporară a 
instituţiilor de învăţământ. Potrivit 
meteorologilor vremea se înrăutăţeşte 
la jumătatea primăverii calendaristice, 
începând de miercuri şi până la 
sfârşitul săptămânii lucrurile se 
schimbă radical. Meteorologii anunţă 
ploi abundente, ninsori şi viscol în 
zona de munte.

Şcolile din Cernăuţi închise  
din cauza tem peraturilor scăzute

Lemne de foc 
pentru participanţii 

la Operaţiunea 
antiteroristă

în perioada de încă lz ire  2016-2017, 
participanţii la Operaţiunea antiteroristă şi fam ili
ile lor au prim it din partea întreprinderilo r de stat 
ale Gospodăriei silvice din Bucovina circa 2 mii 
metri cubi de lemn de foc. Preţurile au fost cu 
facilităţi. Cantitatea cea mai mare de combustibil 
a fost asigurată de către Gospodăriile silvice 
Berhom et, S to ro jine ţ, Hotin, Securen i şi 
Cernăuţi. în total, pentru 2,1 mii metri cubi de 
lemne participanţii la Operaţiunea antiteroristă 
au plătit 507,1 mii de grivne.

Serviciul de presă al Direcţiei regionale a 
Gospodăriei silvice şi vânătoreşti Cernăuţi

Cernăuţi, regiunea cu cele mai mici 
salarii din Ucraina

Regiunile Ternopil şi 
Cernăuţi se află pe ultimul loc 
în Top-ul regiunilor cu cele

mai mici salarii. Cel mai mare 
salariu (10 mii grivne se 
înregistrează în oraşul Kiev.

în regiunea Doneţk salariul 
mediu este de 6,7 mii grivne, 
iar în regiunea Kiev -  6,3 mii 

grivne, precizează 
Serviciul de Stat 
pentru Statistică din 
Ucraina. Salarii 
medii în valoare de 
5.500 grivne se înre
gistrează în regiunile 
Dnipropetrovsk, 
Zopirijjia, Mykolaiv, 
Poltava, Odesa şi 
Harkiv. Cel mai mic 
salariu mediu pe 
ţară, 4,7 mii de griv
ne, a fost înregistrat 
în regiunile Ternopil 
şi Cernăuţi.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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MILIARDARUL RINAT AHMETOV 
AR PUTEA FI ARESTAT

Unul dintre cei mai bogaţi oameni din Europa ar putea 
ajunge în spatele gratiilor. Miliardarul Rinat Ahmetov este 
vizat de o anchetă anticorupţie.

Ahmetov a avertizat că îşi va 
apăra interesele după ce acţiu
nile pe care le deţine la unul 
dintre cei mai importanţi opera
tori telecom din ţară au fost puse 
sub sechestru de justiţie în cad

rul unui dosar de corupţie. Hol
dingul omului de afaceri, SKM, 
vrea o anchetă obiectivă şi inde
pendentă în privinţa circums
tanţelor privatizării Ukrtelecom- 
ului. Procurorul General, luri Lu-

ţenko, a anunţat că un tribunal a 
“îngheţat” acţiunile lui Ahmetov 
la Ukrtelecom şi filiala sa Tri- 
Mob. Această decizie vine după 
doi ani de anchetă legată de pri
vatizarea în 2011 a fostului mo
nopol Telecom. Potrivit lui Luţen- 
ko, Compania ar fi fost vândută 
la o sumă simbolică unei socie
tăţi din Cipru care a fost ulterior 
cumpărată de Ahmetov.

“Un război nuclear
poate izbucni în orice moment”

Kim In Ryong, 
ambasadorul Coreei
de Nord la ONU, a 
declarat că SUA des
tabilizează situaţia în 
Peninsula Coreeană, 
iar un război nuclear 
poate izbucni în orice 
moment, potrivit agen
ţiei Tass. Aşa cum ştiu 
cu toţii, în zilele noas
tre SUA efectuează 
atacuri militare fără 
nici o ezitare şi ame
ninţă suveranitatea 
statală în timp ce pre
tinde "pacea prin pute
rea forţei” , a afirmat 
Kim In Ryong. "Recentele atacuri cu rachetă ale 
SUA din Siria vorbesc despre asta” , a adăugat 
ambasadorul nord-coreean. "Statele Unite per
turbă pacea globală şi stabilitatea şi insistă că 
invazia sa asupra suveranităţii unui stat este 
"decisivă, justă şi proporţionată” şi contribuie ”la

apărarea” ordinii internaţionale în străduinţa sa 
de a aplica acest fapt şi Peninsulei Coreene”, a 
mai spus ambasadorul. Coreea de Nord a ame
ninţat recent Statele Unite că este pregătită să 
riposteze cu “atacuri nucleare” la orice eventuală 
agresiune americană, în contextul avertismente
lor lansate de Administraţia Donald Trump.

A legeri p reziden ţia le  
în  Franţa, im m ahue l 

M acron 

conduce 
in

sondaje
Franţa se pregăteşte 

pentru alegerile prezi
denţiale. Primul tur de sc
rutin are loc duminică, iar 
fostul ministru al econo
miei, Emmanuel Macron, 
este cotat cu cele mai multe şanse, potrivit sondajelor, relatează presa 
franceză. Candidatul independent de centru-stânga, Emmanuel Macron, 
este cotat cu 24% dintre intenţiile de vot, câştigând jumătate de punct în 
faţa rivalilor săi de la precedentul sondaj. Pe locul doi se află preşedinta 
Frontului Naţional, Marine Le Pen, care este credită cu 23% din intenţiile 
de vot, potrivit sondajelor. Candidatul dreptei Franşois Fillon ar fi exclus 
din turul doi cu 19,5% din voturi (- 0,5 puncte), situându-se în faţa lui Jean- 
Luc Melenchon (stânga), care ar obţine 18% (- 0,5 puncte). Cu mult în 
urmă, socialistul Benoît Hamon continuă să scadă, înregistrând 8% din 
intenţiile de vot, în minus cu un punct faţă de precedenta anchetă. Un pro
cent de 22 la sută dintre persoanele chestionate nu şi-au exprimat intenţia 
de a merge la vot. Cu toate acestea, conform sondajului actual, 73% din 
alegători spun că sunt acum siguri pe cine îl vor vota.

Măsuri sporite de securitate au fost decise pentru a asigura siguranţa 
principalilor candidaţi la alegerile prezidenţiale din Franţa, în contextul 
anunţului făcut de ministrul de interne, Matthias Fekl, despre arestarea, la 
Marsilia, a doi bărbaţi suspectaţi de planificarea unui atac “iminent”, rela
tează Le Figaro.

Rusia ■■ va traisailta 
Coicirsul Euravlslon

Rusia nu va transmite în acest an Concursul Eurovision. 
Decizia a fost luată după ce Ucraina, ţara-gazdă a competiţiei, i-a 
interzis reprezentantei Moscovei să intre în ţară. Autorităţile de la 
Kiev s-au supărat pe lulia Samoilova, fiindcă aceasta a vizitat 
Crimeea, peninsulă anexată de ruşi în urmă cu trei ani. în faţa refu-

S v K c S p w c n
SONG CONTEST

U K R A I N E  2 0 1 7

zului ucrainenilor de a-i permite acesteia intrarea în ţară, organi
zatorii competiţiei au venit cu două soluţii: fie ca artista să concu
reze prin satelit din Rusia, fie ca în locul ei să participe altcineva. 
Ambele variante au fost, însă, respinse, aşa că la concursul care 
va avea loc luna viitoare la Kiev vor lua parte doar 42 de state.

CEI PUŢIN 49 DE PERSOANE, 
REŢINUTE ÎN TURCIA ÎN TIMPUL 
PROTESTELOR FAŢĂ DE REFERENDUM

Cel puţin 49 de persoane au fost reţi
nute în timpul protestelor care au avut loc 
în Turcia faţă de rezultatele referendumului 
constituţional, informează Hurriyet Daily. 
Poliţia a interzis protestatarilor să scande
ze, avertizând că demonstraţia nu este 
autorizată. Agenţii de poliţie au dispersat 
protestatarii, folosind gaze lacrimogene şi 
tunuri de apă, după ce aceştia au refuzat 
să plece. Majoritatea cetăţenilor turci s-au 
pronunţat, la limită, în favoarea proiectului 
de instituire a sistemului prezidenţial, situa
ţie care îi va oferi prerogative sporite pre
şedintelui Recep Tayyip Erdogan, conform

rezultatelor finale ale referendumului con
stituţional desfăşurat duminică. Comisia 
Europeană a solicitat marţi Turciei să 
investigheze "presupusele nereguli” care ar 
fi avut loc în cadrul referendumului pentru 
creşterea puterilor executive ale preşedin
telui turc. Reprezentanţi OSCE şi ai 
Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (APCE) au stabilit că referendumul 
din Turcia privind introducerea sistemului 
prezidenţial s-a desfăşurat în condiţii ine
chitabile şi nu s-a ridicat la nivelul standar
delor Consiliului Europei.

Pagină realizată de 
Mihai URSU
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ÎN UCRAINA SEACĂ „RÂURILE DE LAPTE
Dacă omul de la ţară are o gospodărie, el nu mai 

scapă de griji nici în zi de sărbătoare. în a doua 
zi de Paşti am văzut câteva românce din raionul 
Herţa, care lângă poarta încuiată a pieţii de lângă 
„Graviton”, vindeau produse lactate. „Sărbătoarea-i 
sărbătoare, dar sunt oameni care au nevoie de 
produse proaspete, de aceea am şi venit”, mi-au 
explicat ele. Faţă de munca pe care o depun, câştigul 
nu-i chiar atât de mare. Şi nu-i chiar atât de uşor să 
stai ore în şir, în pofida capriciilor vremii, şi să le 
propui orăşenilor să cumpere lapte, smântână, 
brânză, iar pe lângă ele şi nişte zarzavaturi culese din 
grădină. Entuziasmul sătenilor, care încă nu s-au 
dezamăgit să-şi vândă propria producţie, pare a fi mai 
mare decât cel al funcţionarilor din înaltele birouri, ce 
pun la cale, ani la rând, reformarea complexului 
agroindustrial al ţării.

Ucraina este ţara care ex
portă şi, totodată, importă 
produse lactate. Şi acest „feno
men” are loc în condiţiile redu
cerii şeptelului de vaci cu lapte -  
la data de 1 februarie reducerea 
era cu 2,8 la sută faţă de indice
le din perioada respectivă a anu
lui trecut. în anul curent se pla
nifică exportarea a 450 mii tone 
de produse lactate, iar importul 
va creşte cu 30 la sută. Cu alte 
cuvinte, piaţa internă este asigu
rată cu lactate, însă problema e 
că cetăţenii ucraineni le con
sumă tot mai puţin. Dacă norma 
anuală pe cap de locuitor este de 
380 kilograme, ceva mai mult de 
un kilogram pe zi, acesta consu
mă numai 208,5 kilograme.

Aceasta se explică prin faptul 
că, de obicei, produsele lactate

sunt raţia principală în familiile cu 
venituri modeste, iar funcţionarii 
special au ţinut şi ţin în frâu 
preţurile la ele. Or, salariile şi 
pensiile minime nu le permit 
celor ce le primesc să cumpere 
destule produse lactate. Această 
situaţie şi constituie obstacolul 
principal în calea dezvoltării sec
torului zootehnic. Trebuie să 
recunoaştem că este un busi- 
ness cu o rentabilitate redusă, 
care cere mari alocări de capital 
-  10 mii dolari pentru un hectar 
de pământ arabil, folosit în sco
puri zootehnice, iar termenul de 
acoperire a cheltuielilor respecti
ve este cel mai lung -  7 ani.

Neavând susţinere din partea 
statului, actualul fermier îşi pune 
întrebarea: „Oare face să ţin atâ
tea hectare pentru vite, când le

pot folosi pentru cultivarea florii- 
soarelui şi obţine un venit ime
diat?”. Deci, cirezi de vaci cu 
lapte sunt întreţinute de entu
ziaşti. Iar numărul lor, de aseme
nea, e în scădere. Un renumit 
gospodar din raionul Noua Suliţă 
ne-a explicat cu ajutorul cifrelor 
de ce întreţine porcine şi nu vaci 
cu lapte, căci e mai avantajos. 
Oricum, de fermele de vaci cu 
lapte e nevoie, căci este o pro
ducţie de orientare socială.

în acest raion este doar o sin
gură gospodărie, care are o 
fermă cu 600 de vacirmulgătoare 
-  cea din Podvirna. în alte câte
va gospodării sunt întreţinute cel 
mult 40 de vaci. Dl Grigore 
Turun, conducătorul Gospodăriei 
„Suvorov” din Podvirna, îşi per

mite un asemenea risc, deoare
ce are braţe de muncă, iar toate 
procesele de producţie sunt bine 
organizate. Un alt entuziast este 
dl Viorel Şvabu din Horbova, 
raionul Herţa, care cu greu men
ţine o cireadă cu 100 de vaci.

A rămas nerealizat visul con
ducătorului Gospodăriei „Ma- 
maivţi”, raionul Chiţmani, laros- 
lav Şved, Erou al Ucrainei, care 
planifica să construiască o fermă 
modernă, cu sală pentru mulsul 
mecanizat al vacilor. La ora ac
tuală nu dispune de cireadă de 
vaci cu lapte.

Dar, iată, la Ropcea, funcţio
nează unicul în raionul Storojineţ 
punct de colectare a laptelui de 
la gospodarii satului. Este o 
cooperativă cu frigidere pentru

păstrarea laptelui, 
deoarece producţia ni
mereşte la şcoli şi gră
diniţe de copii. Prima
rul satului Ropcea, dl 

( llie Olar, ne-a informat 
'  că în localitate sunt 

întreţinute circa 600 
9  de vaci cu lapte. Dacă 

■ Firma de produse lac
tate „Molocinyi krai” 
din Panca îşi va relua 
activitatea (dar ase
menea speranţe exis
tă), va creşte şi numă
rul vacilor nu numai la 
Ropcea, ci şi în alte lo
calităţi ale raionului.

