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STATUI MAIOR A ANUNTAT MOBILIZAREA

LIPSĂ ACUTĂ DE LOGOPEZI
SI
EDUCATORI
9
Cariera de dascăl şcolar nu
mai este atractivă pentru tineri
din cauza salariilor mici şi a lip
sei de perspectivă. în
consecinţă, în instituţiile de
învăţăm ânt din regiune se
atestă o lipsă acută de
logopezi şi educatori.
A c e a sta în condiţiile în
care
num ărul c o p iilo r cu d e ficie nţe de
vo rb ire este în creştere alarm a n tă
de la an la an. De exem plu, d o a r în
raionul P utila su n t 1.200 de copii
care au de ficie nţe de vorbire, iar în

Statul major al Forţelor Armate din
Ucraina a anunţat despre demararea
campaniei de recrutare în armată a
militarilor rezervişti.
Potrivit purtătorului de cuvânt al
Statului Major, Vladislav Selezniov, în
primul rând vor fi recrutaţi ofiţerii rezervişti
cu vârsta de până la 43 de ani. în total vor
fi recrutaţi aproximativ 4.000 de absolvenţi
ai catedrelor militare, care nu au făcut
armata. Durata serviciului m ilitar va fi de
18 luni. Ofiţerii recrutaţi vor efectua
serviciul m ilitar şi în zona desfăşurării
Operaţiunii antiteroriste din Donbas, dar
numai după pregătirile corespunzătoare. în
acelaşi timp, unii susţin că nu ar fi vorba
de recrutare, ci de mobilizare. Ministerul
Apărării şi Statul Major au înţeles că fără

în urma scumpirilor repetate la
energia electrică din anul trecut
cetăţenii s-au văzut obligaţi să
scoată mai mulţi bani din buzunare
pentru a-şi plăti facturile. însă, înce
pând cu 1 martie, energia electrică
se va scumpi din nou.
Decizia a fost luată de Comisia na
ţională care efectuează reglem entarea
de stat în dom eniul energiei şi utilităţilor.
A num e de tarifele la electricitate depinde
şi preţul la apă. Cei mai afectaţi vor fi
consum atorii care au instalate în casă
boilere electrice. Cu toate acestea, Co
misia naţională a decis să vândă energie
în mod diferenţiat. între orele 23 şi 7 cos
tul energiei electrice consum ate va fi
redus la jum ătate. Acest lucru se face în
scopul de a încuraja cetăţenii să con
sum e energie pe timp de noapte şi nu di
mineaţa, seara sau în week-end. Pentru
ca energia consum ată noaptea să fie
calculată cu ta rif redus e necesar de a
instala contor dublu. Un astfel de dispo
zitiv, îm preună cu lucrările de instalare,
va costa aproxim ativ 1.400 de grivne.
Tarifele la energia electrică acope-

to t raionul su n t d o a r trei logopezi.
De a sem enea, su n t fo a rte m ulte
posturi vacante de cadre didactice
pentru ciclul p rim a r şi lim bi străine.
T inerii absolvenţi ai un ive rsită ţilo r
nu se g ră b e s c să se an g a je ze în
câm pul m uncii după specialitate.
A ce ştia ori pleacă peste hotare, ori
se re p ro file a ză pentru a o b ţin e
s a la rii m ai m ari. G u v e rn u l a
a n u n ţa t m ajorări sa la ria le pentru ai m otiva pe tinerii profesori să se
angajeze. C h ia r şi cu s a la riile revi
zuite dascălii răm ân în coada listei
cu cele mai m ici salarii.

anunţarea următorului val de mobilizare
parţială în armată nu vor putea completa
unităţile cu numărul necesar de militari.
După demobilizarea m ilitarilor recrutaţi în
cadrul celui de al şaselea val, în armată
se resimte un deficit acut de militari.
Pentru a nu crea tensiuni în societate
conducerea armatei a decis să schimbe
denumirea de mobilizare cu cea de
recrutare. „Această decizie a fost luată la
Kiev. Până în prezent nu am primit nici nici
un fel de instrucţiuni, planuri, explicaţii. în
prezent, avem doar instrucţiunile primite în
anul 2009. Ofiţerii rezervişti recrutaţi, după
pregătirile corespunzătoare, vor fi trimişi în
zona desfăşurării Operaţiunii antiteroriste”,
menţionează şi Comisarul m ilitar al regiunii
Cernăuţi, Volodym yr Şvediuk.

Energia electrică se scumpeşte cu 30%

reau doar 21,3% din valoarea reală,
explică conducerea Comisiei naţionale,
care efectuează reglem entarea de stat
în domeniul energiei şi utilităţilor. între

E P L Ă T IT E
P R O F E S I I D IN U C R A I N A
Comitetul de stat pentru statistică raportează că în anul 2016 cele
mai mari venituri din Ucraina au avut specialiştii din IT şi angajaţii
din domeniul aviaţiei.

prinderile industriale erau obligate să
acopere această diferenţă de preţ pentru
ca în consecinţă aceste cheltuieli să se
re fle cte asupra preţului p ro d u se lo r

Salariul m ediu al
specialiştilor
m enţionaţi constituie
24 mii grivne lunar.
A ceastă cifră este de
2,5 ori mai mare
decât venitul lunar al
lucrătorilor instituţiilor
farm aceutice,
financiare, de
asigurare şi m assm edia. A num e aceste
profesii sunt cele mai
bine plătite şi căutate
în Ucraina. Cele mai
mici salarii din
Ucraina au medicii,
cadrele didactice şi
angajaţii serviciului
poştal. Venitul mediu
lunar al angajaţilor
din dom eniul sănătăţii
şi învăţăm ântului este
de 7 ori mai mic
decât venitul
sp e cia liştilo r IT.

fabricate. în 2016 Comisia naţională a
luat decizia de a majora tarifele la ener
gie, în cinci etape, până la racordarea lor
la preţul real. E xperţii în dom eniul
energiei susţin că în 2017 va creşte şi
preţul gazelor naturale. Tariful actual
include consum ul gazelor importate 185 de dolari pentru mia de metri cubi,
iar Bugetul de stat pe anul 2017 preve
de 245 de dolari pentru gazele naturale,
în cazul dacă tarifele la gaze nu vor fi
revizuite, Guvernul va trebui să subven
ţioneze Com pania "Naftogaz”. în m em o
randum ul
sem nat cu FMI (docum ent
sem nat de P re şe d inte le P oroşenko,
Premierul Groism an, etc.) Ucraina se
angajează ca până la finele lui 2017 să
elim ine deficitul C om paniei "Naftogaz”.
Fără m ajorarea tarifelor la gaze acest
lucru este imposibil de realizat. în cazul
dacă preţul gazelor va fi revizuit de Gu
vern, în mod autom at vor creşte şi
tarifele la utilităţi, precum şi la toate m ăr
furile.
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Ginerele lui Donald Trump are origini ucrainene
ared Kushner, ginerele
lui Donald Trump, este
un descendent pe linie
maternă al unor imigranţi
ucraineni, anunţă ziarul
Vesti. Se vorbeşte că mama
lui, Sara, ar fi venit în
Ucraina în căutarea
mormintelor strămoşilor.

maternă Jared s-a dovedit a fi un
evreu cu origini ucrainene.
Bunicul mamei, David Shtadtmauer s-a născut în satul Pidgaiţi
din regiunea Ternopil. A proxi
mativ în anii 20 ai secolului trecut
fam ilia Shtadtmauer a em igrat în
Am erica, stabilindu-se la New
York.
Antreprenorul Jared Kushner,
ginerele lui Donald Trump, este
un „vizionar” atât în domeniul
afacerilor, cât şi în viaţa persona
lă, lucru care i-a adus un statut
privilegiat în echipa de campanie
a candidatului republican la pre
şedinţia SUA. Printre cele mai
mari reuşite ale omului de afaceri

J

Despre rădăcinile sale Kush
ner a declarat în timpul campa
niei electorale a socrului. Bunica
lui, bunicul şi străbunicul au
supravieţuit Holocaustul şi s-au
alăturat partizanilor ascunşi în
pădurile de la graniţa dintre
Belarus şi Ucraina. După linie

Parlamentarul bucovinean Ivan Rybak
poartă un ceas în valoare de 154 mii de grivne

oliticienii ucraineni continuă
P
să stea cu mâna întinsă în
faţa uşilorFMI ca nişte adevăraţi
cerşetori. însă, dacă le suflecăm
puţin mâneca braţului stâng,
vom descoperi piese valoroase
care sfidează bunul simţ. Pentru
mulţi dintre ei ceasul a devenit
diritr-un simplu obiect de
măsurare a timpului un adevărat
accesoriu de lux şi un indicator al
statutului social.
Parlamentarul bucovinean Ivan
Rybak (Blocul lui Petro Poroşenko),
poartă un ceas de toată frumuseţea în

valoare de 154 mii de grivne.
Imaginea unde pe încheietura mâinii
deputatului apare un ceas valoros de
marca Breitling a fost publicată pe siteul "Strana”. Ceasul este realizat din
oţel, are curea din piele, are sticlă de
safir şi este rezistent la apă. Aface rost
de un astfel de model nu este un lucru
simplu. Menţionăm şi faptul că ceasuri
Breitling poartă actorii de la Hollywood
Will Smith şi Harrison Ford, precum şi
fotbalistul englez David Beckham.
Printre altele, ex-preşedintele SUA,
Barak Obama poartă un ceas ”Jorg
Gray 6500 Serieis Chronograph”, care
costă doar 325 de dolari. Potrivit

Dodon vrea să
anuleze şi acordul
privind
deschiderea unui
Birou de legătură
al NATO la Chişinău
Preşedintele Republicii Moldo
va, Igor Dodon, continuă să
şocheze, el declarând luni că vrea să anuleze acordul privind deschiderea
unui Birou de legătură al NATO la Chişinău. Dodon a făcut dezvăluirile în
cadrul unui interviu pentru postul de televiziune Russia Today. „Voi face tot
posibilul pentru a anula această decizie privind acordul deschiderii Biroului
de legătură al NATO”, a spus Dodon. Acesta intenţionează să ceară
reprezentanţilor Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic să recunoască public
statutul de neutralitate al Republicii Moldova şi să sem neze şi un acord în
acest sens. Igor Dodon a subliniat, de asemenea, că „în pofida unei puter
nice propagande pro-NATO”, majoritatea populaţiei Republicii Moldova este
îm potriva aderării republicii la această organizaţie. „Vom bloca orice
încercare de pătrundere a NATO pe teritoriul republicii şi vom împiedica
desfăşurarea de exerciţii militare suspecte”, a spus Dodon.

declaraţiei de venituri Rybak a
declarat un apartament în Kiev de 80
metri pătraţi, o casă în regiunea IvanoFrankivsk care se află în proprietatea
tatălui parlamentarului. De asemenea,
Rybak are un autoturism Toyota LC
200, iar soţia lui o Toyota RAV4. Ivan
şi soţia Tatiana au declarat că deţin în
conturi bancare şi bani cash 2,5 mil
ioane grivne pe care familia preferă să
le păstreze în dolari sau euro. în
conformitate cu declaraţiile electro
nice, parlamentarii ucraineni deţin o
jumătate de miliard de dolari. 70 % din
această sumă aleşii poporului îi
păstrează sub saltea şi nu în bănci.

se numără achiziţionarea unui
săptămânal de succes din New
York, recordul pentru cea mai
scumpă achiziţie din istorie a
unei clădiri, dar şi căsătoria cu
Ivanka Trump, una dintre fiicele
preşedintelui S tatelor Unite,
Donald Trump. Kushner a intrat
în familia Trump în 2009, atunci
când s-a căsătorit cu Ivanka, una
dintre fiicele lui Donald Trump, cu
care are trei copii. Kushner este
apreciat de Donald Trump drept
„un ginere m inunat” şi este văzut
des în jurul candidatului Parti
dului Republican în campania
electorală şi la discursurile aces
tuia.