în anii de inde
pendenţă a Ucrainei 
şeptelul de vaci cu 
lapte s-a redus catas
trofal -  cu 85 la sută. 

Dar salvarea e în indicele calita
tiv. Dacă în anul 1991 mulsorile 
în medie la o vacă erau de 1.908 
kilograme, în 2016 -  de 5.658 
kilograme. Deci, este vorba de 
îm bunătăţirea calitativă a 
şeptelului de vaci cu lapte. Pe 
aceasta şi contează entuziaştii. 
Ar stimula foarte mult producţia 
de lapte pieţele de desfacere din 
afara graniţelor ţării. Dar, după 
pierderea pieţei din Rusia, este 
foarte greu să cucereşti pieţele 
comunitare. Anul trecut ţările din 
Uniunea Europeană au importat 
din Ucraina numai 8 tone de 
brânzeturi. Dar aceasta nu tre
buie să-i descurajeze pe crescă
torii de animale. Producţie de-ar 
fi, căci cumpărători se vor găsi.

Vor înflori livezile 
în Ucraina pe banii 
alocaţi de China?

recoltă în raion şi una dintre cele mai mari 
în regiune. Fermierul a organizat procesul 
de producţie la modul cel mai serios, apli
când tehnologii perfor
mante. Livezile de 
pe suprafaţa de 
45 hectare sunt 
acoperite cu 
plase speciale 
împotriva grin- 
dinei. Iar livada de

Pierzând piaţa de desfacere în Rusia, 
pomicultorii ucraineni sunt în căutarea altor 
pieţe şi a investitorilor. Şi iată că faima live
zilor ucrainene a ajuns tocmai în China. 
Corporaţia chineză de stat China Haisum 
Engineering Co., Ltd s-a grăbit ca până la 
începutul actualei primăveri să încheie un 
Memorandum cu Asociaţia „Ukrsadprom” 
şi şi-a asumat angajamentul ca în următo
rii doi ani să investească în ramura pomi
colă a Ucrainei 515 milioane dolari. 
Investitorii chinezi planifică să 
îmbunătăţească starea din domeniul agrar 
al ţării noastre, modernizând obiectivele 
existente si construind altele noi.

în ultimii ani, în regiunea Cernăuţi, fără 
ajutorul investitorilor străini, pomicultura e 
pe linie ascendentă, mai ales livezile inten
sive, unde sunt aplicate tehnologiile perfor
mante. Anume aceste livezi se bucură de 
popularitate, anual fiind plantate circa 500 
hectare. Potrivit calculelor specialiştilor, 
într-o perspectivă apropiată pomicultorii 
bucovineni vor putea asigura o recoltă de 
circa 400 mii tone de fructe.

O gospodărie pomicolă-model este 
„Mako Sad” din Ridkivţi, raionul Noua 
Suliţă. Ea aparţine fermierului Leonid 
Makarenko. Livezile sale se întind pe o 
suprafaţă de 5 hectare şi dau cea mai mare

de un depozit prevăzut pentru 2,5 mii tone 
de fructe. Deci, în decursul întregului an vin 
la fermierul din Ridkivţi clienţi şi cumpără 
producţia cu ridicata. Fermierul planifică 
să pună în funcţiune şi o linie de sortare a 
merelor. Prin urmare, poate concura cu 
succes cu specialiştii chinezi. Nu în zadar, 
la Ridkivţi au poposit, zilele trecute, partici
panţii seminarului regional. „în munca 
pomicultorilor sunt foarte importante posibi
lităţile de păstrare a fructelor, spune dl 
Anatol Andriţki, şeful Direcţiei pentru dez
voltarea agroindustrială Noua Suliţă. La 
Ridkivţi, participanţii la seminar s-au con
vins de aceasta, la fel şi la Stroeşti, unde, 
de asemenea, există un depozit modern. 
Conducătorul Gospodăriei „Spicul de aur” 
(Stroeşti-Vancicăuţi), dl Ştefan Gligor, i-a 
încântat nu atât cu livezile, ci cu plantaţiile 
de coacăz, a subliniat dl Anatol Andriţki.

în consecinţă, „neamul pomicultorilor” 
din regiunea noastră e la înălţime.

Pagină realizată de 
Vasile CARLASCIUC
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De ce să merg pe jos dacă este maşinăP
Un bărbat în stare de 

ebrietate a furat o maşină 
pentru că-i era lene să 
meargă pe jos. Poliţiştii de 
la Secţia raională de Poliţie 
Herţa au găsit în mod ope
rativ autom obilul furat. 
Ulterior oamenii legii au 
constatat că bărbatul, fiind 
"obosit”, a decis să 
"împrumute” maşina pen
tru a ajunge mai rapid 
acasă. Incidentul s-a pro
dus în satul Movila, raionul

Herţa. Poliţiştii au demarat 
o serie de măsuri operative 
şi în scurt timp l-au găsit pe 
bărbatul "obosit”, care s-a 
dovedit a fi un localnic. 
Potrivit celor spuse de in
fractor, mijlocul de trans
port era deschis şi de ce 
nu s-ar fi folosit de maşină, 
dacă şi cheile erau la înde
mână. în prezent organele 
de drept decid ce 
pedeapsă îi va fi aplicată 
hoţului.

13 ani de detenţie 
pentru asasinarea 

unei consătene
A  O  ani de privare de 
I  O  libertate plus con

fiscarea averii -  aceasta 
este sentinţa pronunţată de 
colegiul Judecătoriei 
raionale Herţa împotriva 
unui locuitor al raionului 
Hliboca, care, alături de doi 
complici, a ucis-o premedi
tat pe o consăteană de-a sa 
pentru a-i acapara averea.

Ancheta a constatat că la finele 
anului 2015 inculpatul, intenţionând 
să pună mâna pe lucrurile şi banii 
jertfei, a sosit, împreună cu doi com
plici, în casa ei, au bătut-o fără milă, 
i-au scos de pe deget un inel de aur 
şi au fugit de la locul crimei. Moartea 
femeii a survenit la scurt timp din 
cauza rănilor de cuţit aplicate, care 
s-au dovedit a fi incompatibile cu 
viaţa. Timp de şase luni criminalul se 
ascundea de oamenii legii. El a fost 
prins în luna iunie a anului trecut pe 
teritoriul raionului Hliboca. Acesta nu 
şi-a recunoscut vina în judecată, 
însă ea a fost dovedită de partea de 
acuzare. Dosarele penale ale celor 
doi complici sunt studiate în prezent 
de către procuratura raională din 
Storojineţ.

NARCOTICE ASCUNSE IN RE2EA
Procuratura orăşenească din 

Cernăuţi a transmis în judecată actul 
de învinuire referitor la un locuitor în 
vârstă de 29 de ani al raionului 
Chiţmani, care este învinuit de 
comiterea unei infracţiuni prevăzute 
de articolul 307 punct 2 al Codului 
Penal al Ucrainei (transmiterea ile
gală a stupefiantelor în locurile de 
detenţie). Ancheta a constatat că 
bărbatul a încercat să transmită dro
guri în bezea în luna martie a anului 
curent. Drogurile au fost depistate 
de colaboratorii unuia dintre peniten
ciarele din centrul regional în timpul 
primirii coletului cu produse alimen-

Accident rutier la Storojineţ

Două autoturisme s-au ciocnit în dimineaţa zilei de 14 aprilie la 
Storojineţ. Unul dintre şoferi nu a luat în calcul intenţiile celuilalt de a efec
tua o manevră de cotire la stânga, ceea ce a şi cauzat ciocnirea. Unul din
tre autoturisme a fost aruncat într-un copac din apropiere. Din fericire, nici 
unul dintre şoferi nu a avut de suferit. Expertiza nu a constatat vreun nivel 
de alcool în sânge la cei doi bărbaţi.

Bicicflst accidentat m nial de o maşină»
Tragica întâmplare s-a produs în dimineaţa zilei de 15 aprilie în locali

tatea Jadova Veche din raionul Storojineţ. Maşina, care transporta pâine, 
dar şi biciclistul, se deplasau în direcţia satului Lukivţi din raionul Vijniţa. 
Potrivit celor spuse de şoferul camionului, el a început manevra de 
depăşire a bicicletei. în momentul când a ajuns în dreptul ei, biciclistul a 
cotit brusc în stânga, direct sub roţile maşinii. în rezultatul impactului, bici
clistul a murit la locul accidentului. Cercetările accidentului continuă. Au 
fost fixate o serie de expertize medico-legale.

Hai să  bem că doar 
avem de unde!

Colaboratorii Serviciului Securităţii al Ucrainei, 
împreună cu grănicerii şi reprezentanţi ai poliţiei 
naţionale, au reţinut un autocamion şi un microbuz, 
care transportau, fără acte necesare, o cantitate 
mare de spirt pentru suma de peste un milion de 
grivne. Oamenii legii au oprit maşinile, care se depla
sau dinspre Frontiera de stat spre unul din satele 
raionului Secureni. în timpul percheziţiei a şi fost des
coperită cantitatea de spirt vizată. Anchetatorii 
încearcă să stabilească opinia spirtului şi pe cei ce 
au comandat transportarea ilegală a mărfii.

Colector
de telefoane mobile 

prins de poliţie

Ancheta prejudiciară a constatat că un cetăţean 
străin în vârstă de 21 de ani s-a ocupat mai multe zile 
la rând cu activitatea de "colectare” a telefoanelor 
mobile din magazine şi containere comerciale. 
Poliţiştii de la Secţia raională de Poliţie Sadagura au 
dovedit complicitatea cetăţeanului străin la comiterea 
a cel puţin patru furturi. Prin acţiunile sale ilegale, 
acesta a adus pagube cetăţenilor pentru suma de 12 
mii grivne. Scopul sosirii lui la Cernăuţi era cu totul 
altul -  de a-şi vinde maşina. La fapta ruşinoasă l-a 
împins starea materială deplorabilă în care ajunsese. 
Hoţul intenţiona să vândă telefoanele furate la sine 
acasă. Oamenii legii au expropriat lucrurile furate. A 
fost demarată o anchetă în baza Codului Penal al 
Ucrainei. Cercetările continuă.

încă doi hoţi de apartamente prinşi de poliţişti
Criminalii jefuiau apartamentele cernăuţenilor, alegând 

cheile pentru uşile de la intrare. însă, cei doi au nimerit 
în mâinile oamenilor legii datorită măsurilor operative 
demarate de poliţie.

Lucrătorii operativi ai Direc
ţiei de urmărire penală din cad
rul Poliţiei Naţionale din Cernă
uţi i-au reţinut pe cei doi imediat 
după comiterea unei serii de fur
turi în apartamente. în special, la 
12 aprilie criminalii au prădat 
două apartamente, din care au

scos lucruri pentru suma de 235 
mii grivne. Poliţiştii au dovedit 
complicitatea celor doi hoţi la 
comiterea a încă zece furturi pe 
teritoriul ţinutului. Un locuitor în 
vârstă de 43 de ani din regiunea

Lugansk şi un locuitor în vârstă 
de 42 de ani din regiunea 
Ternopil sunt figuranţii acestui 
caz cu rezonanţă şi au fost traşi 
în trecut la răspundere penală 
pentru comiterea de infracţiuni 

analogice. Cei doi au fost plasaţi 
sub strajă în baza articolului 208 
al Codului Penal al Ucrainei. Ei 
riscă să fie privaţi de libertate 
pentru o perioadă de la trei până 
la şase ani.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Metode populare împotriva căderii părului
De-a lungul mileniilor oamenii au între

buinţat diferite ierburi, flori, rădăcini, pentru a 
trata afecţiunile fizice. Până la apariţia prepa
ratelor farmaceutice moderne, deseori erau 
accesibile numai mijloacele populare. în 
ultimii ani a crescut interesul pentru medici
na naturistă. Unii caută un mod natural de 
a-şi îngriji sănătatea, pentru că pur şi simplu 
nu-şi mai pot permite o alternativă modernă.
Mijloacele populare împotriva căderii părului 
pot fi întâlnite în lumea întreagă, întrucât 
oamenii tuturor civilizaţiilor s-au străduit 
să-şi păstreze părul.

Rozmarinul. Mijloacele populare împotriva 
căderii părului, 
folosite atât pen
tru tratamentul, 
cât şi pentru 
prevenirea 
căderii părului, 
înglobează roz
marin cu un 
miros îmbietor, 
întrebuinţat pen
tru înviorarea şi 
întărirea rădăci
nii părului, ce determină intensificarea creşterii lui. în afară 
de aceasta, firele de legătură ale plantelor permit curăţa
rea pielii capului, înlăturarea mătreţei şi eliberează părul 
de impurităţile dăunătoare.

Usturoiul.
Usturoiul poate influen
ţa respiraţia, dar el 
este bun pentru tenul 
dumneavoastră. 
Mijloacele populare 
împotriva căderii păru
lui pun un preţ foarte 
mare pe usturoi, cu un

•  E bine de ştiut!

Săpunul — un ex
insecticid

conţinut de compuşi aromatici, care pot distruge toxinele 
dăunătoare şi îmbunătăţi circulaţia sângelui. Când se apli
că direct pe pielea capului, el poate ajuta la prevenirea 
căderii părului, îl curăţă de mătreaţă şi poate încetini 
căderea părului pe porţiuni izolate ale capului.

Paprica. Persoana care nu a consumat niciodată 
piper roşu, nu ştie că acesta conţine compuşi ce irită pie
lea. Medicina netradi
ţională în curs, susţine 
că această iritaţie este 
provocată de substan
ţe, conţinute de papri- 
că, care se găsesc, în 
mod natural, în plantă 
şi-i dau un efect înfo
cat. Când paprica vine
în contact cu pielea poate creşte fluxul sângelui în zonă şi 
stimulează eliberarea histaminelor, şi această situaţie 
poate duce la înroşirea pielii şi amplifică viteza de divizare 
şi înmulţire a celulelor. Prin aplicarea pe pie
lea capului poate accentua creşterea 
părului.

Wf/i

Chiar dacă sună straniu, este 
adevărat că săpunul poate fi utili
zat împotriva multora dintre dău
nătorii plantelor din grădină. 
Este, probabil, unul dintre cele 
mai vechi pesticide, este ieftin, 
mai puţin poluant şi nociv decât 
insecticidele.