Cine falimentează
afacerile lui Poroşenko

F abrica de ciocolată a Preşedintelui
ucrainean, Petro Poroşenko, denumită
Roshen şi care este situată în regiunea Lipeţk
din vestul Rusiei a anunţat că îşi va înceta
producţia în următoarele luni, relatează
agenţia DPA.
Fabrica Roshen s-a confruntat cu probleme din partea
autorităţilor locale din 2013 şi producţia sa a scăzut dra
m atic de atunci, potrivit unui comunicat al companiei postat
pe site-ul său. Decizia de a închide fabrica de ciocolată
Roshen a fost luată "din raţiuni economice şi politice” , a
precizat compania. închiderea fabricii este prevăzută pen
tru luna aprilie. Compania a precizat că nu poate să vândă
fabrica din cauza obstacolelor din partea autorităţilor ruse.
într-un comunicat separat, compania a afirm at că, din
2014, a transferat în Ucraina dividende de peste 72 mil
ioane de dolari de la fabrica din Lipeţk.

Ucraina permite antrenamente NATO pe teritoriul ei
lege care
permite
O
antrenamentele
militarilor străini
pe teritoriul
Ucrainei, pe dura
ta acestui an, a
fost adoptată de
Parlamentul de la
Kiev.
A ctul
norm ativ
prevede că trupe
americane, dar şi ale
a ltor state ce fac
parte din NATO sau
din programul “Parteneriat pentru Pa
ce”, vor putea derula
exerciţii m ilitare în
Ucraina.
P roiectul
urmează să ajungă acum la
P reşedintele
Petro P oro
şenko pentru prom ulgare.

Şeful statului ucrainean i-a
îndemnat, anterior, pe pariamentari să voteze în favoarea
accesului pe teritoriul ţării al

trupelor străine care iau parte
la exerciţiile Sea Breeze-2017
şi Rapid Trident-2017.

Pagină realizată de Mihai URSU
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ZINO llll BROIDE: „UE NU
PROPUNE
MANA OEREASOA”

Una din politicile principale ale Uniunii Europene este
susţinerea dezvoltării regionale, în care se înscrie şi
colaborarea transfrontalieră, funcţionarea euroregiunilor.
Euroregiuni au fost create nu numai între ţările comunitare,
dar şi între ţările comunitare şi cele din „vecinătatea
europeană”, din care face parte şi Ucraina. Euroregiunea
„Prutul de Sus” (regiunea Cernăuţi a Ucrainei, judeţele
Suceava şi Botoşani ale României şi raioanele din nordul
Republicii Moldova) este un exemplu clasic în această
privinţă. Unul dintre acei care au lansat ideea creării
Euroregiunii „Prutul de Sus” este Zinovii Broide, candidat în
ştiinţe tehnice, consilier neschimbat al şefului Administraţiei
Regionale de Stat Cernăuţi pe problemele colaborării
transfrontaliere, cunoscut şi apreciat în instituţiile
comunitare, de către guvernanţii acestor trei ţări.
- Domnule Zinovii Broide,
Dumneavoastră aţi contribuit
nemijlocit la crearea Euroregiunii
„Prutul de Sus”. De atunci a
trecut un pătrar de veac şi ne
interesează care este perspecti
va ei.
- Vorbind mai concis, pot spune
că euroregiunile s-au afirmat destul
de eficient la începutul anilor 2000.

în continuare a apărut o dilemă,
despre care am spus-o la unele
şedinţe: ori aplicăm instrumente
moderne, ori euroregiunea se
transformă într-un club al discuţiilor.
Ceea ce a trebuit să se vorbească
despre euroregiuni şi hotărârile
necesare pentru ele au fost adopta
te până la mijlocul anilor 2000.
însăşi Uniunea Europeană le trans

formă mereu. Bunăoară, după ce a
fost realizat un proiect, se caută alte
mecanisme, mai eficiente. „Mama”
euroregiunilor a fost nu Uniunea
Europeană, ci Consiliul Europei,
doar în anii 80 a fost semnată Con
venţia de la Madrid, care a şi stat la
baza creării euroregiunilor. Şi para
lel a început crearea a două struc
turi, cea de a doua fiind asociaţiile
europene teritoriale de colaborare.
Pentru regiunea noastră, care are
alături patru ţări vecine şi
comunitare, precum şi parteneri în
Germania şi Austria, sunt foarte
convenabile aceste asociaţii euro
pene teritoriale de colaborare. Dar
mai sunt şi asociaţii euroregionale,
create de Consiliul Europei, care,
de asemenea, trebuie aplicate.
Aceste două tipuri de asociaţii vor
figura în modificările la legea pri
vind colaborarea regională, vor fi
create structurile care vor elabora
proiecte şi vor obţine finanţare din
partea UE pentru realizarea lor.
Suntem la un pas de o astfel de
realizare. Dispunem de baza legi
slativă necesară. Acest lucru, prin
tre altele, a fost prevăzut în hotărâ
rea Consiliului Euroregiunii „Prutul
de Sus” încă la 14 mai 2014.

- Şi ce s-a întreprins în conti
nuare?
- De atunci n-a fost făcut nici un
pas. Se pregătesc modificări la
Legea cu privire la colaborarea
transfrontalieră, care, sper, vor fi
adoptate în lunile apropiate. Aceas
ta înseamnă obţinerea a noi meca
nisme de aplicare a ceea ce a fost
elaborat în cadrul Euroregiunii, cu
antrenarea noilor mijloace de

finanţare. Nu e secret că proiectele
propuse vâră finanţare din afară nu
pot fi realizate. Pot să spun că Eu
ropa demult aşteaptă de la Ucraina
iniţiative cu mult mai ponderabile.
Dispunem de un potenţial destul de
mare, care la diferite niveluri poate fi
folosit foarte eficient.

- Ce se prevede în anul curent
în activitatea Euroregiunii „Prutul
de Sus”?
- în primul rând, împreună cu
conducerea judeţului Suceava au
avut loc câteva şedinţe comune la
frontieră. S-a împlinit unul din visele
mele mai vechi: delegaţiile se pot
întâlni la frontieră şi discuta toate
chestiunile fără a trece frontiera. La
Punctul de trecere şi control
Porubne există săli de conferinţe
pentru asemenea întruniri. Deci, la
întrunirile despre care vorbesc au
fost examinate proiecte de două
nivele, proiecte concrete şi, deoa
rece ţin de „vecinătatea europeană”,
finanţarea lor se face în avans. însă,
la realizarea proiectelor mari urmea
ză să fie aplicate treptat mecanis
mele Uniunii Europene - finanţarea
la nivelul de 90 la sută, restul 10 la
sută sunt mijloacele proprii ale păr
ţilor implicate. Finanţarea se desfă
şoară în felul următor: se acordă în
avans 20-30 la sută din suma pre
văzută. Restul banilor sunt căutaţi şi
folosiţi de participanţii la proiect, apoi
aceste cheltuieli sunt compensate
de Uniunea Europeană. Aşa se luc
rează în ţările vecine. Activând de
mai mulţi ani în acest domeniu, mam convins că este o politică justă.
Acest avans acordat de Uniunea
Europeană este, totuşi, un stimul

Limba română
şi celelalte limbi
ale minorităţilor
naţionale au dreptul
la garanţie de stat
imba minorităţilor
naţionale a fost şi este
cel mai vulnerabil moment al
procesului de învăţământ,
dacă acesta se desfăşoară în
una dintre aceste limbi. în
regiunea Cernăuţi sunt şcoli
cu predare în limba română.
Actuala reformă a
învăţământului oferă mai
multă libertate de acţiune
pentru direcţiile regionale,
secţiile raionale ale
învăţământului public, precum
şi pentru administraţiile
şcolilor. Proiectul Planuluimodel de învăţământ pentru
clasele a 10-11-a ale şcolilor
de cultură generală s-a aflat în
discuţie şi propunerile deja au
fost făcute.

L

Planul-model de învăţământ
prevede realizarea conţinutului
învăţământului în clasele superioa
re, determinat de standardul de stat
al şcolii medii generale, şi serveşte
drept bază pentru întocmirea
planului de lucru al şcolii în confor
mitate cu profilul ei de învăţământ.
Se subliniază că învăţământul de

profil în clasele superioare se face
cu scopul de a lua în considerare
capacităţile şi interesele elevilor,
condiţionate de viitoarea profesie şi
planurile vieţii. în legătură cu
aceasta obiectele din clasele supe
rioare au fost împărţite în categoria
invariativă
şi în cea variativă.
Componenta invariativă prevede
nouă obiecte obligatorii, pe primele
două locuri fiind plasate limba şi
literatura ucraineană, ceea ce nu
trezeşte nici o îndoială. Pentru
colectivele pedagogice ale şcolilor
româneşti din regiune a trezit îngri
jorare faptul că în lista obiectelor
obligatorii, adică din componenta
invariativă, lipsesc cele trei ore de
română în clasele a noua şi a
zecea. De aceea ei au făcut
propuneri ca pentru şcolile cu limba
de predare a minorităţilor naţionale
obiectele
limba
şi
literatura
minorităţii naţionale să fie trecute
din componenta variativă în cea
invariativă, adică la nivel de stat să
fie garantate cele trei ore pe
săptămână de studiere a limbii şi
literaturii
materne.
Liderii
societăţilor naţional-culturale ale
românilor din regiune au semnat o

adresare către Preşedintele Ucrai
nei, în care se specifică: „Recentul
Plan-model de învăţământ pentru
clasele a 10-11-a ale instituţiilor de
învăţământ general a trezit indig
narea şi repulsia comunităţii româ
ne din regiunea Cernăuţi. Dispariţia
din componentul invariativ al
planului de învăţământ a limbii
române (limbii materne) şi a litera
turii române e o încălcare fără pre
cedent a drepturilor noastre, pe
care nu şi-a permis-o nici regimul
totalitar stalinist. Includerea limbii
materne în categoria obiectelor de
profil opţionale duce inevitabil la
dispariţia orelor de limba maternă
în proporţie de 90 la sută.
Realizarea acestui plan e un pas în
plus spre asimilarea comunităţii
româneşti din Ucraina, care cons
tituie 0,5 milioane din populaţia ţării.
Asemenea tentative noi le înţele

gem ca încercări de lezare directă
a dreptului de studiere a limbii
materne şi a literaturii, prin aceasta
încălcându-se o serie de legi ale
Ucrainei şi a mai multor convenţii
europene, ratificate de Ucraina”.
Semnatarii Adresării se referă la
legile Ucrainei în care se accen
tuează că statul garantează
respectarea drepturilor minorităţilor
naţionale, inclusiv a dreptului de a
studia în limba maternă, la Carta
Europeană privind limbile regionale
şi ale minorităţilor. Planul de învă
ţământ, propus de Ministerul de
resort, intră în contradicţie cu
Legea Ucrainei referitoare la ratifi
carea Convenţiei-cadru a Consi
liului Europei privind protecţia
minorităţilor naţionale. Liderii so
cietăţilor naţional-culturale româ
neşti apelează la ajutorul Preşe
dintelui „în vederea pro

pentru cei care vor să facă ceva. Iar
cei care cu adevărat caută să
realizeze ceva nu aşteaptă mijloace,
ci le caută ei singuri. Iar atunci când
primesc recompensa din partea
Uniunii Europene, o depun în alte
proiecte.

- Şi sunt mulţi doritori să
lucreze în acest mod?
- Oameni de afaceri - da. în
cazul dat funcţionarii care reprezintă
statul şi organele regionale trebuie
să-şi schimbe mentalitatea. Nu se
poate acţiona după principiul - daţine bani şi noi vom lucra. Trebuie să
se lucreze în orice condiţii. Doar în
cele din urmă Uniunea Europeană
asigură 90 la sută din costul proiec
tului. Partea ucraineană urmează să
asigure numai 10 la sută. Şi căuta
rea acestor mijloace financiare, care
constituie 10 la sută, este o
adevărată şcoală a businessului:
caută şi vei primi. Dar cunosc multe
cazuri când oamenii noştri de
afaceri sau autorităţile nu se încu
metă să asigure nici cele 10 procen
te. Dacă ai trecut acest „prag” al
conştiinţei, apare interesul de a
atrage mijloace financiare şi, conco
mitent, de a participa la realizarea
proiectelor cu susţinerea Uniunii
Europene. Este un moment foarte
important, căci dacă dorim să conlu
crăm cu UE neapărat trebuie să
alocăm şi mijloace proprii. O altă
soluţie nu există. UE nu propune
mană cerească. în calitate de
consilier al şefului Administraţiei
Regionale de Stat Cernăuţi pe pro
blemele colaborării transfrontaliere
pot spune că autorităţile noastre
înţeleg acest lucru.

tecţiei drepturilor noastre la studie
rea limbii materne şi a literaturii de
către elevii claselor a 10-11-a ale
şcolilor de cultură generală, res
pectiv păstrarea în componentul
invariativ a planului de învăţământ
a limbii şi literaturii române”.
Trezeşte îngrijorarea reprezen
tanţilor minorităţilor naţionale pro
iectul de lege cu privire la limba de
stat, înregistrat în Rada Supremă la
19 ianuarie, căci văd în el o tratare
incorectă a drepturilor acestora.
Proiectul, care încă n-a fost exami
nat, a provocat un val de proteste
în societate. Şeful ARS Transcarpatia, Ghenadi Moscal, s-a pronun
ţat categoric împotriva lui, deoa
rece în ţară funcţionează mai multe
legi care apără limba de stat şi nu
lezează drepturile minorităţilor
naţionale. Ministerul de Externe al
Ungariei a declarat că dacă o astfel
de lege va fi adoptată, Ungaria va
aborda chestiunea dată în cadrul
instituţiilor comunitare. Alţii sunt de
părere că această lege poate
îndepărta Estul ţării de politica
Kievului. Contăm pe aceea că este
vorba doar de un proiect de lege
care va fi respins de majoritatea
parlamentarilor şi se va găsi o
soluţie care să consolideze poporul
ucrainean, format din reprezentanţii
a peste o sută de etnii, în această
perioadă atât de complicată pentru
suveranitatea, independenţa, in
tegritatea teritorială şi viitorul pros
per al statului.
în imagine: un gmp de profe
sori de română din raionul Noua
Suliţă, care, ca şi alţi colegi de-ai
lor, speră în găsirea unei soluţii
pozitive pentru soarta de m ai
departe a învăţământului în limba
maternă.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Cronica penală

Bravul colector de l
P

oliţia cernăuţeană l-a
reţinut pe un infractor,
care timp de câteva zile l-a
ameninţat pe un întreprinză
tor de la Piaţa Kalynivska,
cerând de la acesta sume
însemnate de bani.

Locuitorul oraşului Cernăuţi,
care se ocupa de realizarea
autom obilelor la Piaţa Kalyniv
ska, a alertat poliţia şi a com uni
cat că o persoană puţin cunos

m

cută l-a ameninţat cu răzbuna
rea fizică şi i-a cerut câteva zile
la rând 5 mii de grivne pentru aşi desfăşura în voie activitatea
de antreprenor. în urma unor
măsuri operative ale colaborato
rilor Direcţiei de urmărire penală
persoana bravului colector de
bani a fost identificată. Acesta sa dovedit a fi un locuitor în vâr
stă de 34 de ani al centrului
regional. Bărbatul a avut mai
multe antecedente penale şi se

bucura de autoritate în cercurile
criminale. Acesta a fost reţinut
chiar în momentul când primea
o parte din suma cerută. în tim 
pul percheziţiei, la el au fost
g ăsite
substanţe
narcotice.
Bărbatul a fost luat sub strajă. în
prezent, poliţia verifică complici
tatea posibilă a lui la comiterea
altor infracţiuni de acest gen. De
asemenea, se încearcă identifi
carea posibililor săi complici.

lin „Mercedes” a intrat în plină viteză într-un stâlp
A ccidentul s-a produs în
noaptea zilei de 21 ianuarie în
satul Laşkivka din raionul Chiţmani. Şoferul nu a luat în calcul
condiţiile de circulaţie şi s-a izbit
în plină viteză de un stâlp de
transportare a energiei electri
ce, deteriorând şi gardul unui
localnic. în rezultatul accidentu
lui, şoferul a fost spitalizat în
stare gravă la Spitalul raional
central din Chiţmani. Impactul a
fost într-atât de puternic, încât
şoferul a fost aruncat din maşi
nă. Medicii şi poliţiştii, sosiţi la
faţa locului, l-au găsit sub maşi
nă. Pasagerul acestuia s-a ales
cu traum e neînsem nate la
picioare.

Bandă, care îi agresa pe pensionari, reţinută de oamenii legii

P oliţiştii bucovineni
au
descoperit un grup organizat de
persoane, care-i atacau pe pen
sionari. Criminalii îi intimidau pe
bătrâni, ameninţându-i cu forţa
şi cu răfuială fizică, prădând
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locuinţele jertfelor. Colaboratorii
Direcţiei de urmărire penală iau reţinut pe agresori la scurt
timp după comiterea unei serii
de infracţiuni. între persoanele
reţinute se numără doi minori.

Banda a reuşit să intimideze
mai multe persoane în vârstă
din localităţile raioanelor Noua
Suliţă şi Hotin. Toţi cei reţinuţi
sunt locuitori ai oraşului Hotin şi
în prezent nu au un loc de
muncă. Cei doi minori au mai
avut de-a face cu legea şi în tre
cut. în prezent organele de
drept verifică posibila lor com
plicitate la com iterea altor
infracţiuni de a cest gen pe
teritoriul regiunii Cernăuţi. Cei
patru riscă să fie privaţi de
libertate pe o perioadă de 12 ani
cu confiscarea averii.

Cetăţean grec, căutat de INTERPOL, reţinut la frontieră
Grănicerii bucovineni l-au reţinut pe un escroc, care era dat în urmărire internaţională. Infractorul a
fost reţinut la Punctul de trecere şi control "Porubne” în timpul verificării autobuzului de pe ruta ”Kiev A tena”. în timpul verificării actelor respectivului cetăţean a funcţionat în mod autom at baza de date a
INTERPOL-ului. După cum s-a constatat ulterior, cetăţeanul grec era căutat spre a fi tras la răspundere
penală pentru fapte de escrocherie pe teritoriul Republicii Moldova. Despre depistarea infractorului a
fost informat Biroul ucrainean al organizaţiei internaţionale INTERPOL. Cetăţeanul reţinut a fost predat
colaboratorilor Poliţiei naţionale.

Anchetă de serviciu contra
unui poliţist cu trecut nu prea curat

Un ju rn a list al serviciului
„Controlul rutier” a publicat în
reţelele de socializare o sec
venţă video în care se vede clar
cum un colaborator al Direcţiei
Poliţiei
de
patrulare
din
Cernăuţi a luat mită pe când
lucra în calitate de inspector al
poliţiei rutiere. P otrivit celor
spuse de şeful Poliţiei de pat
rulare cernăuţene, Oleg losipiv,
secţia
de
m onitorizare
a
Direcţiei Poliţiei de patrulare a
depistat această secvenţă în

Femeie agresată în plină stradă de un tânăr
O femeie în vârstă de 26 de ani
din satul Movila, raionul Herţa, a
alertat poliţia şi a comunicat că, în
drum spre casă, a fost agresată de
un tânăr, care i-a luat brăţările.
Bărbatul a atacat-o pe jertfă din
senin, venind din spate, şi a înce
put s-o bată. Până când femeia şia venit în fire de pe urma loviturilor
aplicate, criminalul i-a smuls o
brăţară^ şi un lănţişor şi a şters
putina. în scurt timp poliţiştii herţeni
l-au reţinut pe un tânăr de 20 de
ani, locuitor al oraşului Herţa.
Acesta a fost luat sub strajă.
Oamenii legii au constatat că la 18
ianuarie anul curent tânărul a

C rim ă o rib ilă la C e rn ă u ţi!
tânără de 21 de ani din
Cernăuţi şi-a omorât
pruncul după ce a născut sin
gură acasă. Tânăra femeie
s-a adresat medicilor de la
Maternitatea nr. 2 din
Cernăuţi după ce a simţit o
înrăutăţire a stării sănătăţii.

O

în pofida faptului că femeia nega
cu vehemenţă, medicii au constatat
că aceasta a născut recent. Intuind
că ceva nu e dar la mijloc, medicii au
alertat poliţia. Sub presiunea dovezi
lor tânăra a recunoscut că a născut
în dimineaţa zilei de 20 ianuarie în
locuinţa pe care o închiria împreună
cu concubinul ei, după care şi-a
strangulat pruncul. După ce copilul a

reţelele de socializare. El a
concretizat că, în cazul când la
Poliţia naţională va parveni o
reclamaţie din partea autorului
secvenţei, Poliţia de patrulare
va demara o anchetă de servi
ciu pentru a stabili toate
circumstanţele acelui caz. Abia
după aceasta vom lua o decizie
în privinţa aflării de mai departe
a acestui poliţist în rândurile
noastre, a mai spus şeful
P oliţiei
de
patrulare
din
Cernăuţi.

încetat să respire, femeia l-a pus întro plasă pentru gunoi şi l-a ascuns în
subsolul de la intrarea în blocul unde
locuia. Ea nu a putut da un răspuns
dar cu privire la motivele acestei
crime înfiorătoare. Corpul neînsufleţit
al copilului a fost expediat pentru
expertiza medioo-legală. în prezent
mama ucigaşă este internată la
maternitate pentru tratament. ”Pe
marginea acestui caz a fost intentat
un dosar penal. Femeia este
acuzată de omor cu premeditare şi
riscă o pedeapsă de 5 ani de privare
a libertăţii. Fetiţa s-a născut sănătoa
să. Era primul ei copil. Cercetările
continuă”, menţionează Demian
Goleanski, şeful Direcţiei anchete

pătruns într-o casă, unde a comis
un furt. în prezent este verificată
complicitatea celui reţinut la comi
terea altor crime pe teritoriul
raionului Herţa.

penale din cadrul Direcţiei principale
a Poliţiei Naţionale din regiunea
Cernăuţi.
Spedaliştii susţin că printre posi
bilele motive care determină femeile
să-şi uddă pruncii se află nedorinţa
de a avea un copil şi intenţia nereali
zată de a face avort. în Ucraina avor
turile sunt admise doar în primele 11
săptămâni de sarcină. Ucraina nu
este ţara unde avortul este metoda
principală de planificare a numărului
de copii în familie, cum era în anii 80
ai secolului trecut. La acea vreme în
Ucraina se năşteau anual 1 milion
200 mii de bebeluşi, pe când acum
această cifră este de 10 ori mai mică.
Cu toate acestea, nu este exdus şi
faptul că tendinţa de a-şi ucide
bebeluşii de către propriile mame
este determinată de sărăcia şi
demoralizarea populaţiei Ucrainei.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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O bună parte din ciocolata
care se găseşte pe rafturile
supermarketurilor nu este cio
colată adevărată. Ce înseamnă
aceasta şi cum poate fi lămu
rit acest lucru.