Se foloseşte săpun pur (de

casă) sau săp u n ^  
ieftin, de preferin-‘C  ' f  
ţă neparfumat. ■

Se dă pe râzătoare 
pentru a obţine 2 linguri de fulgi. 
Se amestecă cu 1 litru de apă şi 
se agită bine până se dizolvă. 
Lichidul obţinut se aplică prin 
pulverizare direct pe plantele ata-

de afide sau de alte insecte.
Atenţie: nu folosiţi detergent 

în loc de săpun. Nu depăşiţi con
centraţia, pentru a nu produce 
daune plantelor.

Sortimente de zahăr

din siropul de trestie de zahăr, după 
ce a fost centrifugat, fiind mult mai 
sănătos, fiindcă e mai puţin procesat. 
Are o aromă uşoară de caramel, 
putând fi folosit ca ingredient în 
produsele de patiserie, dar şi ca îndul
citor pentru ceai sau cafea.

Zahărul Muscovado. Mai este 
cunoscut sub numele de zahăr 
Barbados sau „melasă de zahăr" şi 
este un tip de îndulcitor brun, nerafi

nat, de la care nu a fost îndepărtată 
melasa. Se produce doar în Mauritius 
şi Filipine, iar o linguriţă de zahăr are 
aproximativ 11 calorii. Poate fi găsit pe 
rafturile supermaketurilor. Spre deose
bire de alte tipuri de zahăr brun, 
Muscovado are o consistenţă umedă, 
uşor lipicioasă şi se topeşte la o tem
peratură ridicată, fiind recomandat 
pentru deserturile cu un timp îndelun
gat de preparare, cum sunt dulceţurile 
şi gemurile.

Zahărul Turbinado are o aromă 
intensă. Are o culoare brun-deschisă 
şi este de multe ori confundat cu 
zahărul brun obişnuit. însă, spre 
deosebire de acesta, Turbinado are 
un nivel minim de rafinare, fiind obţinut 
din cristalele rămase după evaporarea 
sucului de trestie. Numele lui provine 
de la turbinele folosite la procesarea 
acestuia şi este considerat cel mai 
sănătos zahăr. Din el se obţin unele 
dintre cele mai aromate creme 
caramel, dar şi glazuri pentru 
fursecuri.

Atenţie! Din punct de vedere 
nutriţional, diferenţa între zahărul alb 
şi cel brun este extrem de mică. 
Culoarea zahărului brun este dată de 
melasa din trestia de zahăr. O linguriţă 
de zahăr alb are 17 kilocalorii, în timp 
ce una de zahăr brun are 16 kilocalo
rii.

Pe lângă 
zahărul tos 

şi cel pudră, în 
magazine sunt 
expuse sortimen
te cu nume 
exotice, lată care 
este diferenţa 
dintre ele şi în ce 
preparate pot fi 
folosite.

Zahărul alb, cel 
mai utilizat. Se
obţine din sfeclă de 
zahăr şi poate fi tos, 
sub formă de crista
le, numai bun de 
folosit în prăjituri, sau 
pudră, obţinut din 
măcinarea şi cerne
rea zahărului granu
lat. Acesta din urmă 
e utilizat în special pentru glazuri, 
îngheţată sau frişcă. Un alt tip de 
zahăr alb este cel super fin, în care 
cristalele au cea mai fină dimensiune, 
fiind ideale în prepararea cremelor.

Zahărul Demerara, zahărul brun. 
Deşi ambele sunt obţinute din trestie 
de zahăr, zahărul brun simplu este la 
fel de procesat precum zahărul alb. în 
schimb, zahărul Demerara se obţine

•  Frumuseţe

că se arde peştele şi nici prea puţin nu este bine pentru că 
se poate prinde carnea de tigaie. Se pun bucăţile de caras 
în ulei şi se prăjesc bine până devin rumene pe toate părţile, 
în general durează cam 10 minute pentru a se prăji bine, 
fără a se arde, mai ales dacă bucăţile de peşte nu sunt 
foarte groase. Se scot bucăţile de peşte cu ajutorul unei 
spumiere, se pun pe o hârtie sugativă ca să se scurgă bine 
de ulei şi apoi se servesc calde.

0  Covrigei cu brânză
Ingrediente: 400 ml lapte cald, 50 g drojdie, 2 ouă, 1 

lingură zahăr, 100 ml apă caldă, 100 ml ulei, sare, 1 kg 
făină, brânză, unt topit, pentru uns covrigeii, caşcaval.

Preparare: Se amestecă drojdia cu zahărul, 100 ml 
lapte cald şi se lasă maiaua la crescut. între timp, se cerne 
făina, se adaugă ouăle şi sare după gust. Se amestecă, 
separat, restul de lapte, uleiul şi apa şi se omogenizează. 
Se răstoarnă maiaua în făină, se toarnă, în fir subţire, 
laptele şi se frământă aluatul, se unge cu ulei şi se lasă la 
crescut. Se întinde pe o masă presărată cu făină şi se taie

în fâşii late de 4 cm. Pe fiecare fâşie se pune brânză şi se 
lipesc marginile. Se mai întind uşor cu mâna, apoi îi 
răsuceşti şi formezi covrigeii. îi aşezi într-o tavă tapetată, se 
ung cu unt, se presară cu caşcaval ras, după gust şi se dau 
la cuptorul încins aproximativ pentru 15 minute.

•  Prăjitură cu ananas
Această reţetă este perfectă pentru persoanele care 

preferă gustul dulce al ananasului.
Ingrediente: pentru blat: 1 14 căni de făină, 14 cană de 

zahăr, 1 praf de sare, 170 g unt rece, tăiat cuburi.
Pentru umplutură: 2 ouă, 1 cană de zahăr, 1/3 cană 

făină, 14 cană smântână, 1 praf sare, 450 g de ananas 
mărunţit (de la conservă), scurs.

Pentru glazura de cocos: 1 cană zahăr pudră, 2 lin
guri amestec de smântână şi lapte, 1 linguriţă esenţă de 
nucă de cocos.

Mod de preparare. Se unge o tavă de copt cu puţin 
ulei. Se încinge cuptorul.

Se pune făina, zahărul, sarea şi untul cuburi într-un vas 
şi se bate cu mixerul până la omogenizare, până se obţine 
o compoziţie fărâmicioasă. Se ia o cană din această com
poziţie şi se dă deoparte, păstrând-o pentru topping.

Restul compoziţiei se răstoarnă în tavă, se nivelează şi 
se presează ca să acopere bine toată suprafaţa. Se dă la 
cuptor pentru 15 minute. între timp, se bat ouăle într-un vas. 
Se adaugă zahărul, smântână, făina şi sarea. Se încorpo
rează treptat ananasul.

Când blatul s-a copt, se scoate din cuptor şi se adaugă 
umplutura. Se nivelează cu o lingură peste blat. Se presa
ră compoziţia din cană, pe care ai păstrat-o pentru topping. 
Se dă tava la cuptor pentru 1 oră sau până se rumeneşte 
prăjitura. Se lasă 15 minute să se răcească. Se amestecă 
ingredientele pentru glazură şi, cu o furculiţă, se pun din loc 
în loc peste desert.

Poftă bună!

> • Gătiţi gustos 
îm preună cu noi!

0  Caras prăjit
Preparare. Peştele se curăţă 

solzi, se taie la burtă şi se scot maţele.
Se spală bine sub un jet de apă şi se taie în bucăţi potrivite. 
Se presară sare şi puţin piper după gust. Se poate unge cu 
puţină boia sau alte condimente. Unii bucătari folosesc şi 
puţină maioneză sau presară caşcaval pentru ca gustul 
peştelui să fie mai bogat. Cei care preferă gustul de usturoi 
pot face şi mujdei. Bucăţile de peşte se tăvălesc prin mălai 
sau prin făină albă, la alegere.

Se pune o tigaie la foc potrivit, se adaugă ulei şi se lasă 
până ce acesta este bine încins, dar nici foarte tare, pentru

Rubrică susţinută de Tatiana CARLAŞCIUC
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Cultura Volocii poate avea şanse si nimerească într-o listă UNESCO
Este părerea şefei 

Direcţiei regionale de 
cultură, Vira Kitaigorodska.
Ea a rămas încântată de 
măiestria interpretativă a 
artiştilor amatori, de 
iscusinţa meşterilor populari 
şi de fidelitatea păstrătorilor 
de datini din această 
localitate hliboceană.

în ultima zi de Paşti, pe teritoriul 
Muzeului de arhitectură populară din 
Cernăuţi, s-a desfăşurat Festivalul 
„Hristos a înviat, va învia şi Ucra
ina”, unde volocenii au avut o 
invitaţie specială, mai bine zis, artiştii 
amatori din cele trei sate ce fac parte

din comunitatea teritorială unită 
Voloca (Voloca, Hruşăuţi şi Valea 
Cosminului). Pregătirile pentru con
certul de dare de seamă au fost 
foarte serioase, fiind antrenate co
lectivele pedagogice de la cele trei 
şcoli, lucrătorii culturii. O adevă
rată sărbătoare sufletească au creat 
pentru participanţii şi oaspeţii fes
tivalului, cele două coruri biseri
ceşti de la Voloca şi Hruşăuţi, 
fanfara şi orchestrele de instrumente 
populare de la şcoală şi de la Casa 
de cultură din Voloca, ansamblul 
coregrafic de aici, micii artişti ama
tori de la Şcoala din Hruşăuţi şi 
Valea Cosminului. Pentru ei a fost o 
surpriză evoluarea artistului popo

rului din Moldova, Ion Paulencu, ori
ginar din Voloca.

Toţi au rămas încântaţi de 
costumele naţionale confecţionate de 
meşteriţele din Voloca şi prezentate la 
festival, precum şi de bucatele gus
toase gătite de gospodinele volocene.

Evoluarea artiştilor amatori din 
comunitatea teritorială unită Voloca 
a fost susţinută financiar de antre
prenorul Vitalie Onofreiciuc. De 
menţionat că el este şi principalul 
sponsor al sportivilor voloceni.

După o astfel de evoluare în faţa 
păstrătorilor culturilor populare din 
Voloca, precis că vor urma invitaţii la 
festivaluri prestigioase.

Primadona scenei ruse, Alia 
Pugaciova, a împlinit 68 de ani

W eek-end-ul de Sfintele Paşti pentru 
cântăreaţa rusă Alia Pugaciova s-a 

anunţat foarte plăcut, deoarece artista a 
marcat nu numai marea sărbătoare creştină, 
dar şi cea de-a 68-a zi de naştere. Alia 
Borisovna Pugaciova este cântăreaţă, 
producătoare muzicală, actriţă şi prezenta
toare TV, artistă a poporului Federaţiei Ruse 
(1991), laureată a Premiului de stat al 
Federaţiei Ruse (1995).

în repertoriul ei sunt peste 
500 de piese în limbile rusă, 
engleză, germană, franceză, 
ebraică, finlandeză şi ucraineană, 
iar discografia ei conţine peste 
100 de viniluri, CD-uri şi DVD- 
uri. în afară de Rusia şi ţările din 
fosta URSS, albumele Allei 
Pugaciova au fost lansate în

Japonia, Coreea, Suedia, Finlan
da, Germania, Polonia, Ceho
slovacia şi Bulgaria. Tirajul total 
al discurilor ei este de 250 milioa
ne de exemplare. Alia Pugaciova 
a reprezentat Rusia la Conclusul 
muzical Eurovision 1995, şi s-a 
clasat pe locul 15.

în prezent şi-a anunţat înceta

rea carierei active de interpretă, şi 
nu mai face turnee. în anul 2011 
se căsătoreşte pentru a cincea oară 
cu Maksim Galkin. Cei doi au 
făcut cunoştinţă graţie lui Kir- 
korov, în iulie 2001, la Festivalul 
„Slavianskii Bazar”, din Vitebsk. 
Atunci, Galkin debuta cu un con
cert solo, iar Alia se afla în juriu. 
Maksim afirmă că n-a fost dra
goste la prima vedere, ci că iubi

rea lor a crescut în timp. Cuplul 
educă doi copii care s-au născut 
cu ajutorul unei mame-surogat: 
Harry şi Elizaveta. Diferenţa de 
vârstă dintre cei doi este de 27 de 
ani. Aniversarea primadonei, Alia 
Pugaciova a fost sărbătorită ală
turi de cele mai apropiate priete
ne, intr-un cerc mai restrâns, deşi 
au fost prezente mai multe vedete 
din Rusia.

Festiva lu l 
F ilm u lu i A ustriac 

ajunge la  cea 
de-a V l-a ed iţie

Ediţia din 2017, care a început la 19 aprilie şi 
va dura până în data de 23 aprilie, este cea mai 
generoasă de până acum. Cele 5 filme, difuzate în 
incinta Casei germane de pe strada Olga 
Kobyleanska nr. 53 din Cernăuţi, vor prezenta 
diversitatea cinematografiei austriece, bogată ca 
un bufet suedez bine asezonat. Organizatorii vă 
invită să gustaţi din varietăţile austriece, savu
roase, îndrăzneţe şi neaşteptate. Din cadrul acestor 
filme fac parte cele cu ficţiune, documentare şi de 
metraj mediu.

Deci, vă invităm la film! Intrarea este liberă.

..crpiMOHM Kyn.Typ... pin,,,.'

TM>KflEHb
ABCTPIMCbKOrO

Festivalul culturii 
medievale „TROIA FESr 
vă invită la săriiătoare

A

In perioada 6-7 mai, în 
localitatea Revakivţi, 

raionul Chiţmani, se va des
făşura Festivalul culturii 
medievale „TROIA FEST". 
Evenimentul îşi ia startul, an 
de an, cu tradiţionala paradă 
a personajelor medievale la 
care participă, costumaţi în 
veşmânt medieval, toţi 
artiştii invitaţi şi publicul 
care de la an la an este pre
zent în număr tot mai mare.

Program ul fiecărei ediţii este 
unul variat, menit să răspundă nece
sităţilor culturale ale unui public ete

rogen: bătăliile dintre echipele for
mate din luptători profesionişti şi cu 
experienţă, care vor participa la lup
tele realiste full-contact, concerte 
live de muzică medievală, animaţii 
stradale, tumiruri, spectacole de tea
tru profesionist sau amator, dans, 
expoziţii de fotografie, ateliere m eş
teşugăreşti, iarmaroc medieval. Pe 
teritoriul localităţii, mai sus numite, 
vor fi instalate corturi specifice, în 
care vor locui luptătorii, cavalerii, 
domniţele, bucătarii, dar şi turiştii 
sosiţi la acest festival medieval.

Pagină realizată de
Cristina GOSTIUC
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Fapte de adevăraţi creştini

Sincera mărturie în fata bustului lui Ştefan cel Mare

-  Am aşteptat acest 
eveniment ca Pastele şi el a avut 
loc în ziua de Paşti. Cu ajutorul 
Domnului mi-am văzut realizat 
imul dintre cele mai frumoase 
vise ale vieţii: să ridic, pe o 
ulicioară din Oprişeni, satul meu 
natal, bustul lui Ştefan cel Mare. 
Am purtat acest vis în gând mulţi 
ani şi el îmi lumina sufletul, aşa 
cum îl luminează raza credinţei, 
iubirii de neam şi de oameni. 
Sunt român nu numai prin notiţa 
făcută în certificatul de naştere, ci 
prin profunda stimă pe care o am 
faţă de limba pe care o vorbesc, 
faţă de datina străbună. Soarta 
m-a purtat departe de 
meleagurile natale, chiar în 
celălalt capăt al lumii, în 
Extremul Orient, unde am găsit 
români de-ai noştri ce tânjeau

mereu după graiul şi cântecul 
românesc, enorme de vatra 
strămoşească nu i-au înstrăinat 
de valorile netrecătoare pe care 
le-au primit la naştere. M-am 
bucurat şi am lăcrimat împreună 
şi atunci mi-a încolţit în suflet 
acea idee de a săvârşi o faptă 
demnă de un adevărat român.

Fiind la nişte rude în 
România şi auzind atâtea despre 
slăvitul domnitor, Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, visul meu tainic a 
căpătat contururi reale. Atunci 
mi-am zis: o să fac tot posibilul, 
dar o să avem la Oprişeni monu
mentul lui Ştefan cel Mare. 
Directorul şcolii din sat şi profe
sorul de istorie, dl Nicolae 
Bodnariuc, mi-a povestit că 
viteazul voievod al Moldovei şi 
atletul lui Hristos a trecut şi prin

locurile unde se întinde 
Oprişeniul. Posibil să se fi aflat 
aici în timpul victorioasei lupte 
din Codrii Cosminului. Şi de 
atunci mi-1 închipuiam pe Ştefan 
pe cal alb, trecând prin locurile 
atât de scumpe mie din copilărie.

Mi-a susţinut ideea şi 
colegul meu de clasă, dl Dumitru 
Covalciuc, scriitor şi autorul 
monografiei despre Oprişeni. Şi 
într-o bună zi, venind de la oraş 
la părinţi, a trecut pe la mine şi 
mi-a zis: „Ilie, dacă doreşti să 
ridici bustul lui Ştefan cel Mare, 
vin-o şi ţi-1 ia de la Cernăuţi”. 
Intr-adevăr, bustul era gata şi 
stătea intr-un depozit la atelierele 
artiştilor plastici. L-am adus 
acasă şi, împreună cu fiul meu, 
Valerian, am amenajat şi îngrădit 
locul, am construit postamentul. 
Am făcut-o cu mâinile proprii şi 
pe banii câştigaţi prin muncă 
cinstită, de la muncile câmpului, 
căci sunt fermier.

Am planificat inaugurarea şi 
sfinţirea bustului la 12 aprilie,

când s-au împlinit 560 de ani de 
la urcarea pe tronul Moldovei a 
lui Ştefan cel Mare, dar a căzut în 
zi de lucru şi în Săptămâna 
Patimilor, de aceea ne-am gândit 
că mai bine ar fi să-l omagiem pe 
viteazul voievod în a treia zi de 
Paşti. In această zi cu soare şi cu 
cer senin, cu vânt rece, dar cu 
mare lumină şi căldură în 
sufletele oamenilor, la Oprişeni 
au venit oaspeţi mari: de la 
conducerea raionului şi regiunii, 
de la Consulatul General al 
României la Cernăuţi, în frunte 
cu Consulul General, Eleonora 
Moldovan, o delegaţie din 
România, deputatul poporului, 
Grigore Timiş, scriitorii şi 
activiştii publici Vasile 
Tărâţeanu, Dumitru Covalciuc, 
Vasile Bâcu, oameni cu funcţii 
de stat, care sincer m-au susţinut, 
jurnalişti. S-a adunat în faţa mon
umentului întreaga suflare a 
satului, împreună cu primarul şi 
directorul şcolii şi un grup de 
elevi în costume naţionale.

Serviciul divin a fost oficiat de 
patru preoţi, printre ei fiind Ioan 
Gorda, protopopul de Hliboca, şi 
Vasile Covalciuc, protopopul de 
Storojineţ. Iar atunci când corni a 
interpretat un cântec despre 
Ştefan cel Mare, mi-au sclipit în 
ochi lacrimi de bucurie şi 
fericire.

După felul cum s-a vorbit la 
microfon, din privirile oamenilor 
am simţit că am făcut un lucru 
mare pentru sat şi pentru neamul 
meu românesc. Ţinând în mâini, 
împreună cu soţia, icoana cu 
chipul lui Ştefan cel Mare şi

Sfânt, mi-am spus în gând că 
trebuie să termin şi bisericuţa din 
preajma bustului. Voi pune acolo 
această icoană, icoanele 
Mântuitorului şi Maicii 
Domnului, ale altor sfinţi, în faţa 
cărora sătenii să poată înălţa 
rugăciuni. Iar eu îi mulţumesc 
Bunului Dumnezeu că mi-a dat 
putere şi credinţă să duc la capăt 
cele puse la cale şi-i cer pace 
pentru noi şi pentru toată 
Ucraina.

Ilie BEZUŞCO, 
fermier din Oprişeni, 

raionul Hliboca

locul unde dăinuie frumuseţea

Credinţa îl ajută pe om pe calea anevoioasă a vieţii. . 
Am trecut prin grele încercări ale destinului şi atunci I 

am încercat să brodez. Aceasta a fost salvarea mea.
Brodam pentru familia mea, pentru rude -  la început 
tablouri, apoi icoane. Am trecut şi la broderia cu mărgele şi | 
pânza albă se transforma într-o adevărată minune. Oare 
poate fi altfel, dacă ceea ce fac, fac din îndemnul inimii şi 
cu credinţă în Dumnezeu?!

Sunt şase ani de când mă ocup de 
broderie şi mi se pare că mi s-a trans
format casa intr-un loc unde se naşte

şi dăinuie frumuseţea. Aşa afirmă 
consătenii. îi cred, căci sunt sinceri. 
Având o astfel de practică, m-am

gândit că e timpul să brodez şi o 
icoană pentru biserica din satul nostru 
Coşuleni. Am ales icoana Bunei 
Vestiri. Şi în ziua praznicului Bunei 
Vestiri ea a fost sfinţită în biserică de 
părintele Roman. Stăteam în faţa 
altarului şi plângeam de bucurie. în 
biserică era întreaga mea familie.

Acum brodez o altă icoană pentru 
sfântul locaş -  giulgiul Maicii 
Domnului. Mă voi strădui s-o termin 
până la hramul bisericii -  Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel.

Eu, o femeie simplă de la ţară, 
care am lucrat pe timpuri în brigada 
de câmp a colhozului local, sunt 
fericită că m-a luminat Domnul să mă 
ocup de această meserie. O fac în tim
pul liber, dar cei ai casei -  soţul Dinu, 
feciorul Danu îmi creează asemenea 
posibilităţi, deşi şi ei au treburi 
destule, doar soţul este fermier, 
înfrumuseţată cu broderii, casa 
noastră pare mai luminoasă şi noi ne 
simţim mai bine. Şi un lucru e

interesant -  numele celor scumpi şi 
dragi începe cu una şi aceiaşi literă -  
„D” : soţul Dinu, fiul Danu, celălalt 
fiu, care se află în Italia -  Dorin, până 
şi nepoţelul are nume de botez 
Danilco. E ceva important pentru noi 
ca şi dorul, dragostea, datoria...

Angela TÂRSÂNA, 
brodeză, locuitoare a satului 

Coşuleni, raionul Noua Suliţă 
Fotografii de Oleksandr 

Gavriliuk

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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înfrângere pe teren propriu 
pentru FC Bucovina

FC Bucovina a cedat 
dramatic pe teren propriu 
în faţa FC Inguleţ (Petrove) 
cu scorul de 0:1. Chiar de 
la începutul meciului elevii 
lui Oleg Raţii au luat cu 
asalt poarta oaspeţilor, 
însă toate încercările au 
fost sortite eşecului.

în minutul 10 al primei 
reprize Inguleţ profită de eroa
rea apărării echipei cernăuţene 
şi reuşesc să deschidă scorul. 
Până la sfârşitul partidei tabela 
de marcaj rămâne neschimbată 
şi astfel FC Bucovina suferă o 
înfrângere ruşinoasă pe teren 
propriu, în pofida faptului că a 
avut nenumărate şanse de gol.

Marţi, FC Bucovina s-a 
impus pe teren propriu în faţa 
FC Ternopil cu scorul de 4:0.

Turneul „Patru Regiuni pentru 
Europa”, la a XVI-a ediţie

Cernăuţiul va găzdui la vară ediţia a XVI-a a Turneului 
internaţional de fotbal „Patru Regiuni pentru Europa” . La 
competiţie, pe lângă selecţionata locală, mai participă echi
pele unor regiuni din Franţa, Germania şi România. Turneul 
se va desfăşura în perioada 5-10 august 2017. Zilele trecute, 
la Cernăuţi a avut loc şedinţa comitetului organizatoric, care 
s-a reunit pentru a analiza unele aspecte importante privind 
buna organizare a Turneului internaţional. Scopul acestei 
acţiuni este de a uni tineri de naţionalităţi şi culturi diferite prin 
sport şi alte activităţi culturale, facilitând legarea de noi prie
tenii.

UN NOU TEREN DE FOTBAL VA FI INAUGURAT IA MARSINTI
Satul Marşinţi din raionul 

Noua Suliţă va deveni în curând 
un nou punct de referinţă pe har
ta sportivă a regiunii Cernăuţi. în 
viitorul apropiat aici va fi dat în 
exploatare un nou teren de fotbal 
care va corespunde tuturor stan
dardelor sportive. La etapa ac

tuală sunt în toi lucrările de cons
trucţie, care sunt monitorizate 
atent de către primarul satului 
Marşinţi, Gheorghe Nichitovici. 
Iarba de pe gazon va fi adusă

tocmai din Danemarca. Potrivit 
primarului Gh. Nichitovici, stadio
nul va deveni un loc pentru între
marea sănătăţii şi odihnă. Marşin- 
ţenii sunt mândri că în localitatea

lor sportul se află la loc de cinste 
şi consideră că construcţia noului 
stadion este un lucru foarte im
portant pentru întregul sat. Astfel, 
în viitorul apropiat noul stadion va

t  t
da posibilitate tinerilor să promo
veze modul sănătos de viaţă, să 
aibă unde să-şi petreacă timpul 
liber, dar şi să se pregătească 
pentru diferite competiţii.

La Cernăuţi s-a desfăşurat 
Campionatul naţional de Pankration

Complexul sportiv „Olimpia” din Cernăuţi a găzduit Campio
natul naţional de Pankration (proba Grappling). La competiţie au 
participat 400 de sportivi de diferite categorii de vârstă. La cate
goria de vârstă 13-14 ani, întâietatea i-a aparţinut lui Dmytro 
Kosovan şi Vlad Vizir. Argintul a fost câştigat de Cristina Dani- 
liak şi Stanislav Florescul, care au concurat la categoria de vâr
stă 15-16 ani. Pe locul trei, la categoria de vârstă 17-18 ani, s-a 
clasat Vasyl Juraveli.

EIim ESEUîm i 21
Antrenorul echi

pei Zenit Sankt- 
Petersburg, Mircea 
Lucescu, a fost criti
cat sever în presa 
din Rusia, după eşe
cul suferit împotriva 
liderului Spartak 
Moscova, cu scorul 
de 2:1, transmite 
mediafax. Jurnaliştii 
ruşi cred că antreno
rul român ar fi trebuit 
să fie concediat încă 
de la începutul pri
măverii. Eşecul echi
pei Zenit a fost anticipat de cea mai mare parte 
a presei ruse, iar majoritatea articolelor ce au 
precedat meciul s-au concentrat pe şansele pe 
care Lucescu le mai are să rămână antrenor în 
cazul unei înfrângeri. A fost vorba despre o 
înfrângere şi, cu toate că Zenit nu a anunţat 
încă faptul că vrea să-l schimbe pe Lucescu, 
jurnaliştii îl critică pe antrenor. într-un articol 
dedicat partidei Spartak -  Zenit, Sport Express 
notează faptul că „Zenit s-a transformat într-o 
ruină. Cu excepţia unor momente de la mijlocul 
reprizei secunde, clubul din Sankt-Petersburg

a pierdut clar duelul 
cu Spartak. Şi, de 
fapt, întregul cam
pionat. Meciul a 
devenit clar în 
momentul în care 
Mircea Lucescu se 
uita pe telefon la 
faze în timpul jocu
lui, atunci când nu i- 
a fost acordat un 
penalty, părând că 
se pregăteşte pentru 
conferinţa de presă” .