CUM D EO SEB IM CIOCOLATA
A D E V Ă R A TĂ DE C E A SIN TETIC Ă

Gătiţi gustos
împreună cu noi!
# Supă de iarnă
cu legume

De multe ori, ceea ce numim noi
ciocolată este o imitaţie, ce are
aromă mult mai slabă în comparaţie
cu ciocolata adevărată şi care nu
prezintă beneficii reale pentru sănă
tate.
C iocolata de sinteză poate fi
găsită ca atare, ascunsă printre dife
rite branduri mai mult sau mai puţin
cunoscute, dar este cel mai adesea
un ingredient principal în deserturile
cu ciocolată (precum brioşele şi alte
produse de patiserie).

Ingrediente: o lingură de ulei de măsline, 4 cepe
roşii (de preferat roşie, pentru gust şi culoare), 2
căţei de usturoi, un morcov mare sau doi mai mici,
tocaţi mărunt, o rădăcină mică de ţelină şi frunze de
ţelină, două fire groase de praz, 300 gram e de faso
le boabe gata fierte (roşii, albe sau negre) după gust,
2 frunze de dafin, 2 linguriţe de oregano tocat sau
maghiran, 100 grame de şuncă afumată, un ou şi o
ceşcuţă de lapte, pătrunjel proaspăt, sare şi piper.
Preparare. Se taie şunca în felii subţiri şi mici. Se
pune într-o tigaie şi se rumeneşte bine. Când sunt
gata, se scot pe un şervet absorbant. în grăsimea
rămasă se pune o lingură de ulei de măsline şi se
căleşte ceapa, tocată mărunt. Când ceapa s-a călit,
se adaugă usturoiul mărunţit bine, apoi prazul tăiat
feliuţe subţiri şi mărunţit (împreună cu partea verde).
Se pune la fiert într-un litru şi jum ătate de apă
morcovul şi ţelină, tăiate cubuleţe, îm preună cu frun
zele de dafin. Când morcovul şi ţelină sunt fierte
bine, se adaugă ceapa, usturoiul şi prazul călite
îm preună cu sucul lăsat. Se adaugă fasolea şi se

Care sunt diferenţele dintre
ciocolata adevărată şi cea de sin
teză?
Sunt mai multe moduri în care îţi
poţi da seama, dacă ceea ce ai cum 
părat este ciocolată sau nu. Dacă
vorbim de tablete întregi, adesea
acestea sunt mai ieftine. In al doilea
rând, ciocolata reală are printre
ingrediente “unt de cacao”. în lipsa
lui, se poate spune cu siguranţă că
ciocolata nu este autentică, iar în
locul untului de cacao vei regăsi gră
simi vegetale, m ult inferioare din
punct de vedere nutritiv.
Un alt mod de a-ţi da seama dacă
ai de-a face cu un fals, este să
observi temperatura la care ciocolata
începe să se înm oaie. Ciocolata
reală începe să se înm oaie la
tem peratura
cam erei,
deci
se
topeşte în mână, pe când cea pe
bază de grăsimi vegetale are un
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punct de topire mai ridicat şi nu se
înm oaie la fel de uşor.
Un alt aspect demn de menţionat
este faptul că nu există ciocolată
albă naturală. Deşi aceasta conţine
adesea unt de cacao, antioxidanţi şi
alţi nutrienţi prezenţi în ciocolata
neagră, iar acest lucru se întâmplă în
urma procesării, ce are rolul de a albi
untul de cacao şi a-i elimina aroma
pregnantă.

Ce e mai bine să alegem?

corectă este ciocolata cu o cantitate
cât mai mare de unt de cacao, astfel
că adesea cea mai bună ciocolată
este cea cât mai neagră (mai ales
pentru sănătate). Totodată, însă,
este foarte important ceea ce urmea
ză să faci cu ea, căci varianta cu gră
simi vegetale este mai bună când
vine vorba s-o topeşti pentru glazură,
căci îşi menţine forma mult mai bine
ulterior şi e mai puţin probabil să o
arzi în timpul topirii.

De cele mai multe ori, alegerea

# Modă
fierbe totul împreună, la foc mic cu capac, circa 1015 minute. Punem frunzele de ţelină tocate mărunt,
oregano şi mai fierbem cinci minute, apoi se dă la o
parte.
Batem oul bine, adăugăm laptele şi vreo două lin
guri de apă rece şi se adaugă totul în supă. Se ames
tecă, se potriveşte de sare şi piper. Apoi se pune
pătrunjelul şi şunca rumenită.
Se serveşte cu pâine rumenită şi cu smântână.

TENDINŢE DE CARE E DINE
SÂTII CONT ÎN AN D I2017
F
9

emeile vor să fie în pas cu
moda, dar acest lucru
poate deveni aproape
imposibil. Tendinţele se
schimbă foarte repede, şi în
fiecare an se poartă altceva,
începând de la articole
vestim entare şi până la acce
sorii.

lată care sunt principalele
tendinţe din anul 2017:
Colierul cu mai multe straturi.
Este timpul să spunem la revedere
colierelor simple şi să începem să
purtăm coliere metalice. Tendinţa
actuală este combinarea mai multor
piese de bijuterii. De exemplu, poţi

purta un colier mare, care se
bină cu alte două mai mici.
Articolele vestimentare cu biju
terii aplicate. Puneţi deoparte hai
nele care au piese de bijuterii cu
cram poane până când sunt din nou
la modă. în schimb, poţi alege
bluză care are aplicate bijuterii, dar
care sunt de diferite culori şi texturi.
Machiajul
natural.
Tonul
natural al pielii, cu un efect uşor
cremă vine să înlocuiască machia
jul excesiv. în loc de fond de ten
sau ruj închis la culoare, este mai
bine să alegi o pudră de
naturală pe care s-o foloseşti doar
atunci când este necesar.

0 Clătite cu ciuperci,
pui şi smântână
Ingrediente pentru aluatul de clătite: 500 ml
apă m inerală, 2 ouă, 1 praf de sare, 250 g făină.
Pentru umplutură: 500 g ciuperci, 1 piept de
pui, 2 cepe, 1 ardei gras verde, 2 linguri de ulei, 1
lingură pastă de tom ate, 2 linguri sm ântână, 50 ml
vin alb, pătrunjel verde, sare, piper.
Preparare. Se fa c opt clătite care se ţin la cald.
C iupercile se spală, se curăţă şi se taie mărunt.

Coafură mai puţin ondulată.
Asta înseam nă că nu trebuie să
temperatură
şi nici să mai foloseşti atât
de mult fixativ.
Catifea în loc de denim. Hainele
de catifea vin să înlocuiască
denimul. Ele dau eleganţă şi glamour
imaginii fiecărei femei. Hainele pre
cum satinul, pielea, tweed-ul şi pie
lea de căprioară sunt cele mai bune
pentru combinarea cu catifea. Este,
de asemenea, mai bine să alegi
catifea mată şi cu un uşor luciu,
atunci când combini haine de diferite
texturi cu articole de catifea.

Fustele clasice, din nou în
modă. Fustele drepte şi cele creion
sunt din nou în trend, deoarece
acestea sunt piese cu adevărat uni
versale, care arată întotdeauna bine.
Astfel de fuste accentuează perfect
silueta şi picioarele.

Combinaţia de culori neobiş
nuite în locul celor clasice. Asortarea culori genţii cu a pantofilor nu
mai este la modă. Noile tendinţe
spun că nu trebuie să mai faci acest
lucru. Este recom andat să fie
acordată mai multă atenţie genţii. De
exemplu, poţi asorta culoarea panto
filor cu a hainei.

C eapa şi ardeiul se curăţă şi se taie julien. Pieptul
de pui se spală, se curăţă de pieliţă, dacă are, şi se
taie fâşii. într-o cratiţă se pune uleiul la încins şi se
rum eneşte pieptul de pui. A cesta se scoate şi se
adaugă ceapa şi ardeiul, care se călesc până se
înm oaie. Se adaugă ciupercile, pieptul de pui, sare,
piper, vinul şi se lasă pe foc până scade zeam a. Se
adaugă pasta de tom ate şi se mai lasă câteva
minute. Se ia cratiţa de pe foc, se adaugă sm ântâ
nă şi pătrunjelul tocat. Se umplu clătitele cu com 
poziţia de ciuperci şi se servesc calde.

Poftă bună!

Pagină realizată de Tatiana CARLAŞCIUC
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Mei Gibson a devenit tată pentru a noua oară
Familia este alături de ei, iar
Mei e extrem de fericit”, a
dezvăluit o rudă a actorului.
Regizorul, producătorul şi
scenaristul Mei Gibson are alţi opt
copii: şapte cu fosta lui soţie,
Robyn Moore - Hannah, în vârstă
de 36 de ani, gemenii Christian şi
Edward, în vârstă de 34 de ani,
William, în vârstă de 31 de ani,
Louis, în vârstă de 28 de ani, Milo,
în vârstă de 26 de ani şi Thomas,
în vârstă de 17 ani - şi o fiică în
vârstă de şase ani - Lucia - cu o
fostă iubită, Oksana Grigorieva.
Una dintre marile realizări ale
actorului îl constituie filmul
„Patimile lui Hristos”, pe care l-a
regizat, scris şi produs, pentru care
a cheltuit 25 milioane de dolari din
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propriul
buzunar, dar
a câştigat 210
milioane din
profituri plus
alte 150 pe
care nu le-a
încasat încă.
în 2004
alături de
Warren
Beatty, Clint
Eastwood,
Robert

ei Gibson, unul dintre cei mai fermecători
actori din lume, în vârstă de 61 de ani, a
devenit tată pentru a noua oară. Iubita actoru
lui, Rosalind Ross, de 26 de ani, a născut un
băiat. Acesta este primul copil al cuplului Mei
Gibson - Rosalind Ross, însă al nouălea al
actorului. Bebeluşul, care se numeşte Lars
Gerard Gibson, s-a născut săptămâna trecută în
Los Angeles. „Sunt cu toţii încântaţi, iar Lars
este adorabil.

M

Redford, Richard Attenborough şi
Kevin Costner se numără printre
câştigătorii Oscarului pentru cea
mai bună regie, deşi aceştia sunt
cunoscuţi mai mult ca actori decât
ca regizori. în decembrie 2004 a
cumpărat insula Mago din Fiji de
la un hotel japonez, pentru care a
plătit 15 milioane de dolari şi
planifică să o transforme în locul
lui personal de relaxare. Insula are
două lagune şi o incredibilă plajă
cu nisip alb.

Patricia Kaas
se întoarce pe scenă
upă mai bine de doi
ani de când a
renunţat la viaţa publică,
Patricia Kaas revine pe
scenă. Cântăreaţa în vârstă
de 50 de ani s-a retras întrun con de umbră după ce
relaţia sa cu unul dintre
milionarii români a luat
sfârşit. Artista a suferit
foarte mult după despărţirea
de milionarul Remus Truică,
chiar dacă a jucat rolul de
amantă în acest triunghi
conjugal. Povestea de
dragoste cu românul pare so fi afectat pe Patricia mai
mult decât şi-ar fi imaginat
artista, iar puternica
depresie prin care a trecut a
făcut-o să renunţe la muzică
şi la scenă pentru o vreme.