Autorul continuă 
discursul dur la 

adresa lui Mircea Lucescu şi în finalul articolu
lui: „Probabil clubul a făcut o greşeală că nu l-a 
dat afară pe român la începutul primăverii, 
atunci când nu era încă totul pierdut. Cine 
ştie? Pe de altă parte, nimic nu e de mirare. 
Lucescu nu este cauza, ci doar consecinţa cri
zei în care Zenit se află de câţiva ani. însă 
toată vina este, desigur, „la altcineva” . Poate 
chiar acum este ajutat să-şi aleagă un zbor 
confortabil spre casă”.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Gluma caro i-a 
marcat destinul

Angelica avuse parte de o 
copilărie fericită. De mic 

copil a fost înconjurată de 
dragostea nepărtinitoare a 
părinţilor şi a bunicilor, fiind 
pentru toţi o adevărată 
podoabă. Până în acel an 
groaznic când moartea i-a luat 
pe tuspatru. Una după alta 
persoanele dragi au trecut în 
lumea fără dor, lăsând acel 
odor de fată cu faţa în lacrimi 
şi cu inima zdrobită de 
durere.

Nu avea nici 17 ani împliniţi când s- 
au petrecut toate acestea. Bunul ei tată, 
care în cei 43 de ani cât i-au fost hărăziţi 
pe pământ nu şi-a cruţat puterile pentru 
a asigura familia cu toate bunurile 
necesare unui om, a plecat fulgerător 
într-o după amiază de mai fiind 
accidentat mortal de o maşină chiar în 
apropierea casei. Mama Angelicăi, care 
avea inima bolnavă, nu l-a supravieţuit 
mult şi s-a stins la mai puţin de jumătate 
de an. Şi a rămas acea podoabă 
frumoasă în seama bunicilor gârboviţi 
de vârsta înaintată. Dar nici de grija lor 
nu s-a bucurat prea mult pentru că s-au 
trecut, după cum spuneam, unul după 
altul în lumea celor drepţi. Aşa a rămas 
biata fată ca o floare bătută de vânt într- 
o câmpie largă. Rudele, pe care le avea, 
îşi trăiau viaţa lor. A moştenit de la părinţi 
un apartament spaţios în centrul 
Cernăuţiului, o maşină în stare bună şi 
un lot de pământ pe la periferiile 
oraşului.

Era în ultimul an de şcoală când s-au 
întâmplat toate acele necazuri. A  suferit 
mult, însă şi-a zis că nu va ceda în faţa 
greutăţilor şi va împlini visul tatălui ei, 
care dorea s-o vadă medic. Aşa că a 
absolvit cu bine şcoala şi a susţinut 
examenele de admitere la Universitatea 
de Medicină din centrul regional. Urgiile, 
care se abătură asupra-i în ultimul timp, 
au călit-o şi mai mult. S-a concentrat în 
totalitate asupra studiilor. Sorbea cu o 
deosebită sete orice cuvânt al profeso
rilor, iar orele libere le petrecea în 
bibliotecă. Sâmbetele se străduia să le 
petreacă pe la spital, unde lucrau nişte 
cunoştinţe de-a tatălui. Primii ani de 
studii i s-au părut grei şi anevoioşi. Abia 
în anul trei de facultate a înţeles că a 
ales facultatea potrivită şi va îmbrăţişa 
una dintre cele mai nobile şi mai vechi 
profesii de pe pământ.

Ca orice fată în floarea vârstei era 
curtată de mai mulţi colegi din cursurile 
mai mari. Angelica rămânea rece la 
toate aceste propuneri. Şi-a zis că mai 
întâi se pune pe picioare, iar apoi îşi va 
aranja şi viaţa personală. După anul 
cinci de facultate a făcut cunoştinţă cu 
un tânăr, care absolvise deja juridica şi 
avea şi un loc de muncă în organele de 
anchetă ale poliţiei locale. Grigore, aşa îi 
era numele, se străduia să-i acorde 
toată atenţia şi nu era seară să nu o 
viziteze. Şi Angelica a decis că e timpul 
să-şi aranjeze viaţa. în urmă rămaseră 
anii de studii, iar înainte i se aşternea un 
viitor frumos, după cum şi-l imagina ea, 
în care avea să se consacre familiei şi 
oamenilor bolnavi. Aşa că fata accepta 
cu plăcere invitaţiile tânărului ba la un 
film, ba la un concert de muzică, ba în 
afara oraşului la plimbare. Cei doi 
călătoreau mult în regiunile învecinate, 
admirând frumuseţea peisajelor 
carpatine. Relaţia lor avea să dureze un 
an până când într-o zi Grigore i-a 
comunicat că i se oferă o şansă, poate 
unică, de a lucra în organele de drept în 
capitala ţării. Evident a chemat-o şi pe

Angelica cu el. Acolo, la Kiev, aveau să- 
şi trăiască viaţa împreună. într-o seară 
tânărul i-a descris cu lux de amănunte 
planurile sale de viaţă în capitală. Deşi 
se legase de Grigore sufleteşte prea 
mult, Angelica nu i-a acceptat 
propunerea. A decis să rămână acasă 
pentru a-şi termina studiile. Cei doi au 
mai comunicat un timp la telefon. 
Vizitele lui Grigore acasă deveneau din 
ce în ce mai rare. E clar că viaţa în 
capitală îi oferea mult mai multe 
posibilităţi şi îi răpea mai mult timp. De la 
o vreme a încetat s-o mai sune până 
când Angelica a aflat că alesul ei s-a 
căsătorit, are familie, însă nu are curajul 
să i-o spună. A decis să nu-l rănească. 
Pur şi simplu nu i-a mai răspuns la 
apelurile telefonice.

După absolvirea facultăţii a fost 
angajată, cu ajutorul unor cunoştinţe de- 
a tatălui, într-o secţie de la Spitalul 
cardiologie regional. Deşi orele petre
cute la spital erau istovitoare la început, 
venea acasă cu o deosebită satisfacţie 
că reuşea să uşureze starea în care se 
aflau pacienţii, fie cu o vorbă spusă cu 
blândeţe, fie cu ajutorul medicamentelor 
prescrise.

Dedicându-se cu dăruire muncii de 
medic, Angelica nici nu observa cum 
trec în goană una după alta zilele. 
Profesia îndrăgită aproape că nu-i lăsa 
timp pentru alte ocupaţii. într-o zi de 
duminică a meditat mult asupra acestor 
lucruri şi şi-a zis că nu e bine să rămână 
de una singură. Avea doar 25 de ani, un 
serviciu pe plăcere, ba şi din punct de 
vedere material era bine asigurată. Şi să 
vedeţi cum o simplă glumă a unei 
prietene din copilărie i-a marcat destinul 
şi i l-a scos în cale pe Eugen, acela cu 
care îşi trăieşte viaţa şi le creşte cu mult 
drag în grădina vieţii pe cele două flori -  
Alina şi Angelica.

Era într-o zi ploioasă de septembrie. 
Angelica hotărî să nu iasă nicăieri, deşi 
era zi de duminică când prefera să se 
mai plimbe prin parcul pe care-l 
considera ”colţ de rai pentru un suflet 
obosit”. Viaţa ei devenise într-atât de 
monotonă, încât nici nu observa cum 
după luni venea sâmbăta. S-a privit în 
oglindă şi s-a gândit că ar fi cazul să-şi 
mai ia un concediu pentru a se odihni.

Demult nu mai văzuse marea. Pentru 
ultima dată au fost împreună cu Grigore 
în vara când acela a plecat la Kiev. Şi de 
peisajele carpatine îi era dor. Dar cu 
cine să plece? Avea nevoie de 
companie. Şi aşa meditând a auzit cum 
cineva a sunat la uşă. O fi Grigore, a 
străfulgerat-o un gând. Cine ştie, poate 
nu-i merg chiar bine treburile în familie. 
Sau poate crede că Angelica nu ştie de 
căsătoria lui. Privi în ochişorul de la uşă 
şi văzu doar un imens buchet de flori 
ţinut în mână de cineva. Cine să fie? Să 
fi avut Grigore îndrăzneala să se 
înfăţişeze? Deschise uşa. în faţa ei 
stătea un tânăr necunoscut.

- Pe cine căutaţi? -  a întrebat cu 
îndrăzneală Angelica.

- Să am iertare. Aţi putea s-o 
chemaţi pe Alina?

- Dar aici nu locuieşte nimeni cu 
acest nume. Aţi greşit, probabil, adresa.

- Nu cred, spuse tânărul insistent şi 
scoase din buzunar o hârtie împăturită. 
Adresa e corectă.

- Nu ştiu, spuse nedumerită 
Angelica. Aici nu locuieşte şi nici nu a 
locuit nimeni cu acest nume. Trăiesc în 
acest apartament de când mă ţin minte.

Şi în momentul acela îşi aduse 
aminte că, pe când era mică, a avut o 
vecină de scară cu numele Alina, dar 
care a plecat cu părinţii în altă parte.

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

- M-a invitat la ziua ei de naştere la 
această adresă.

După ce a format un număr de 
telefon şi fără succes tânărul şi-a dat 
seama că a fost păcălit.

- Luaţi acest buchet în semn de 
mulţumire pentru că m-aţi dumerit în 
această situaţie stupidă.

Angelica luă cu cea mai mare 
plăcere buchetul şi se văzu nevoită să-l 
invite pe Eugen la un ceai. Au stat de 
vorbă mai multe ore în şir şi nici nu au 
observat cum s-a lăsat înserarea. Acea 
vizită a constituit începutul unei 
frumoase poveşti de dragoste a doi 
tineri, destinele cărora s-au întâlnit dintr- 
o simplă glumă.

Dumitru VERBIŢCHI

[ i a n  C U
Soţul vine acasă beat 

criţă. Intră în casă, cade 
obosit pe divan şi, peste câteva 
clipe, începe spectacolul.

- Bine, eu toate le înţeleg. înţeleg că ai băut 
şi te-ai îmbătat. Dar de ce spatele îţi este 
zgâriat de-a binelea?

- înţelegi, scumpo, am băut cam mult şi nu 
eram în stare să ajung la tine. Exact în acea 
clipă s-a întâmplat pe acolo un vultur. Pe el l-am 
şi rugat să mă aducă până acasă.

O doamnă vine speriată la vecina ei şi din 
prag începe:

- Măi lleană, mi-ai lăudat mult secţia unde 
lucrezi ca asistentă medicală, dar oricum la acel 
spital nu mă duc să mă tratez.

- De ce? -  o întreabă aceea mirată.
- Am fost azi şi nici nu am intrat în spital. Am 

văzut la intrare un anunţ cu următorul conţinut: 
'Atenţie! Generaţia, care a cumpărat diplome, a 
fost plasată deja în câmpul muncii”. De spaimă 
am fugit acasă, chiar şi boala mi-a trecut.

j-fe. -Şfe. -Şfe.W w  w
Un bărbat se laudă altuia:

- îţi închipui, ieri făceam dragoste cu soţia. 
Imediat ce am terminat, îl aud pe vecinul de 
peste perete cum urlă "Gooool!!!!!”. Ne-am 
prăpădit de râs

- Ei şi?
- Azi am făcut un test. A fost în realitate un

- Ionele, de ce-ai lipsit ieri de la şcoală?
- A murit bunicul, doamnă profesoară.
- De ce minţi, Ioane?! -  se răsteşte 

profesoara. Azi în drum spre şcoală l-am văzut 
pe bunicul tău sprijinit la balcon.

- Nu mint, doamnă profesoară. L-a sprijinit 
tata acolo pentru că azi e zi de pensie.

La ora patru dimineaţa copilul intră speriat în 
dormitorul părinţilor:

- Tată, tată, acolo în biroul tău şede la masă

Lângă zidurile unei 
facultăţi, un ţăran stătea 
cu viţelul de funie.

Un trecător indignat îl întreabă:
• Ce faci bade cu dobitocul aici?
- No, dobitocul e-năuntru, dă examen 
Asta-i doar şpaga!

un monstru cu părul vâlvoi şi cu ochii roşi.
- Fii liniştit, copile. Aia e mamă-ta. De ieri 

seara nu se poate desprinde de Facebook.
j-fe. -Şfe. -Şfe.w  w  w

Ion i se laudă lui Gheorghe:
- Măi vecine am două veşti: una bună şi una 

rea. Cu care să încep?
- Cu cea bună, desigur. Zii.
- Peste vreo şase luni voi deveni tătic.
- Bravo, felicitări. Şi cea rea care e?
- Nevastă-ta e gravidă.

Soţia se uită în oglindă. La un moment dat 
începe să ofteze şi-l întreabă pe bărbatu-său, 
care citea un ziar:

- Scumpule, mă văd aici bătrână, grasă şi 
urâtă. Oare ce am?

Soţul pe un ton indiferent:
- Dreptate.

j-fe. -Şfe. -Şfe.W w  w
Un tip vine la ghicitoare. Aceasta i se uită în 

palmă şi se schimbă la faţă:
- Groaznic! Soacră-ta va muri peste două 

zile.
Acela calm:
- Asta o ştiam eu. Spune-mi dacă voi fi prins 

sau nu.
j-fe. -Şfe. -Şfe.w  w  w

Bărbatul la o companie de asigurări. 
Funcţionarul de acolo îl întreabă:

- Nu vreţi cumva să faceţi o asigurare pentru 
haina de blană a soţiei?

- Inutil, răspunde bărbatul. Ieri am găsit în 
şifonier pe cineva care o păzea.
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Alimentaţia vegetariană în tratamentul diabetului
In opinia specialiştilor 

este bine să foloseşti 
dieta vegetariană însă, în 
tratamentul diabetului poţi 
consuma hrană vegetariană 
si hrană dietetică, alternativ. 
Vegetarianismul este un 
sistem de nutriţie sănătos, 
care exclude parţial sau 
complet produsele de origi
ne animală. Este de trei 
tipuri: vegan (nu se consu
mă deloc produse de origine 
animală), lacto-vegetarian 
(hrana este vegetală şi 
cuprinde produse lactate), 
lacto-ovo-vegetarian (se 
consumă legume, ouă şi lac
tate).

Alimentaţia vegetariană este 
recomandată de nutriţionişti, 
deoarece ajută la menţinerea 
greutăţii corporale normale, dar

şi la prevenirea hipertensiunii 
arteriale şi a bolilor coronariene. 
Persoanele care suferă de dia
bet zaharat trebuie să aibă o 
dietă echilibrată care să-i ajute 
să ţină boala sub control. Potrivit 
studiilor realizate de cercetători, 
alimentaţia vegetariană reduce 
riscul de diabet zaharat de tip 2 
şi este indicată în tratamentul 
acestei boli. Specialiştii în dome

niul sănătăţii au constatat că ce
realele integrale (care au multe 
fibre şi magneziu) ajută în pro
movarea sensibilităţii la insulină. 
Persoanele care consumă regu
lat hrană vegetariană au un risc 
mai mic cu 30% de a dezvolta 
diabet zaharat de tip 2. Dieta 
vegetariană nu vindecă diabetul, 
dar este necesară în complicaţii 
renale, în tulburări cardiovascu

lare, reduce greutatea corporală, 
combate obezitatea, scade 
glicemia, creşte sensibilitatea la 
insulină şi încetineşte absorbţia 
de zahăr în sânge (deoarece ve
getalele au o cantitate mai mare 
de fibre cu rol de absorbţie).

Cei care nu consumă hrană 
vegetariană este posibil să aibă 
o lipsă de aminoacizi şi care au 
rol important în combaterea ata

cului nociv al radicalilor liberi, 
deci în prevenirea îmbolnăvirii. 
De asemenea, nutriţioniştii con
sideră că alimentele vegetale au 
cele mai multe oligoelemente, o 
cantitate mult mai mare decât 
apare în carne. Astfel de produse 
sunt o sursă de vitamine A şi C 
(care se găsesc doar în vegeta
le), în carne apare o cantitate 
semnificativă de vitam ine din 
grupul B. Vitamina C îmbunătă
ţeşte absorbţia de fier în orga
nism şi consolidează sistemul 
imunitar al acestuia.

Un alt aspect important este 
faptul că grăsimile vegetale sunt 
nesaturate şi nu contribuie la 
dezvoltarea aterosclerozei, în 
schimb în carne apar grăsimi 
saturate ce sunt un risc al 
creşterii nivelului de colesterol, 
dezvoltării aterosclerozei, bolilor 
de inimă şi tulburărilor de meta
bolism. Grăsimile ce au acizi 
graşi mononesaturaţi menţin 
sănătatea inimii. Grăsimile cu 
acizi graşi polinesaturaţi -  Ome- 
ga-3 şi Omega-6 -  sunt impor
tante pentru stimularea metabo
lismului, susţin procesele de 
dezvoltare, de creştere şi de rep
roducere, protejează celulele, 
îm bunătăţesc aspectul pielii, 
reduc riscul de a dezvolta boli de 
inimă, boli inflamatorii şi cancer.

C um Jli afectează sănătatea consum ul

Uleiuri industriale
din seminţe___________  »

n/Julte persoane consideră că e dificil să aibăIVlo alimentaţie sănătoasă. Dieta lor este în 
mare parte alcătuită din alimente necorespun
zătoare, uneori fără să-şi dea seama, de exemplu 
din grăsimi considerate benefice, dar care în exces 
ajung să fie dăunătoare pentru organism. Ne refe
rim la uleiurile vegetale extrase din plante sau la 
uleiurile industriale din seminţe. Din categoria lor 
fac parte:____________________________________

‘ uleiul din seminţe de floarea-soarelui;
* uleiul din arahide;
* uleiul din soia;
* uleiul din sâmburi de palmier;
* uleiul din porumb
* uleiul din rapiţă,
* uleiul din seminţe de in, etc.
Cercetătorii în domeniul nutriţiei au demonstrat

că uleiurile vegetale şi mai ales derivatele din 
uleiuri din seminţe pot ajuta în creşterea riscului de 
a dezvolta inflamaţii sistemice în organism. Sunt 
cunoscute trei tipuri de grăsimi şi anume:

* grăsimi saturate -  grăsimi animaliere:
* grăsimi mononesaturate;
‘ grăsimi polinesaturate -  uleiurile din seminţe.
Dintre grăsimile polinesaturate, grăsimile 

Omega-3 şi Omega-6 sunt acizi esenţiali pentru 
sănătatea omului, care nu pot fi produse de orga
nism şi care trebuie luate din alimentaţie. Aceştia 
trebuie introduşi în dietă, deoarece au efect bun 
asupra creierului, metabolismului, memoriei, sănă
tăţii în general, dar nu trebuie consumaţi în exces.

* Acizii graşi esenţiali Omega-3 ajută în 
prevenirea şi ameliorarea inflamaţiilor, în scăderea 
riscului de a suferi de cancer, artrită, boli cardio
vasculare şi boli cronice.

* Acizii graşi esenţiali Omega-6 sunt 
importanţi pentru metabolism, funcţionarea nor
mală a creierului, dezvoltarea organismului.

Consumul excesiv de acizi graşi Omega-6 
este contraindicat, deoarece afectează negativ 
starea de sănătate, poate favoriza apariţia infla
maţiilor sistemice în organism. Astfel de acizi graşi 
se găsesc în uleiurile din seminţe care se folosesc 
frecvent în restaurante la prepararea bucatelor. 
Astfel de uleiuri sunt utilizate şi pentru obţinerea 
produselor fast-food care se consumă în cantitate 
mare de către populaţie. Grăsimile polinesaturate 
nu sunt sănătoase în cantitate mare pentru orga
nism mai ales dacă provin din uleiuri procesate 
industrial. Acestea pot fi cauza îmbolnăvirii orga
nismului, pot duce la apariţia obezităţii, a can
cerului, a rezistenţei la insulină şi a diabetului. 
Uleiul de măsline are mai mulţi acizi graşi Omega- 
3 şi o cantitatea mai redusă de acizi graşi Omega- 
6. Nu consumaţi uleiuri vegetale, care au termenul 
de valabilitate expirat sau care au fost expuse un 
timp îndelungat la factorii externi. Aceste uleiuri nu 
mai sunt de calitate bună, deoarece au fost afec
tate de un proces de râncezire sau de oxidare, 
moleculele din compoziţia lor pot forma radicali 
liberi cu oxigenul din aer. După cum se ştie, atacul 
radicalilor liberi în organism este foarte nociv, deci 
dacă se consumă astfel de uleiuri în cantitate exa
gerată, organismul va lupta în plus să combată 
stresul la care este supus. Grăsimile oxidate pot 
distruge sănătatea ficatului, pot declanşa reacţii 
distructive în organism, pot duce la apariţia bolilor 
sistemice. Potrivit specialiştilor, uleiurile din 
seminţe care au grăsimi polinesaturate pot deveni 
râncede chiar pe rafturile magazinelor, deoarece 
sunt foarte vulnerabile la lumină, căldură şi aer. 
Oxidarea poate avea loc şi în interiorul sticlei, deci 
nu este bine să cumpăraţi produse cu termenul 
expirat.

CARE SUNT EFECTELE TERAPEUTICE
ALE PEŞTELUI CARASP»

Carasul este un peşte folosit frecvent în gastronomie de către 
bucătari. Este delicios şi are efecte terapeutice excelente. Indiferent de 
tipul de caras, cert este că gustul acestui peşte este deosebit, specific, 
nu se poate compara cu gustul altui tip de peşte. Carasul este 
răspândit în China ca peşte ornamental, la noi în ţară se găseşte sub 
formă aurie. Coloraţia solzilor carasului depinde de mediul în care 
trăieşte, de apa în care înoată. Se adaptează bine şi în ape sărace în 
oxigen. Poate fi întâlnit în delte, râuri de munte, bălţi, lacuri, iazuri. 
Hrana sa poate fi vegetală sau formată din crustacee, larve, icre, 
moluşte, plancton.

Carnea de caras este bogată în elemente nutritive, în proteine şi 
carbohidraţi. Conţine fier, fosfor, potasiu, calciu, sulf, magneziu, sodiu 
şi vitamine (A, Bi, B2, C, E, PP). Are urme de fluor, crom, molibden.

Carasul poate fi gătit în diferite moduri, poate fi prăjit, fiert, afumat, 
preparat la cuptor. Este un peşte preferat, deoarece gustul lui este 
foarte plăcut, dulce, delicios. In plus se digeră foarte uşor, ajută la scă
derea în greutate. Beneficiile sale pentru organism sunt de apreciat, 
mai ales că este uşor digerat şi nu afectează stomacul. Este 
recomandat în cazuri de afecţiuni renale, oboseală cronică şi sensibi
litate la stomac. Se poate consuma fiert sau la grătar. Dieta cu acest 
peşte este recomandată pentru slăbit, persoanelor care au digestia 
lentă şi au acumulat kilograme în plus. Carnea acestui peşte are un 
conţinut redus de grăsimi, are acizi graşi polinesaturaţi. Acest lucru 
este un avantaj, deoarece se ştie că astfel de acizi sunt importanţi pen
tru sănătatea organismului, ajută în prevenirea unor boli grave cum 
sunt ateroscleroza, accidentul vascular cerebral şi infarctul miocardic, 
în plus, carnea de caras are multe vitamine, ceea ce creşte rezistenţa 
organismului la infecţii, la atacul agenţilor patogeni din mediu. 
Nutriţioniştii spun că 100 g caras are aproximativ 87 kcal, decj foarte 
puţin comparativ cu un peşte gras, care depăşeşte 200 kcal. în con
cluzie, carasul oferă multe vitamine, proteine, dar puţine grăsimi.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Faptele bune ale tinerilor pădurari din Culiceni

La Complexul Instructiv- 
Educativ din Culiceni, raionul 

Herţa, activează cercul tinerilor 
pădurari „Visul". Elevii, în 
decursul a mai multor ani, îi 
ajută pe silvicultorii locali la 
sădirea copacilor şi îngrijirea 
plantaţiilor verzi. Primăvara 
curentă elevii din Culiceni, 
împreună cu specialiştii de la 
Ocolul silvic Târnauca au 
completat spaţiile goale cu 
copaci de stejar şi fag. Materialul 
săditor a fost îngrijit tot de tinerii 
prieteni ai silvicultorilor.

în actuala campanie de plantare a 
copacilor elevii din Culiceni, sub conduc
erea silvicultorului Petru Posteucă, au

Şeful Ocolului silvic Târnauca, 
Valeriu Sanavcean, a exprimat 
mulţumiri directorului CIE Culiceni, 
dna Angela Toderean, pentru 
organizarea bună a cercului tinerilor 
pădurari.

Lucrătorii de la Ocolul silvic 
Târnauca au plantat 7,5 hectare cu 
copaci tineri, folosind 3,1 mii de puieţi 
de stejar, 1,5 mii de puieţi de arţar. 
Participând la acţiunea „Viitorul 
pădurii e în mâinile tale!” , lucrătorii 
silvici împreună cu elevii au sădit 
copaci decorativi lângă şcoala din 
Culiceni.

Serviciul de presă al Direcţiei 
regionale a Gospodăriei silvice şi 

vânătoreşti Cernăuţi
instalat în masivul cu fagi 30 de colivii 
pentru păsări, meşterite de ei înşişi.

•  CURIOZITĂŢI
#  Pastele este calculat în funcţie 

de fazele Lunii. Astfel, Pastele cade 
întotdeauna în prima duminică după 
prima Luna Plină de după echinopţiul 
de primăvară.

#  în America tropicală există o 
floare denumită ,,la mitad de un dia” , 
care are următoarele particularităţi: 
dimineaţa floarea are culoare albă, la 
prânz devine roză, iar seara -  roşie.

#  Un miliard de secunde 
reprezintă 31,7 ani. Un om trăieşte în 
medie aproximativ două miliarde de 
secunde.

#  Ochelarii au luat „naştere”, în 
timpul îm păratului Nero. Pliniu cel 
Bătrân povesteşte că Nero, care era 
minor, urmărea luptele de gladiatori 
uitându-se printr-un smarald. însă, 
prima pereche de ochelari a fost 
fabricată de italianul Salvino Amati, din 
Florenţa.

#  Energia unui uragan este 
aproxim ativ egală cu energia a 
500.000 de bombe atomice.

#  Girafa este singurul animal care

1 Ş 1

poate introduce limba în 
ureche. Limba unei 
g irafe adulte 
măsoară peste 
50 de
centimetri.

#  Scriitorul rus L. Tolstoi 
avea mai bine de 2 metri 
înălţime şi iubea să joace 
cărţi pe bani. Odată, după 
un joc care a durat trei zile 
şi două nopţi a reuşit să-şi 
piardă casa.

#  în şcolile 
din America
şahul este obligatoriu. Este practicat 
de toţi elevii care au depăşit vârsta de 
6 ani.

#  Ouăle conţin aproape toate 
vitaminele. Singura care lipseşte este 
vitamina C.

#  Cele mai mari frunze are 
palmierul rafie de pe malurile 
Amazonului. Frunzele acestui palmier

22 metri lungime 
lăţime. 10 

adăposti 
frunză.

ajung 
până la 

şi circa 12 metri 
oameni se pot 

sub o asemenea

#  Cel mai fo lositor 
şarpe din lume este 
şarpele mussurana, care

trăieşte în America de Sud şi 
este ţinut pe lângă casa omului 

pentru că se hrăneşte cu şerpi 
veninoşi.

#  Populaţia mondială a 
atins primul miliard în 

1804, al d o ile a - în  1927, al
treilea -  în 1960, al 

patrulea -  în 1974, al cincilea -  în 1987 
şi al şaselea -  în 1999. în prezent pe 
globul pământesc trăiesc 7,4 miliarde 
de oameni. Se estimează că populaţia 
ar putea atinge 10 miliarde de locuitori 
în 2050.

Selectate de Octavian 
VORONCA 

or. Cernăuţi

Unde pot să obţin o diplom ă europeană în CernautiPÎN ATENŢIA  
CITITORILOR! 
Dacă doriţi ca 
felicitările şi 
publicitatea 

dumneavoastră  
să apară la 

timp, vă rugăm  
să le expediaţi 

pe adresa 
redacţiei până 

în ziua de marţi 
a săptămânii 

de apariţie 
a ziarului. 
Colectivul 
redacţiei

în tre  in s titu ţia  privată de 
învăţământ superior „Universitatea 
Bucovineană" şi Universitatea de 
Stat „Ştefan cel Mare" (Suceava, 
România) s-a semnat un acord 
privind înfiinţarea consorţiului 
universitar Bucovinean transfron- 
ta l. A c tiv ită ţile  con so rţiu lu i 
respectă legislaţia actuală a 
Ucrainei şi României. Universităţile 
colaborează conform programului 
„diplomă dublă".