D

Recent, într-im interviu acordat
unei publicaţii franceze, Patricia a
oferit detalii despre relaţia sa cu
Truică. „A fost şi acest milionar care
mi-a promis minuni, mă căuta cu
avionul privat, dar era foarte
căsătorit. Cât de proastă am fost, dar
era un amant extraordinar! Insă nu

despărţirea de el mi-a făcut cel mai
rău. Durerea a fost când am aflat că
este o altă persoană”, a declarat
cântăreaţa. Se pare că zilele negre au

dispărut din viaţa artistei pentru că
aceasta se pregăteşte să revină în
lumina reflectoarelor şi în atenţia
faliilor cu un nou album.

Pagină realizată de Cristina GOSTIUC
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Luminacântecului dinsuflet izvorăşte
n cântec minunat şi
fermecător este
însemnat de lumina
sufletului. Şi tot de suflet e
simţit, primit şi îndrăgit.
Astfel se naşte dialogul
sincer între interpret şi
spectator. Şi numai un
artist, înzestrat cu har
deosebit, dă lumină şi
căldură cântecului...

U

Solista Filarmonicii regionale din
Cernăuţi, Elena Ursuleac, este una dintre cele
mai îndrăgite interprete pentru publicul
bucovinean cu gusturi estetice rafinate.
Evoluările ei, fie pe scena „natală” de la
Filarmonică, fie în Sala de orgă, întotdeauna
creează o sărbătoare a cântecului, a artei
muzicale clasice.
Născută într-o simplă familie cu rădăcini
româneşti, ea şi-a trasat de sine stătător calea
în artă şi cu harul, cu care a înzestrat-o Bunul
Dumnezeu, şi-a creat un nume în lumea
muzicii. Spectatorii de la concertele Elenei
Ursuleac simt frumuseţea, eleganţa şi puterea
vocii şi sufletului ei. Indiferent ce inter
pretează artista - arii din opere clasice,
romanţe sau cântece populare, ea se impune
prin carisma deosebită a personalităţii sale,
prin energetica pozitivă şi artistismul fin şi
firesc.
Elenei Ursuleac îi place să cânte, ea, pur
şi simplu, trăieşte în cântec şi evoluează acolo
unde este invitată, înfrumuseţând serile de
creaţie ale literaţilor şi barzilor. Deseori este

Scânteia divină a talentului
oaspetele Bibliotecii municipale „A.
Dobreanski”.
Directoarea
acestei
instituţii de cultură, dna Lesea
Şcerbaniuk, remarcă:
- în biblioteca noastră este prezentă o
aură deosebită. La fel cum Anatol
Dobreanski trăia în lumea cărţilor,
doamna Elena e cu toată suflarea în
armonia sunetelor. Ea înţelege până în
profunzime muzica clasică şi se consacră
totalmente artei. Din păcate, această
trăire a ei în muzică, talentul neobişnuit,
nu este observat de atâţia ani de către
funcţionari, de acei care acordă titluri
onorifice.
La fel consideră şi distinsa poetă
ucraineană, Tamara Sevemiuk:
- Elena Ursuleac este o interpretă de
muzică clasică de mare talent. Este foarte
responsabilă, foarte muncitoare şi
omenoasă. Scânteia divină sălăşluieşte în
sufletul ei şi luminează orice cântec, care
izvorăşte de acolo. Cântecele ei, ca şi
fluturii zboară spre lumină. Ele înseşi
sunt lumină pentru alte suflete, care le
ascultă şi le primesc cu mare bucurie.
Sunt elemente ale iubirii. Or, iubirea
trebuie să ne conducă pe calea vieţii.
Oare un asemenea talent n-a meritat în
atâţia ani de activitate scenică nici un titlu
onorific din partea statului?
O astfel de întrebare îşi pun şi mulţi
adoratori ai talentului Elenei Ursuleac.

C in e d oreşte să facă ceva, cau tă p o sib ilită ţi...

Satul Tărăsăuţi, raionul Noua
Suliţă, este una dintre cele mai fru
moase şi bogate localităţi din regiu
ne. Chiar pe drumul central, înconju
rat de case arătoase, cu etaj, ale gos
podarilor, se află clădirea, cu gea
muri triste, a Casei de cultură. Uşa ei
nu este deschisă ani la rând, căci clă
direa se află în stare avariată. E ceva
paradoxal pentru o localitate atât de
pitorească. Am aflat că pentru dărâ
marea acestei clădiri e nevoie de

bani, iar ei lipsesc. De asemenea,
sume solide simt necesare şi pentru
proiectul noului edificiu, dar pentru
construirea lui - cu atât mai mult.
Norocul Tărăsăuţiului e că o are
pe doamna Natalia Andrieş. Titulara
diplomei de studii superioare muzi
cale, obţinute la Chişinău, revenind
la baştină, a activat un timp la şcoa
lă, iar din anul 2007 îndeplineşte
funcţia de director al Casei de cultu
ră. Fără a dispune de iui edificiu spa

ea. Elevii din clasele superioare cu
talent muzical formează ansamblul
vocal-coregrafic „Aura”. Iar în baza
corului bisericesc am reuşit să creez
ansamblul etnografic „Datina”,
acompaniat de acordeonistul Serghei
Pascali.
Recentele evoluări ale artiştilor
amatori din Tărăsăuţi au avut loc în
timpul sărbătorilor de iarnă la
Complexul turistic „Valea însorită”
din Boian în faţa oaspeţilor din dife
rite regiuni ale Ucrainei şi la sărbă
toarea tradiţională „întâlniri de
Crăciun” de la Casa raională de cul
tură din Noua Suliţă.
Natalia Andrieş este considerată
mesagerul cântecului popular româ
nesc în raionul Noua Suliţă. Prin
maniera interpretativă firească pen

tru muzica populară, vocea deosebi
tă, Natalia Andrieş s-a afirmat şi în
Moldova, şi în România. La impri
marea cântecelor şi melodiilor pen
tru colectivele de artişti amatori şi a
celor din repertoriul său, conducă
toarea artistică şi solista Natalia
Andrieş este ajutată de specialistul
Lucian Colac din Costiceni. Vom
preciza că Natalia Andrieş este solis
ta Ansamblului de muzică populară
„Mugurel” de la Casa de cultură din
Noua Suliţă, condus de Alexandru
Demcişin.
Pedagog cu suflet mare, solistă
cu har şi cu o ţinută scenică irepro
şabilă, Natalia Andrieş are un suflet
larg, sincer ca şi cântecul popular
românesc.

I

ţios şi cu condiţii normale, doamna
Natalia a pus activitatea culturală pe
roate. Ea a creat cinci colective
vocale şi coregrafice, care evoluează
permanent în faţa consătenilor, pe
scena raională şi regională, participă
la concursuri şi festivaluri.
- La începutul acestui an de
învăţământ, mi s-au adresat părinţii
elevilor din clasa întâi, povesteşte
doamna Natalia. Mi-au propus să-i
învăţ să cânte şi să danseze. Astfel a
fost creat ansamblul „Veselia”. Micii
artişti amatori deja au evoluat la
Festivalul colindelor din centrul
raional. Din cel de al doilea colectiv,
„Mugureii”, fac parte elevii claselor
a IV-V-a. Apoi urmează ansamblul
vocal-coregrafic „Ochişelele”, la
care participă elevii din clasa a VI-
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Primarul
Cernăuţiului susţine
cu pasiune fotbalul
estinul FC Bucovina
prinde contur. Primarul
oraşului Cernăuţi, Oleksii
Kaspruk, a promis că va aloca
din bugetul local 2 milioane
de grivne pentru necesităţile
clubului.

D

Pe 30 ianuarie vor reveni din
concediu şi vor reîncepe antre
nam entele. De asem enea 1
milion de grivne e posibil să fie
alocat din bugetul regional.
Aceste sume vor acoperi cheltu
ielile clubului local pentru urm ă
toarele şase luni. Funcţia de
preşedinte al FC Bucovina va

•

continua să fie deţinută de Serhii
Gryniuk. în acelaşi tim p unul
dintre cei mai buni mijlocaşi ai
echipei, Evghen Nemtinov de 21
de ani, va părăsi clubul cernăuţean. Nemtinov este elevul şcolii
Dinamo Kiev şi a evoluat pentru
FC B ucovina în 18 partide,
reuşind să marcheze 3 goluri.
Actualm ente mijlocaşul a sem 
nat un contract cu o altă echipă
din Liga I, Inguleţ (Petrove).
Postul de antrenor principal al
echipei FC Bucovina continuă să
rămână vacant, după demisia lui
Serhii Şyşcenko.

K a ra te

%

L u p t e lib e r e

Valeri Ciobotar va
reprezenta Ungaria

Victorie pentru
sportivii cernăuţeni

aratistul cernăuţean, Valeri Ciobotar (cate
goria 84 kg), va reprezenta în 2017 Ungaria
pe arena internaţională. Elevul clubului sportiv
din Cernăuţi „Lider” a semnat un contract cu
Clubul m aghiar „Faiter”, pe care-l va reprezenta
la etapele Karate 1 Premier League şi alte
competiţii intercluburi.

Sportivii cernăuţeni au revenit acasă cu medalii
după încheierea Turneului naţional de lupte libere ce
poartă numele lui Leonid Dunai (17-18 ani), care s-a
desfăşurat în cadrul Palatului Sportului din Harkiv.
Medalii de aur au cucerit Oleksandr Vyşneak (76 kg) şi
Myhailo Hrab (69 kg). Vyşneak a acupat locul 7 în
2016 în cadrul Campionatului european de juniori. De
asemenea şi Hrab a evoluat în cadrul lotului naţional.
Ambii sunt elevi ai Şcolii sportive pentru copii şi tineret
care funcţionează sub patronajul Federaţiei regionale
de lupte libere. Ei sunt antrenaţi de Dan Stadnik. La
competiţie au participat circa 400 de sportivi din toate
regiunile Ucrainei, preucm şi din Armenia, Belarus,
Georgia, Moldova, Germania şi Turcia..

K

Reguli noi în fotbal! Fără penalty, cartonaşe
galbene, offside şi trageri de timp
^ F A e pregătită să revoluM ţioneze fotbalul! Fanii vor
rămâne mască atunci când vor
auzi propunerile lui Marco Van
Basten, directorul pentru dez
voltarea tehnică a FIFA. Printre
ele, eliminarea cartonaşelor gal
bene sau a offside-ului. într-un
interviu acordat publicaţiei bri
tanice goal.com, Van Basten a
vorbit pe larg despre ideile care
vor schimba radical jocul de fot
bal.
Desfiinţarea regulii de offsi
de: „Oare cum ar arăta fotbalul fără

r^

/ ***

Reamintim faptul că V. Ciobotar a ocupat locul patru în
cadrul Campionatului Europei, medalia de bronz în cadrul
Etapelor Cupei Mondiale (Slovenia) şi încă o medalie de
bronz în cadrul Campionatului U SA O pen (SUA). în acelaşi
timp, Ciobotar va evolua în cadrul lotului naţional de
karate. Antrenorii Andrii Lazorenko şi Oleksandr Pikulin
consideră că experienţa pe care o va acumula sportivul
nostru în cadrul clubului maghiar poate fi de mare folos în
cadrul evoluţiei echipei naţionale. Clubul „F aiter” va
sponsoriza d e p lasările lui Valeri la com petiţiile
internaţionale. A nterior el era nevoit să renunţe la aceste
competiţii din cauza lipsei unui suport financiar. Ciobotar
va lupta pentru cucerirea unei foi de drum la cea de a doua
ediţie a Jocurilor Europene din 2019 din Belarus, precum
şi la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo.

offside? Probabil mulţi vor fi îm po
triva acestui lucru, dar eu sunt în
favoarea lui. Fotbalul mai nou e ca
handbalul, toate echipele se
bazează pe apărare. Fără offside,
atacanţii ar putea sta în spatele
fundaşilor, ar face jocul mai atrac
tiv, s-ar înscrie mai multe goluri. La
hocheiul pe iarbă s-a desfiinţat
deja, nu sunt probleme”.

Desfiinţarea

penalty-urilor:

„în locul loviturilor de la 11 metri,
atunci când trebuie decis un meci
eliminatoriu, FIFA intenţionează să
introducă acţiunile unu la unu, ata
cantul să plece cu mingea la picior
de la 25 de metri şi să aibă 8
secunde pentru a marca împotriva
portarului, aşa cum e la hocheiul
pe gheaţă. E mult mai spectaculos,
iar jucătorul are mai multe posibili

tăţi: să dribleze, să şuteze, să
aştepte, e ca o situaţie de jo c ”.

Desfiinţarea
cartonaşelor
galbene: „Se ia în considerare eli
minarea pe termen scurt, ca la
handbal. E mult mai dificil în 10
contra 11 sau 8 contra 9”.
Număr limitat de faulturi: „La
fel ca în baschet, un jucător la cinci
faulturi să părăsească terenul”.
Tragerile de timp: „După minu
tul 80, vom interzice pauzele mai
mari de 10 secunde. Astfel, mingea
trebuie jucată după o perioadă
maximă de 10 secunde de pauză.
Aşa că nu va mai trage de timp
nim eni”.

FIFA intenţionează introdu
cerea unei reglementări în relaţia
dintre jucători şi arbitrii unui meci,
astfel încât doar căpitanul echipei
să se poată adresa „centralului” pe
marginea deciziilor pe care acesta
le ia. „în prezent orice jucător se
poate adresa sau se poate plânge
arbitrului. Noi vrem să-l ajutăm pe
arbitru, menţinând însă, în acelaşi
timp, dinamica şi interesul fotbalu
lui”, a declarat noul director pentru
dezvoltarea tehnică a FIFA, Marco
Van Basten. O astfel de regulă este
în rugby, acolo unde discuţiile de
pe teren pot avea loc doar între
arbitru şi căpitanul de echipă.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Mătuşa Dochiţa se stingea
pe un pat de spital. Se stingea
încet, ca o lumânare. Era
demultişor acolo. Oamenii în
halate albe au făcut tot
posibilul pentru a-i uşura şi
de data aceasta suferinţele.
Dar nu le-a fost în puteri. în
ochii ei senini puteai citi
amarul în care se zbătea
sufletu-i în acele ultime clipe
ale vieţii pământeşti.
Era dem ult trecută de 80 m ătuşa
D ochiţa. Dar, până a o dob o rî boala se
ţinea destul de bine. Deşi a dus-o greu
în viaţa ei, c u n o scâ n d şi m u n cile
câm pului, şi greul unei gospodării de
la ţară, mergea pe drum dreaptă ca o
fată m are de se m irau fem eile când
trecea pe uliţă. De fiecare dată îşi
oferea ajutorul la vreo clacă sau la pus
în grădină pe la vecinii săi cu care s-a
îm păcat de minune. Multe a mai văzut
această fem eie în viaţa ei. Avea vreo
13 ani atunci când de pe fronturile
celui de-al Doilea război m ondial le-a
venit o veste neagră că bunul lor
părinte s-a prăpădit fără urme. Mam ăsa a răm as de una singură cu cei şase
co p ii m ici, cea m ai ră s ă rită fiin d
D ochiţa. E cla r că a fo st nevoită să
îm partă cu mam a povara gospodăriei
şi grija pentru fraţii mai mici. Au trecut
m ai apoi şi prin fo a m e te , d a r au
supravieţuit cu toţii şi i-a dat fem eia,
rând pe rând, pe la casele lor. A şa a
vrut, probabil, Bunul Dum nezeu ca
D ochiţa să ră m â n ă îm p re u n ă cu
mam a. Nu a putut să facă şcoli mari,
deşi a fo s t cea mai stă ru ito a re în
clasă. Erau prea lim itate posibilităţile
m am ei. Şi ea a insistat ca fata să
răm ână în sat. Dochiţa nu s-a pierdut
cu firea. S-a apucat de tot ce a fost. A
lucrat mai întâi în cantina şcolii ca
bucătăreasă. îi plăcea să gătească
b u ca te g u sto a se . A p o i a m ers la
m uncile câm pului. De cu prim ăvară şi
până cădea brum a toam na târziu era
în câm p. Fie că prăşea o norm ă de
sfeclă, fie că era la strâns snopii. Pe
toate le făcea cu m are drag şi nu a
regretat nici pentru o clipă că nu a
plecat la oraş după cum au făcut-o alte
colege de clasă. îşi spunea întruna că
păm ântul îl hrăneşte pe om, de aceea
trebuie să-l lucrezi cu m ult drag. Şi
acasă aveau o grădină de o rară
frum useţe. îi plăcea să aibă de toate
ca atunci când vine toam na şi pivniţa
să fie plină cu legum e şi fructe, dar şi
cu b o rca n e p lin e cu b u n ă tă ţi. în
ograda lor puteau fi văzute zeci de
orătănii, care mai de care.
Le reuşea pe toate, şi pe m am a so ajute la m ulsul vacilor la ferm ă.
A colo l-a în tâ ln it pe Ionică al ei, care
era din satul vecin şi lucra şo fe r în col
hoz. îi picase d em ult tronc la inimă
fata, da r tot nu îndrăznea să-i spună.
O dată toam na, când sătenii erau la
săpatul sfeclei, flăcăul s-a fă cu t luntre
şi
pu n te
în a in te a
p re ş e d in te lu i
colhozului rugându-l să-l schim be de
pe m aşina pentru colectarea laptelui la

IM CRESCU
RANDUII ie pui
transportarea sfeclei. Şeful, crezând
că poate o fi avut un conflict cu careva
d in tre m u lg ă to a re ,
i-a s a tis fă c u t
rugăm intea. Flăcăul se văzu în câm p
la că ra t sfecla şi se străduia să fie cât
mai m ult tim p lângă D ochiţa. Fem eile
s-au şu şo tit un tim p în privinţa lor, căci
Ionică avuse o aventură eşuată în
satul său de baştină. Trăise cu o
fem eie un tim p fără nuntă, fără nimic,
însă, nu a fo st să fie şi iată-l din nou
holtei. Pe sem ne, D ochiţa avea să fie
cea cu care să îm partă tot restul vieţii.
Şi dacă la început se intim ida să-i
spună ceva de dor şi de drag, mai apoi
deveni m ult mai insistent până când
într-o bună zi i-a zis:
- D o ch iţă dra g ă , îţi u rm ă re s c
d em ult orice m işcare. M-ai frapat cu
frum useţea ta de un tim p încoace.
- Fii atent, Ionică, că de intrăm în
gura lumii...
- Puţin m i-ar păsa de ceea ce spun
babele. Gura lum ii n-o astupă nimeni
decât păm ântul. Şi-apoi, vorbe au fost
de când e lum ea. D acă-m i perm iţi vin
dum inică seară până la tine ca să
vorbim aşa, pe îndelete.
Ce pute a să -i sp u n ă fa ta ? A
acceptat, desigur.
A şa au du ra t vreo câteva luni de
întâlniri dulci şi pasionate şi, undeva
după sărbătorile de iarnă, a m ers la
mam a fetei şi i-a cerut mâna. Femeia
a sta t pe gânduri ştiind şi ea de acea
ave n tu ră a lui Ionică. A şa era pe
tim puri că, de intrai în gura lumii, nu te
s p ă la i, vo rb a ce e a , nici cu apa
Prutului. în cele din urmă, văzând că
Ionică are intenţii serioase, i-a zis fetei
să-i spună „d a ” cu condiţia că flăcăul
vine să trăiască la ele. S-a bucurat că,
în sfârşit, vo r avea o mână de bărbat
lângă casă. Şi, într-adevăr, Ionică s-a
dovedit a fi nu numai un soţ grijuliu, ci
şi un ginere atent. Tinerii plecau din
zori la m uncă, iar bătrâna răm ânea
a ca să cu to a tă g o s p o d ă ria şi cu
nepoţii în grija ei. Au convieţuit ani de
zile îm preună, d a r nici odată nu i-a
ieşit din cuvânt m am ei-soacre. Era şi
el priceput la toate cele. Şi-au durat
îm preună cu Dochiţa o casă frum oasă,
au a d u s pe lum e, dup ă cum vă
spuneam , o fată şi cinci feciori, cărora
le-au d ă ru it toată dragostea lor. Anii
trecură şi copiii s-au ridicat şi s-au dus
pe la casele lor, au adus pe lum e şi ei
copii frum oşi drept m ângâiere pentru
inim ile bunicilor...
Dar aşa cum nim ic nu e veşnic pe
lum ea asta şi necazul vine asupra
om ului atunci când îl aşteaptă cel mai

puţin sau nu-l aşteaptă deloc. Acum
zece ani a dat o boală asupra lui
Ionică, care l-a secerat în mai puţin de
ju m ă ta te de an pe a cest bărbat nalt şi
spătos. C ât nu a um blat el printre
doctori, în cele din urm ă boala a învins
şi s-a trecut sărm anul om în lumea
ce lo r drepţi. A m urit îm păcat cu gândul
că a lăsat o urm ă frum oasă pe acest
păm ânt. Cu lim bă de m oarte le-a spus
co piilor să fie cum inţi şi să preţuiască
orice clipă, să ţină la mam a lor ca la
ochii din cap şi să n-o lase nicicând la
nevoie.
Aşa a fo st tim p de vreo ju m ă ta te de
an. în fiecare zi feciorii, nurorile şi
n e p o ţii tre ce a u pe la m am a şi o
întrebau de sănătate sau dacă nu are
nevoie de ceva. După şase luni între
fraţi s-a iscat o vrajă neînţeleasă. Măr
al
d is c o rd ie i
a
d e v e n it
casa
părintească. Sora m edicală, care ne-a
pus pe palm ă această istorie a unei
vieţi zbucium ate auzită chiar de la
eroina povestirii şi care s-a oferit, din
bunul ei sim ţ, s-o ajute pe bătrână şi
să-i facă mai frum oase ultim ele clipe
ale vieţii, spunea că ea şi colegii ei au
in s is ta t
de
n e n u m ă ra te
ori
cu
telefoane pe la copiii m ătuşii Dochiţa,
dar fără nici un rezultat. Unul dintre ei
ch ia r s-a răstit într-o zi:
- Nu vă am estecaţi acolo unde nu
vă fierb sarm alele. Să aibă grijă de ea
acel cui îi va răm ânea averea.
Şi m edicii nu au mai insistat. Abia
atunci când m ătuşa Dochiţa îşi dădea
u ltim a su fla re , în sa lo n a in tra t
plângând fiica Maria.
- Mamă, scum pa noastră, nu te
duce! De ce ne părăseşti?!
O auzea? Poate. Ochii senini de
o d in io a ră
se
în ch id e a u
pentru
to td e a u n a . T re ce a în zb u ciu m pe
c e lă la lt tărâm un s u fle t sfâ şia t de
durerea despărţirii, chinuit că nu şi-a
mai putut revedea pentru ultim a dată
odraslele adunate grăm ăjoară.
Pe Ghiţă şi pe C ostel i-a găsit
lum ea la barul din sat şezând după o
sticlă de rachiu, iar lon-m ezinul despi
ca lemne. A uzind vestea nu prea s-a
grăbit să arunce toporul din mână.
Petru şi V asile erau plecaţi la oraş tot
cu treburi. Şi numai fiica Maria, cea
mai m are în tre fraţi, a fost unica dintre
co p ii ca re a v e g h e a t la că p ă tâ iu l
m am ei în m om entul plecării.
Să nu uităm că viaţa este o horă
mare, în care ne prindem cu toţii. Dar
nim eni dintre noi nu ştie cât ar mai
putea juca.