Universitatea „Ştefan cel Mare" 
o. Suceava (Rom ânia), în 
parteneriat cu Universitatea din 
Cernăuţi Bucovineană oferă studii 
universitare de masterat în aşa 
domenii.:

- „Inform atică şi Inginerie" 
(Universitatea din Suceava) şi 
„In form atică" (Universitatea 
Bucovineană)

-"Dreptul european" (Universi
tatea din Suceava) şi 'Dreptul' 
(Universitatea Bucovineană).

Absolvenţii primesc două 
diplomesimultan.

S tud en ţii u n iv e rs ite tu lu i 
Bucovinean, care la admitere şi-a 
exprimat dorinţa de a studia

programul „Diplomă dublă", pe baza 
exam enelor de adm itere din 
Universitatea Bucovineană simultan 
sunt acceptaţi la universitatea din 
Suceava. învăţarea are loc în 
Universitatea Bucovineană, care a 
fost coordonat cu planurile de 
învăţământ din Universitatea din 
Suceava,în Universitatea din Suceava 
studenţii de etnie română obţin 
locuri de învăţământ gratis, iar 
studenţii care nu cunosc limba 
română plătesc doar 2 cursuri în 
Universitatea din Suceava, care nu 
sunt predate în Universitatea 
Bucovineană.

A v a n ta je le  de s tu d iu  la 
Universitatea Bucovineană:

- s tud iez i la un ive rs ita tea  
Bucovineană din Cernăuţi şi obţii 
două diplome de maşter, în acelaşi 
t im p , s ta n d a rd u l E uropean 
(România) şi standardul de Stat 
(Ucraina);

- pentru studenţii români din 
U n iv e rs ita te a  B u c o v in e a n ă  
învăţăm ântu l după programul 
„Diplomă dublă", la Universitatea 
„Ştefan cel Mare" (o. Suceava.) este 
gratis;

- cursurile şi experienţele sunt 
conduse de p ro fe s o r ii ale 
universităţilor Bucovineană şi din 
România;

- cazare gratuită în cămine în 
cadrul mobilităţii studenţilor la 
Universităţii din Suceava;

- posibilitatea de a participa la 
Şcoala de Vară a universităţii din 
Suceava;

- gratis obţinerea certificatului a 
cunoştinţelor de limba engleză sau 
română;

- acces gratuit la cursuri de 
pregătire pentru admitere după 
clasa a 9-a.

Ca parte a „In tern atio na l 
Internship"

Studenţii de la Universitatea 
Bucovineană în timpul vacanţei de 
vară, au posibilitatea de a lucra în 
staţiunile din Bulgaria. Salariu de 
300 de euro pe lună, ( gratuity 
drumul, masa şi cazarea ) 2 zile 
libere pe săptămână.

Date de contact: o. Cernăuţi, str. 
Darwin, nr. 2 - A,

tel. (0372) 52-00-12, mob. 
+380954459790

Nivelul de acreditare IV. Seria AE Licenţa numărul 636840 de la data de 19.06.2015.
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BERBECUL. Ai o săptămână plină de ener- 
i gie şi vei reuşi să obţii tot ce îţi propui. La locul 
I de muncă, dai randament şi începi să te înţelegi, 

rîn sfârşit, cu colegii pe care nu prea îi aveai la 
suflet. Miercuri nu este indicat să semnezi contracte sau 
să împrumuţi bani. Astrele favorizează, în schimb, viaţa de 
cuplu, aşa că ar fi indicat ca, în weekend, să fugi într-o 
escapadă romantică cu partenerul. Atenţie, însă, la modul 
în care îţi foloseşti energia. Sfârşitul săptămânii anunţă o 
oboseală acută.

TAURUL. Sănătatea îţi cam dă bătăi de cap,
, dar asta doar pentru că te încăpăţânezi să nu te 
duci la medic. Weekendul îl rezervi pentru fam
ilie, ceea ce este foarte bine. Locul de muncă te 

va solicita în zilele de miercuri şi joi, dar dacă te 
concentrezi numai pe treburi, vei rezolva sarcinile mai 
repede decât te aştepţi. S-ar putea să întâlneşti o persoană 
care să-ţi atragă atenţia, dar depinde doar de tine dacă vrei 
ca această întâlnire să fie ceva mai mult.

GEMENII. Stai cam prost cu finanţele, aşa că 
.y—k nu ar fi rău ca pe viitor să pui nişte bani

i deoparte, ca să ai o rezervă. La serviciu, luc- 
rurile sunt liniştite, dar pe tine tot te nemul

ţumeşte ceva. Probabil faptul că încă nu îţi sunt 
recunoscute meritele. Vei fi răsplătit cât de curând. în wee
kend alegi să-ţi petreci timpul cu familia. Nu vei avea 
probleme la capitolul sănătate, dar viaţa amoroasă va avea 
de suferit din cauza geloziei. Atenţie la reproşuri.

RACUL. Te simţi bine din toate punctele de 
,, vedere. Pe plan profesional, începi să fii remar- 

. cat, iar aceasta te bucură nespus. Viaţa senti- 
' mentală prinde o nuanţă de roz aprins. Ai cunos

cut pe cineva de curând, iar lucrurile par să se 
aşeze în sfârşit la locul lor. Eşti încântat, iar aceasta se 
vede şi în atitudinea ta faţă de cei din jurul tău. Părinţii îţi 
duc dorul, aşa că nu ar fi rău să le faci o vizită, chiar dacă 
va fi scurtă.

LEUL. Săptămâna aceasta te vei simţi atacat 
pe mai multe planuri, dar nu trebuie să fii necăjit. 
Vei avea mai multe lucruri de învăţat din aceste 
experienţe decât te-ai aştepta, aşa că priveşte 

partea bună a lucrurilor. Luni sau marţi se ivesc 
şanse de câştiguri financiare, aşa că atenţie maximă, să nu 
le ratezi. Cu partenerul ai mai multe lucruri de împărţit, 
pentru că eşti veşnic nemulţumit. Poate ar fi cazul să aveţi 
o discuţie serioasă şi să lămuriţi situaţia.

FECIOARA. Eşti afectat de orice aspect minor 
ce se întâmplă în jurul tău. Nu mai lua orice 

1 replică sau acţiune atât de personal. Nimeni nu 
1 îţi vrea răul. Lasă persoanele din jurul tău să te 
cunoască cu adevărat şi aşa vei evita astfel de 

neplăceri pe viitor. Dacă nu reuşeşti să te afli mai des în 
sânul familiei, atunci vorbeşte cu ei, măcar la telefon. Joi 
vei fi destul de irascibil, la-ţi o zi liberă şi relaxează-te. Eşti 
o persoană norocoasă, partenerul te suportă şi te susţine, 
chiar dacă uneori nu-i acorzi atenţia pe care o merită.

BALANŢA. Firea ta bună şi răbdătoare te va 
*■ ajuta enorm săptămâna aceasta, pentru că vei fi 

~ pus la încercare şi la serviciu, şi în familie.
_y  Trebuie să îţi păstrezi calmul şi să ai grijă cum 
gestionezi situaţiile neplăcute, pentru a evita 

conflictele. Marţi o să te simţi uşor obosit, dar îţi vei reveni 
rapid, pentru că vei avea parte de o surpriză. Partenerul tău 
nu îţi dă bătăi de cap, ci te ascultă şi te înţelege. în 
weekend, te vei întâlni cu nişte cunoştinţe mai vechi şi veţi 
depăna amintiri.

SCORPIONUL. Raţionalitatea ta şi faptul că 
W  gândeşti prea mult anumite lucruri ar putea 

avea un efect negativ asupra stării tale de 
' sănătate, deoarece ai tendinţa să agravezi luc

rurile. Nu mai analiza totul şi fii puţin mai super
ficial. Vei avea de câştigat. Menţine-ţi atitudinea pozitivă şi 
la serviciu, pentru a da un randament mai bun. în week
end, te revezi cu cei dragi, iar aceasta te mai scoate din 
starea proastă.

SĂGETĂTORUL. Te simţi extraordinar săp- 
„ .  tămâna aceasta şi nimic nu-ţi stă în cale dacă îţi 

, propui ceva. în felul acesta, vei fi remarcat de 
X . y  superiori şi vei avea numai beneficii. S-ar putea 

să stârneşti mici valuri de invidie printre colegii de 
la birou, dar nu trebuie să te îngrijorezi. Axează-te pe viaţa 
de cuplu, deoarece partenerul tău se simte neglijat, iar în 
weekend s-ar putea să-ţi aducă reproşuri care nu te vor 
face să te simţi bine.

CAPRICORNUL. Singurătatea te apasă pe la 
începutul săptămânii, mai ales marţi. Nu fi 
orgolios şi telefonează-ţi rudele sau prietenii 

; pentru a scăpa de starea aceasta. Ai nevoie de 
' lucruri pozitive, mai ales că joi şi vineri vei fi 

solicitat la serviciu, aşa că încarcă-ţi bateriile. Financiar, 
stai destul de bine, dar tot ar fi indicat să fii chibzuit cu 
banii. în weekend, părinţii îţi fac o vizită, iar tu te vei simţi 
pregătit de o nouă săptămână.

VĂRSĂTORUL. Te simţi neîndreptăţit la lo
cul de muncă, dar nu trebuie să fii disperat. Dă- 
ţi interesul acolo unde nimeni nu se aşteaptă şi 
poţi impresiona pe cine trebuie. Joi, sunt 

favorizate semnările de contracte, aşa că dacă se 
iveşte oportunitatea, nu refuza. Weekendul se anunţă plin 
de surprize şi vei fi destul de ocupat, dar asigură-te că te 
şi odihneşti suficient. S-ar putea să întâlneşti o persoană 
misterioasă care să-ţi trezească interesul.

PEŞTII. Firea ta emoţională te va ajuta marţi, 
când un prieten apelează la tine pentru ajutor 

| din cauza unei iubiri neîmpărtăşite. De 
' asemenea, te va ajuta şi pe tine să vezi lumea cu 

' alţi ochi. La birou, începi să te înţelegi din ce în ce 
mai bine cu colegii, iar astfel ţi-ai făcut şi planuri pentru 
weekend. Nu uita, totuşi, să ţii legătura cu rudele.
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în această săptămână luminată şi binecuvânta
tă de mila Bunului Dumnezeu, am dori să ciocnim 

o cupă de vin în cinstea mult stimatului domn şi om 
de omenie, Gheorghe BUJENIŢA 

din comuna Mahala, raionul Noua Suliţă, cu 
ocazia zilei de naştere. La cel 
de al 29 -lea anotimp al primăverii, 
parfumate de aromele oceanului de 
flori, chipul domnului Gheorghe este 

mereu luminat de dragostea 
nemărginită a părinţilor, soţiei, fiicei 

şi a fratelui, pentru care sărbătoritul 
nostru este un model de omenie, 

bunătate şi modestie. Domnul 
Gheorghe toată viaţa şi consacrat-o familiei. E bun gospodar, e om 

harnic, chibzuit, optează doar pentru dreptate, dar ştie ce înseamnă 
şi gluma, şi un cuvânt bun, rostit la locul lui. Vârsta de 29 de ani, e 
o vârstă când omul poate face primul bilanţ şi prinde în cununa 
anilor trăiţi frumoasele succese, bucuriile dar mai cu seamă - spe

ranţele de viitor.
Astăzi, când domnul Gheorghe primeşte în dar un imens buchet 

de trandafiri aleşi, întreaga familie, prietenii şi toate rudele îi urează 
tot binele din lume, zile senine de bucurii pline, mulţi ani de viaţă 
în mijlocul celora care-l iubesc nespus de mult şi ca niciodată 
nu sece izvorul belşugului în casa familiei sale.

La mulţi ani!

Din trandafiri îţi împletim /D oar o poveste de iubire,
Mulţi ani de viaţă îţi dorim /Ş i multă, multă fericire!

...vin să-i spună astăzi domnişoarei

Maria CUDLA
din satul Mahala, raionul Noua Suliţă, părinţii, verişorii, priete

nele şi toate rudele, care-i doresc din suflet să tot guste din mierea 
norocului şi a fericirii. în aceste zile de primăvară, domnişoara 
Maria sau Marişca, cum o mai alintă părinţii, gingaşă şi plină de 
energie, îşi sărbătoreşte ziua de naştere. Aidoma anotimpului în 
care s-a născut sărbătorita -  un anotimp dumnezeiesc, bogat în 
floare aleasă este şi sufletul ei, bogat în frumoase calităţi umane, 
ce sunt apreciate mult de toţi cei care o cunosc.

Odată cu buchetul călduroaselor urări de fericire toţi cei care 
o iubesc i-au pregătit multe surprize, una dintre care această felicitare în ziarul nostru. 
Cu prilejul celei mai frumoase sărbători a tinereţii în viaţa ei, şi-au 
nizat vocile într-o frumoasă felicitare toată familia şi cu urări de sănă
tate, parte bună în viaţă şi mult noroc îi dedică următoarele:

Să fii veşnic sănătoasă,/ Cu suflet de Crăiasă,
De cei dragi să fii iubită,/ De toţi îngerii păzită, 
îţi dorim toţi împreună/ Fericire, voie bună,
Zile multe şi senine/ Cu cei dragi, pe lângă tine.
Cărările care te duc în lume/ Fie-ţi presărate-n flori,
Iar pe cerul vieţii tale/ Să nu mai apară nori.
Dumnezeu să te păzească/ Şi mulţi ani să-ţi dăruiască.