Dumitru VERBIŢCHI
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Se trezeşte soţul dimineaţa
după o noapte petrecută cu prietenii şi
strigă la nevastă:
- Măi femeie, nu pot înţelege un lucru: am
cum părat
această
căm aşă
acum
o
săptămână, dar gulerul este deja mic! M-am
îngrăşat, ce naiba?!
- Şi eu mă m ir de tâmpenia ta, bărbate,
răspunde calm femeia. Nu pot
înţelege cum de ai reuşit să bagi capul în
mânecă.
j-fe. jjjfe. jjjfe.
Ww w
La doctor o bătrână de 80 de ani se plânge
de sughiţ.
- Ce să fac, doctore, de trei zile mă
chinuieşte sughiţul acesta?
Medicul o exam inează cu atenţie şi-i
spune:
- Probabil, sunteţi gravidă, doamnă. Alte
simptome nu văd.
Baba scoate un răcnet, sare de pe scaun şi
iese ca fulgerul din cabinet. A sistenta
m edicală, care era de faţă nu-şi poate
ascunde uimirea:
- Domnule doctor, are 80 de ani femeia.
De ce i-aţi spus că este gravidă?
- Nu-i nimic, spune medicul. în schimb a
scăpat de sughiţ.
j-fe. jjjfe. jjjfe.
Ww w
D im ineaţa bărbatul se pregăteşte să
meargă la serviciu. Pe masă - micul dejun, pe
umerar - cămaşa şi pantalonii călcaţi. Mai în
scurt, totul cum ar trebui să fie. Ieşind pe uşă,
bărbatul îi zice soţiei:
- Dă-mi, te rog, şi ceva bani.
- Pentru ce-ţi trebuie bani? Doar mănânci
în cantina întreprinderii.
- înţelegi, draga mea, la întoarcere poate
întâlnesc pe cineva şi voi fi al treilea în com 
panie.
- Mai bine de la serviciu vino direct acasă.
Nu te reţinea nicăieri. Vei fi primul.
j-fe. jjjfe. jjjfe.
Ww w
La ginecolog o tânără fem eie se plânge
medicului:

- Doctore, nu mai ştiu ce să fac. Trăim
îm preună cu soţul de trei ani şi nu avem copii.
- Cum îl cheamă pe soţul dumneavoastră?
- se interesează medicul.
- Ion Suveică, răspunde femeia.
- Bine, doamnă. Fiţi liniştită. Spuneţi-i
soţului să intre mâine în cabinetul meu.
Vine bărbatul a doua zi la medic.
- De ce m-aţi chemat, domnule doctor?
- Şi nu ţi-e ruşine, măi Ioane!? Toate
fem eile din raionul nostru vin să facă avort de
la tine, iar în fam ilie nu ai nici un copil.
- înţelegeţi, domnule doctor, zice bărbatul.
Eu pot să mă înm ulţesc doar atunci când sunt
în libertate.
J-fe.jjfe.
Ww w
Se întâlnesc doi amici. Unul dintre ei spune
cu nedumerire:
- Măi Ioane, eu nu pot să-i înţeleg pe
oam enii ăştia. Le spun că nu beau, toţi
încearcă să mă îmbete. Le spun că nu mi-e
foam e - toţi încearcă să mă hrănească.
- Şi ce-o fi rău în asta, măi Gheorghe? întreabă Ion nedumerit.
- De ce naiba atunci când le spun că nu
am bani nu mă aude nimeni. Sau
sunt cu toţii surzi, sau eu vorbesc prea
încet.
J-fe.jjfe.
Ww w
Soţia pleacă în vacanţă în Franţa de una
singură. Soţul, mai în glumă, mai în serios, îi
zice:
- Draga mea, să-mi aduci şi mie de acolo
o franţuzoaică mică.
La întoarcere bărbatul întreabă:
- Ei, mi-ai adus şi mie o franţuzoaică?
Soţia:
- Eu am făcut totul ce mi-a stat în puteri.
Să ne rugăm acum îm preună să se nască o
fetiţă.
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STOP,
Vinete - împotriva
colesterolului mărit
Un studiu recent, efectuat în
Washington, arată că vinetele
conţin substanţe active ce pot

le precum magneziul şi potasiul,
adică exact acele componente
alimentare care reduc riscul de
hipertensiune.

Brânza de vaci,
pentru combaterea
hipertensiunii
Dacă sunteţi hipertensivi,
consumaţi brânză de vaci în mod
regulat. Brânza de vaci are sub
stanţe componente ideale, pre
cum potasiul, calciul şi magne
ziul. Consumaţi zilnic - pe o
perioadă mai îndelungată - 1,8
kg de brânză de vaci, ca atare
sau preparată. Dar luaţi şi medi
camentele prescrise de medic.

reduce valorile prea ridicate ale
grăsimilor din sânge. Aceste sub
stanţe se găsesc doar în miezul
de vânătă. Modul cel mai sănă
tos de preparare a vinetelor este
coacerea lor, cu coajă cu tot şi
fără grăsime. Este interzis consu
mul vinetelor crude, deoarece
conţin solanină, o otravă care se
distruge prin încălzire. Dar nu
renunţaţi la medicamente, vinete
le reprezintă doar un tratament
suplimentar.

Polen contra
hipertensiunii
Recent a fost demonstrat fap
tul că polenul din stup - denumit,
încă din antichitate, polen melbrosia - poate reduce, în mod
uşor şi natural, hipertensiunea
arterială. Pentru aceasta, se iau
zilnic de 3 ori, câte 3 capsule de
polen (de la farmacie), timp de
câteva luni. Polenul este, în ace
laşi timp, şi un întăritor. El este,
însă, doar un supliment, fără a
putea înlocui m edicam entele
prescrise de medic.

Fructele reduc hiper
tensiunea arterială
La celebra Harvard School
din Boston a fost încheiat, de
curând, un studiu, din care rezul
tă clar că persoanele care consu
mă fructe în mod regulat (re
nunţând chiar la alimente, la anu
mite mese), îşi pot ţine sub con
trol, pe parcursul timpului, ten
siunea arterială. Explicaţia: fruc
tele alimentează organismul cu
fibre, dar şi cu substanţe minera

Banane şi nuci, în caz
de hipotensiune
arterială
Alimentele bogate în potasiu
stim ulează circulaţia sângelui.
Ideale sunt bananele şi nucile.
Eficiente sunt, de asem enea,
condim entele precum piperul
verde şi chili. Beţi, dimineaţa,
ceai de rozmarin sau de mentă şi
faceţi gimnastică. Mergeţi la înot
şi la dans. Şi râdeţi cât mai mult.
Dispoziţia nu prea bună reduce şi
mai mult tensiunea şi-aşa scăzu
tă.

marin. Faceţi mişcare regulat:
plimbări pe jos ori cu bicicleta,
gimnastică etc. Un remediu “de
casă” eficient: măcinaţi 3 linguri
de boabe de orz, amestecaţi
făina obţinută cu 3 linguri de apă
minerală, acoperiţi “aluatul” obţi
nut, lăsaţi-l să stea 6-8 ore şi
mâncaţi-l o dată pe zi.
Beţi, timp de 3 săptămâni,
câte o ceaşcă de ceai de păducel
sau de vâsc, de 2-3 ori pe zi.

Usturoiul previne
atacul cerebral
Cei mai mari doi factori de
risc pentru un atac cerebral sunt
nicotină şi hipertensiunea arteria
lă. Aceasta înseamnă: un control
regulat al tensiunii arteriale şi
măsuri (luate de medic) în cazul
unor valori ridicate. Şi dacă
fumaţi, renunţaţi la ţigări.
Un studiu efectuat recent la
Universitatea Oxford din Anglia
arată că persoanele care iau, în
mod regulat, drajeuri cu usturoi
(de la farmacie) - şi anume, câte
unul de 3 ori pe zi - îşi pot reduce
cu 40% riscul de atac cerebral.
Usturoiul proaspăt nu are acest
efect, deoarece nu toate căciuliile au aceeaşi calitate şi cantitate
de alicină (substanţa activă din
usturoi).

Mic dejun „sărat”
împotriva
hipotensiunii

Aritmie car

apă rece
Cardiologul britanic praf. dr.
C am pbell a descoperit - în
cadrul unui studiu - cel mai sim
plu, mai ieftin şi mai la îndemână
remediu împotriva aritmiei car
diace: apa rece. Un pahar de apă
minerală rece (de la gheaţă),
băută încet, are un efect calmant
asupra bătăilor inimii. Un alt
remediu vechi: scufundarea feţei,
timp de 20 de secunde, într-un
vas cu apă rece.

Uleiul de măsline
întăreşte inima
Uleiul de măsline înseamnă
ulei alimentar presat la rece din
m ă slin e

N ^ d ia c ă :

Prima măsură indi
cată - un mic dejun cu
sare: salam, brânză,
supă de legume, un
hering, un pahar de
suc de roşii cu sare şi
piper. Dar şi o ceaşcă
de cafea vă poate fi
de folos.
Dacă sunteţi hipotensivi, trebuie să mer
geţi regulat la medic şi să
vă controlaţi periodic ten
siunea arterială, pentru că
medicamentele hipertensoare
nu trebuie luate o perioadă prea
lungă de timp.
Beţi dimineaţa, înainte de a
vă scula din pat, o ceaşcă de
ceai negru. Sau amestecaţi 1/4 I
de apă minerală cu 2 linguri de
oţet de mere şi 2 linguri de miere
şi beţi-o încet, dimineaţa, pe sto
macul gol. Şi faceţi dimineaţa o
baie la picioare, cu adaos de roz

beţi

regulat în programul alimentar,
uleiul de măsline întăreşte inima.

Şampania stimulează
fluxul sanguin
Un studiu al Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii arată că
vinul spumos şi şampania, băute
cu măsură, pot fi remedii eficien
te. Un pahar de şampanie stimu
lează, în mod evident, irigarea
sanguină a miocardului şi reduce
tensiunile care produc contracta
rea vaselor de sânge. Şi, în plus,
accelerează digestia. încordarea
psihică e, şi ea, diminuată, dar
toate aceste efecte nu trebuie
puse doar pe seama alcoolului şi
a acidului carbonic. în total, în
şam panie acţionează 400 de
substanţe, printre care numeroa
se minerale şi microelemente.

Sucul de struguri,
energizant în cazul
crizelor de slăbiciune
Cura cu suc de struguri şi-a
demonstrat eficienţa de întăritor
natural şi de energizant. La
aceasta contribuie componentele
sale: vitaminele A, C, Bi şi B2 ,
glucoza, potasiul şi o serie întrea
gă de enzime. Beţi câte 1/4 I
dimineaţa şi seara, cu înghiţituri
mici, timp de 14 zile.
coapt
e
proaspete.
Cea
mai
bună calitate
provine din prima
presare. Uleiul de
m ăsline conţine multă
vitamină A şi E, dar mai
ales o cantitate mare de acizi
graşi nesaturaţi. De aceea, inclus

Lipsa de sare,
dăunătoare la o vâr
stă mai înaintată
Un studiu ştiinţific demons
trează că, la o anumită vârstă,
econom ia la sare aduce mai
multă pagubă decât folos. Lipsa
de sare poate prejudicia puternic
activitatea cerebrală.