Gânduri senine, însoţite de tot binele din lume sunt exprimate astăzi pentru cel mai scump tată şi soţ din lume -  domnul

Gheorghe DAMASCHIN
din satul Sinăuţii de Jos, raionul Hliboca, cu prilejul frumoasei vârste de 51 de ani. Suflet caritabil, înzestrat cu darul de a alina durerea străină, dom

nul Gheorghe, pe cât de drag, pe atât de necesar le este tuturor -  acasă, în cercul colegilor şi prietenilor. Astăzi dumnealui şi-a luat o clipă de răgaz 
şi deschide larg uşa casei, primind oaspeţi, care vin să ciocnească o cupă de şampanie în cinstea 

frumoşilor ani asemenea florilor de primăvară împletite într-o frumoasă cunună multicoloră, care bucură ochii
tuturor celor care îl cunosc pe domnul Gheorghe.

prilej în viaţa domniei sale, toţi acei care-l iubesc şi-i preţuiesc calităţile sufleteşti, astăzi îi aduc sincere cuvinte de felicitare 
tradiţionalul “La mulţi ani!” , multă sănătate şi binecuvântare de la Bunul Dumnezeu. Maica Domnului să-l ocrotească şi să-i 

dăruiască puteri pentru a-şi îndeplini menirea pământească. Fie ca boabele credinţei, înţelepciunii şi a dragostei faţă de Dumnezeu ce le seamănă 
în sufletele celor apropiaţi să înflorească şi să rodească flori de bunătate şi lumină. Belşug în casă şi pe masă, bucuriii de la copii şi mulţi ani

fericiţi!

Cu acest frumos 
şi-i doresc odată cu

J
Luminatul praznic al învierii Domnului s-a încheiat, 

dar pentru mândra fiică, precum este

Daniela STRUŢ
din or. Cernăuţi această 
sărbătoare continuă...

Anume în aceste zile ea adăugă în buchetul 
vieţii încă o floare, mândră ca şi sufletul ei generos.
Toţi o cunosc şi o preţuiesc pe Daniela ca pe o 
prietenă, cu o inimă binevoitoare. Este o fire liniş
tită, plină de entuziasm, energie şi curaj, 
optimistă, amabilă şi mărinimoasă. îi place mult să- 
I ajute pe tatăl Gheorghe şi pe mama Mariana, îi 
iubeşte nespus de mult, străduindu-se să nu-i su
pere cu nimic, nici pe ei şi nici pe scumpii bunei, care ţin 
la ea ca la lumina ochilor.

Şi astăzi, când Daniela îşi sărbătoreşte ziua de 
naştere, îi transmitem un mesaj de felicitare din par
tea părinţilor, buneilor, rudelor şi colegilor Gimnaziului nr. 6 
din Cernăuţi care-i doresc să fie voioasă şi sănătoasă, ageră şi 
stăruitoare, iar drumul vieţii să-i fie netezit de mila lui Dumnezeu, voie bună 
mult noroc şi această urare frumoasă:

Dragă Daniela!
Eşti cea mai scumpă, cea mai dragă, /îţi dorim ca viaţa-ntreagă 
Să te bucuri de noi toţi, /Pe buze zâmbetul să-ţi înflorească, 
în inimă binele mereu să-ţi crească.

 ̂ I J

Vorbe dulci sunt uşor de spus, lucruri drăguţe sunt 
uşor de cumpărat, dar oameni de treabă sunt greu de 

găsit. Este vorba de scumpul nostru bunel

Victor LEAGU
din Mahala, care îşi adaugă în buchetul vieţii a 

7 5 -a floare. De ziua ta vin cu cele mai frumoase 
gânduri şi îţi doresc sănătate, bucurii, împlinire şi multe 

vise realizate soţia Aurora, fiica Silvia împreună cu 
ginerele Dumitru, nepoţii Cristina, Andrei şi Mirela, 

strănepoţii Ksenia şi Nichita.
Steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu

asupra ta şi a celor dragi 
Dragostea şi grija ce o dăruieşti în jurul tău să-ţi fie răsplătită din plin cu multă căldură şi 

împlinire sufletească. Ai mai urcat o treaptă pe scara vieţii şi-ţi dorim să urci în continuare cât 
multe, însoţit de urările noastre de sănătate, bucurie sufletească şi numai împliniri, 

în aceasta zi, bunelule, care este un moment aparte pentru tine, îţi urăm din 
;uflet numai zile pline de zâmbete, bucurii şi armonie în fiecare clipă.

îţi mulţumim pentru tot ceea ce ai făcut şi faci pentru noi, pentru faptul că 
susţii când este greu şi că ne dai un sfat când avem nevoie, 

mulţumim că exişti şi ne cuprinzi cu dragostea ta mereu chiar dacă suntem de 
ori departe! îţi suntem recunoscători pentru faptul că ne-ai iubit necondiţionat şi 

ai avut grijă de noi toată viaţa, pentru că ai mereu o vorbă bună pentru noi când 
merg rău. îţi urăm o zi plină de voie bună şi ani lungi de viaţă.

Cu multă demnitate,/ Să ai mereu doar bucurii/ Şi succes în toate!/ Norocul, fericirea/ 
Să nu te părăsească,/ Să ai un trai împărătesc/ Şi multă, multă sănătate!

Primăria satului Costiceni
Şcoala Ion Vatamanu * Şcoala de muzică pentru copii 
Casa de Cultură * Biblioteca s. Costiceni

FESTIVALUL
Zilele omagiale Ion VATAMANU 

Ediţia l-a
Ion Vatamanu si consătenii

Costiceni 
Aprilie -  mai 2017

Suntem onoraţi să Vă invităm la 
activităţile din cadrul Festivalului 
Zilele Omagiale Ion Vatamanu, 
ediţia l-a, care se va desfăşura în 
satul Costiceni, raionul Noua Suliţă, 
la 30 aprilie -  1 mai 2017.

Din program:
- 29 aprilie. Sosirea după amia

ză şi cazarea oaspeţilor participanţi 
la Festival. Cina.

- 30 aprilie
7.00-7.30. Micul dejun
8.00. Biserica Sfântul Nicolae
‘ Evocarea „Scriitorul, savantul şi 

omul politic Ion Vatamanu. 80 de ani 
de la naştere”.

* Te Deum, parastas de pome
nire a omagiatului.

* Matern la Bucovina. Recital de 
poezie.

Coordonatori: VI. Lupoi, primar, 
şi preotul-paroh Aurel Piţul.

8.45. Vizită la Casa memorială 
Ion Vatamanu. întâlnire de suflet cu 
mama poetului, Mărioara Vata
manu.

Moderator. Leontina 
Vatamanu, fiica scriitorului.

9.30. Şcoala medie de cultură 
generală Ion Vatamanu.

* Excursie la Muzeul satului.
* Expoziţia de cărţi, reviste, arti

cole „Actualitatea operei lui Ion 
Vatamanu”.

* Concurs de inteligenţă şi crea
tivitate, cu genericul „Aventurile lui 
Atomică”, participă elevi din clasele 
a V-VIII-a.

* Cenaclul de poezie „Ion 
Vatamanu” al condeierilor înce
pători, elevi ai claselor a Vlll-X-a din 
Costiceni, Vancicăuţi, Tărăsăuţi,

Marşinţi, Noua Suliţă, Boian, 
Dinăuţi, Mălineşti, Cerlena, 
Forosna, Mămăliga, Draniţa şi s. 
Drepcăuţi, Briceni, or. Străşeni şi 
satul Pârliţa, Ungheni, Republica 
Moldova.

Coordonator: direcţia şcolii, 
Nelea Munteanu 

13.30-15.30. Pauză de prânz. 
16.00. Conferinţa ştiinţifică oma

gială „Ion Vatamanu. 80 de ani”. 
Participă oameni de ştiinţă din Cer
năuţi şi Chişinău, cadre universitare, 
profesori şi elevi din Costiceni.

Moderator: dr. Tudor Colac.
18.00. Centrul de Cultură 

„Toadere Captari”, Biblioteca cen
trală.

* Colectă de cărţi, donaţie pen
tru bibliotecile din sat.

* Spectacol literar- muzical cu 
invitaţi în recital a laureaţilor Festi
valului „Ion Vatamanu” , poeta 
Zinaida Smochină-Rotaru, elevi şi 
profesori de la Şcoala de muzică, 
solistul Igor Raţă de la Filarmonica 
din Cernăuţi, Sergiu Caba şi Sergiu 
Schiţoi, studenţi la Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice din 
Chişinău, fanfara şi orchestra de 
muzică populară „Izvoraşul”, an
sambluri instrumentale şi vocale etc. 
în recital extraordinar Ion Paulencu, 
artist al poporului din Republica 
Moldova, Elena Vatamanu, nepoata 
poetului.

‘ Proiecţia filmelor documentare 
Dor de Ion Vatamanu şi "Marna 
Maria”, cu participarea Leontinei Va
tamanu, fiica poetului.

Coordonatori: Leontina Vatama
nu, directorii Centrului de Cultură „T. 
Captari”, ai bibliotecilor, Şcolii de 
muzică.

20.00. Cina.
1 mai 2017

8.00-8.30. Micul dejun.

09.30. Centrul de cultură „Toa
dere Captari”.

„Am venit să vă cânt”. Cântece 
pentru copii pe versuri de Ion 
Vatamanu. Participă compozitoarea 
Daria Radu din Chişinău, copii de la 
Grădiniţele nr. 1, nr. 2 şi elevi de la 
Şcoala de muzică.

Coordonatori: Grădiniţa nr. 1,
nr. 2, Şcoala de muzică pentru 

copii, Nina Parpauţ, Ludmila Raţa, 
Ion Dogolici.

11.00. Platoul din faţa Casei 
memoriale Ion Vatamanu.

* Piatra de temelie pe locul unde 
va fi înălţat monumentul lui Ion 
Vatamanu.

* Binecuvântarea preotului- 
paroh Aurel Pitul.

12.00.
* întâlnire la sediul primăriei 

satului Costiceni.
* Acordarea diplomelor şi 

menţiunilor participanţilor la Fes
tivalul „Zilele omagiale Ion Vata
manu”, ediţia I.

Coordonatori: primarul VI. Lupoi, 
secretara Valentina Caba.

12.30. Prânzul. Plecarea aca
să. I. Vatamanu „Eu am harta poe
ziei cu fântâna-n Costiceni” (1937- 
1993)
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£ (îngerii” de la Victoria’s Secret ştiu, cu siguranţă, să se şi 
distreze, nu doar să pozeze în ipostaze provocătoare. Mai 

multe modele ale celebrei case de lenjerie intimă şi-au făcut de 
cap în acest weekend la festivalul Coachella, care este în fiecare 
an un adevărat magnet pentru vedete.

Festivalul de muzică din California a fost una dintre principalele 
atracţii ale săptămânii. Numeroase vedete s-au bucurat de atmosfera 
incendiară a festivalului, renumit la nivel internaţional. “îngerii” au avut 
ţinute boho-chic, stil pentru care festivalul a căpătat şi mai multă 
recunoaştere mondială. Toate modelele au atras atenţia prin ţinutele lor 
provocătoare, care le-a pus în evidenţă corpurile tonifiate.

Cea mai cunoscută 
tămăduitoare, 
Lucreţia MELISSA, 
sosită la Cernăuţiw

la cererea românilor 
care au probleme, 
aflaţi în suferinţăw w

Vrăjitoarea Melissa, singura din România 
care vine în ajutorul dumneavoastră cu dez
legări de farmece, blesteme, necazuri în fami
lie şi despărţiri.

APELAŢI CU ÎNCREDERE. 
REZOLVARE GARANTATĂ!

Totul despre magia veche, despre 
facerea şi desfacerea vrăjilor, des

cântece şi ritualuri.

Există o magie albă şi una 
neagră, sunt vrăjitori buni şi răi? 
Diavolii, spiritele şi duhurile se 
află cu adevărat printre noi?

Magia şi vrăjitoria răspund la 
toate aceste întrebări şi multe altele 
legate de sfera ocultului.

Vrăjitoarea Melissa face diferenţa 
între magia albă şi cea neagră ofe
rind explicaţii detaliate despre mai 
multe tipuri de descântece şi ritualuri 
magice şi vrăjitoreşti completate cu 
exemple din experienţa personală.

Cea mai mediatizată din Ro
mânia, care a apărut la toate 
posturile TV, Kanal D, emisiunea 
Wow biz, Antena 1, Show păcă
tos etc.

Sunt multe vrăjitoare care 
profită de numele meu, folosin- 
du-mi numele. Telefoanele afişa
te în anunţ sunt numai ale mele 
şi nu se vor schimba niciodată!

Doamna Melissa vă ajută să 
aveţi spor în afaceri, câştiguri în 
bani, realizări în toate domeniile

care vă interesează, dragoste şi 
noroc.

Dacă aveţi probleme în dra
goste, afaceri, sunteţi nemulţu- 
mit/ă lângă persoana iubită, dacă 
nu vă merge bine în ceea ce 
faceţi, atunci apelaţi la mine şi vă 
voi rezolva orice problemă.

Vrăjitoarea Melissa vine 
acum în ajutorul tuturor celor 

care au nevoie. Contactaţi-mă!

Fiecare om din orice colţ al 
lumii doreşte să aibă noroc în 
dragoste, în afaceri, în familie 
sau în spor şi câştig -  eu vă pot 
rezolva aceste probleme numai 
în 24 de ore cu rezultate garanta
te.

Lăsaţi-mi zodia şi data naşte
rii pentru a vă face o primă verifi
care. Vrăjitoarea Melissa din 
România vă rezolvă orice doriţi!

Doamna Melissa deţine car

tea magică veche de peste 100 
de ani cu care face cele mai 
puternice desfaceri de vrăji.

Sunt vrăjitoarea Melissa, sin
gura din România care lucrează 
cu magie veche şi pot rezolva 
orice fel de problemă şi orice 
dorinţă aveţi.

Dacă aţi umblat pe la vrăjitoa
re de magie albă şi preoţi şi nu aţi 
fost mulţumiţi, acum aveţi în sfâr
şit şansa de a obţine ceea ce

doriţi.
Sunt o femeie cu puteri foarte 

mari care pot să aduc un bărbat 
sau o femeie în numai trei ore la 
persoana care îl doreşte.

Prin plante şi leacuri pot vin
deca boli de piele, scot argintul 
viu, lecuiesc beţia, impotenţa, pot 
salva tinerii de vicii nedorite, 
aduc persoane plecate de acasă, 
împreunez familii dezbinate, ajut 
în spor şi afaceri etc.
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