COJILE Dl OUA, SURSA DE MINERALE
PENTRU DRGANISM.
BENEFICII SI PROPRIETĂŢI
f

f

Cojile de ouă sunt o sursă de minerale importantă şi la îndemână pentru
organism. Iată cum pot f i consumate. Cojile de ouă sunt o excelentă sursă de
minerale esenţiale pentru susţinerea sănătăţii organismului. Aceste minerale
sunt rapid absorbite de corp, mai ales calciul care este identic cu cel din dinţi şi
oase.
* Cojile de ouă - sursă importantă
de calciu. Calciul consumat regulat şi în
cantităţi optim e ajută
apariţiei osteoporozei.

la

prevenirea

* Calciul stimulează măduva osoa
să. Cojile de ouă sunt recomandate de
mulţi specialişti ca o sursă bună de supli
ment de calciu natural eficient. Este reco
mandată o doză de 1,5 g până la 3 g zil
nic de coji de ouă mărunţite bine. Cojile
de ouă mai conţin fier, cupru, magneziu,
fluor, crom, fosfor, molibden.

* Curăţă sângele şi întăreşte orga
nismul. Se folosesc 5 coji de ouă şi 3 litri

de apă. Cojile se spală, se zdrobesc şi se
pun în apă. Se lasă amestecul în frigider
pentru 7 zile, după care lichidul obţinut
poate fi consum at. Se poate adăuga
zeamă de lămâie, pentru a-i oferi băuturii
o aromă. Se beau 2-3 pahare, în fiecare
zi.
* Ajută glanda tiroidă. Se folosesc 8
coji de ouă şi 2 lămâi. Se spală cojile, se
zdrobesc, apoi se adaugă zeama de la
lămâie. Se lasă amestecul la frigider 5
zile, timp în vom observa cum cojile se
vo r înm uia. După acest term en se
strecoară amestecul, iar sucul obţinut se

mixează cu 1 kilogram de miere şi 1 litru
de schnapps. înainte de a-l folosi acest
am estec se lasă să se odihnească 7 zile.
Se ia câte 1 lingură de 2-4 ori pe zi, după
mese.

mică de coji pisate, 2 linguri de zeamă de
lămâie. Se amestecă bine, iar când au
devenit suficient de moi se adaugă 100 ml
lapte fierbinte. Se consumă acest am es
tec pe stomacul gol, de 2 ori pe zi,
dimineaţa şi înainte de culcare.

* Cojile de ouă pentru gastrită şi
ulcer. Este nevoie de o cantitate
Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Nimic din ceea ce este pe pământ nu
ar trebui să fie mai important decât El
trecut sărbătorile de
Auiarnă.
Dar acum, pri

ţigări... Frigiderele sunt pline,
iar inimile - pustii... Avem multe
de observat, iar noi nu obser
văm.
Cel mai des nu observăm că
cel mai frumos pe acest pământ
este să ai oameni în jurul tău
cărora nu le eşti indiferent.
Oameni care se bucură când
zâmbeşti, care sunt gata să te
ajute când ai nevoie. Dacă
avem aşa oameni în jurul nost
ru, să-i mulţumim lui Dumne
zeu. Şi eu îi mulţumesc, pentru
că am oameni care se intere
sează de viaţa mea, oameni
care se roagă pentru mine. Am
soţie, am părinţi, am prieteni
care mă susţin şi-mi sunt ală
turi. Acum îl rog pe Dumnezeu
să ne aducă pe lume copilul pe
care îl aşteptăm... Ca noi să-l
creştem, să-l iubim, să-l ajutăm
întru totul. Vă doresc tuturora
un an 2017 plin de bucurii şi
împliniri. Fiţi tari, Dumnezeu
este cu noi!

vind în urmă în anul care a
trecut, observ că, de fapt,
anul 2016 a fost un an plin
de încercări, şi totodată un
an plin de bucurii. Un an
care a trecut foarte greu,
dar totodată mult prea
repede. A fost un an cu
bucurii, încercări, dureri,
căderi, ridicări, pierderi ş.a.
De toate acestea am avut
parte eu însumi, le-am întâlnit
fie la prieteni, fie la cei din jur.
Cred că şi anul acesta Dum
nezeu a căutat să ne trezească
un pic din amorţirea noastră, din
lipsa prezenţei Lui. Să ne aducă
aminte că nimic din ceea ce
este pe pământ nu ar trebui să
fie mai important decât El.
Observ că parcă şi noaptea se
face mai devreme ca niciodată.
Parcă şi stelele nu mai pot fi
văzute atât de clar. Nu pentru că
şi-a pierdut din puterea străluci
rii, ci pentru că e acoperită de
fumul care domneşte în aer de
la sobe, de la maşini, de la

Preot Igor ANDRONACHI
s. Tărăsăuţi,
raionul Noua Suliţă

Ce mă surprinde cel mai mult la
umanitate? Omul. îşi sacrifică sănătatea
pentru a face bani. Apoi îşi sacrifică banii
pentru a-şi recupera sănătatea. Apoi este
atât de nerăbdător cu gândul la viitor,
încât nu se bucură de prezent. Rezultatul e
că nu trăieşte în prezent, dar nici în viitor.
Trăieşte de parcă n-ar muri niciodată şi
apoi moare fără să f i trăit.

Dalai LAMA

tia - ti- G
C alculele
specialiştilo
arată că supra
faţa acoperită de
păduri de pe planeta
noastră se reduce anual
cu 2 la sută. Din păduri
le originare se păstrea
ză numai 63 la sută
în Brazilia, 52% în C anada, 43%
Indonezia, 24% - în Noua
Zeelandă, 15% - în SUA şi
5% - în Australia.
# Cea mai mare grindină
a căzut în anul 1929 în India.
Câteva din „pietrele” căzute
pe păm ânt cântăreau 1
kilogram.
# Delfinii se pot scufun
da până la adâncim ea de
500 metri şi pot atinge, în
aer, dintr-o săritură, înălţimea
de 6 metri.
# Câinele a fost domesti
cit în mileniul al X-lea î.e.n.,
în M esopotam ia, capra şi
oaia - în mileniul IX î.e.n., în
Persia (Iran) şi Afganistan,
porcul şi găinile - în mileniul
VII
î.e.n.,
în
sud-estul
Anatoliei.
# Merele sunt mai efi
ciente decât cafeaua pentru
a te înviora dimineaţa.

ă
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I Dacă adunăm
toate clip irile din
ochi ale unei per
soane într-o zi, vei
ţine ochii închişi
timp de 30 de minute.
# Veneţia, oraşul
italian, a fost con
struit pe 118 insule
unite prin 400 de
poduri. Oraşul se scufundă
treptat în mare.
# Primul elicopter, care
s-a ridicat vertical de la sol cu
o persoană la bord, a fost
construit în anul 1907 de
către francezul Paul Cornu.
#
Cea mai scum pă
monedă de argint din lume, 1
d olar am erican, bătută în
anul 1794 în SUA, a fost pro
curată cu 10 m ilioane de
dolari la o licitaţie în anul
2013 de către com pania
„Legend Numism atis”.
# Prima persoană care a
purtat un ceas de mână a
fost regina Elisaveta I a Marii
Britanii, în anul 1571.

Selectate
de Octavian
VORONCA
or. Cernăuţi

VEŞNICA POMENIRE
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O veste tristă a cutremurat întregul
sat Dimca, dar şi localităţile din împrejurimi în aceste zile de la sfârşitul lui BH'a
Gerar. Această ştire straşnică, însă din ■ B H | H H
păcate adevărată, a ajuns şi la fiii şi BH'a
fiicele satului împrăştiaţi prin lumea
mare. A încetat să bată inima unui adevărat părinte
spiritual al locuitorilor acestei frumoase vetre de
români -

Mihai GUMELNIC,
fost director al Şcolii medii din localitate, un
pedagog de vocaţie şi un neobosit îndrumător.
Originar din Ţinutul Herţei, a venit să lucreze la
şcoala din Dimca pe la mijlocul anilor 70 ai secolului
trecut şi, timp de 30 de ani, a contribuit cu toată
ardoarea la prosperarea acestui minunat cuib al
înţelepciunii. în clipele de grea încercare, durerea
despărţirii se împleteşte cu amintirile frumoase des
pre acest Om cu literă mare. Mihai Gumelnic a lăsat
în urma sa un detaşament solid, format, în temei, din
cadre locale, a semnat foi de drum în viaţă pentru
sute de absolvenţi ai acestei şcoli.
în aceste clipe foştii colegi de serviciu, foştii
elevi, toţi acei care l-au cunoscut, deplâng trecerea în
eternitate a Omului, pedagogului şi îndrumătorului
lor şi sunt alături de familia îndurerată.
Amintirea luminoasă despre regretatul Mihai
Gumelnic va fi veşnic vie în inimile noastre ca o
frumoasă lecţie ţinută cândva de acest minunat Om
şi pedagog.
îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-l aşeze de-a
Dreapta Sa şi să-i dea liniştea de care are nevoie
acolo, în Ceruri.
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BERBECUL. O săptămâna dinamică, care-ţi oferă
l posibilităţi de extindere a cunoştinţelor cu idei şi
j noţiuni deosebite. Sunt susţinute călătoriile pe
'distanţe lungi. Gândeşte-te la o nouă filozofie de
"viaţă şi trasează noi linii pentru viitor. Miercuri şi joi vei
fi nevoit să relaţionezi cu şefii, să explici felul în care îţi
desfăşori activitatea profesională şi să găseşti şi un plan bun
de îmbunătăţire a rezultatelor din câmpul muncii. în a doua
parte a săptămânii se anunţă o nouă etapă la capitolul prieteni
şi susţinători profesionali. Prudenţă şi discernământ!
TAURUL. Relaţiile profesionale şi felul în care se
desfăşoară activitatea la locul de muncă reprezin
tă preocupările tale din această săptămână. Zona
profesională se activează datorită aspectelor
financiare pe termen lung. Este posibil să descoperi
facturi, taxe, plăţi restante şi să fii nevoit să le achiţi în regim de
urgenţă. Schimbul de idei dintre tine şi colegi te va determina
să-ţi revizuieşti multe concepţii despre viaţă. Sfârşitul
săptămânii îţi oferă influenţe în segmentul relaţiilor cu şefii şi
autorităţile. Se conturează o nouă etapă profesională care va
presupune multă muncă.
GEMENII. Săptămâna debutează cu aspecte parteneriale, atât acasă în plan personal, cât şi în plan
profesional la locul de muncă. Miercuri şi joi apar
i - 'V cheltuieli, dar este posibil să primeşti şi bani,
bunuri, favoruri sau cadouri. Pe de altă parte arfi bine
să-ţi remodelezi concepţiile despre latura materială a vieţii şi să
priveşti în alt mod realitatea. Ai putea descoperi adevăruri inte
resante, care te-ar scuti de multă suferinţă şi de luarea decizii
lor nechibzuite. Sunt posibile călătorii în străinătate.
RACUL. în prima parte a săptămânii ai mult de
s
... lucru la locul de muncă, însă energia vitală se află
, la cote joase. De aceea, planifică atent sarcinile
' profesionale şi treburile gospodăreşti, astfel încât
's ă ai suficient timp şi pentru relaxare. Dialogurile
colegiale cu persoane influente din mediul profesional în care
activezi se vor dovedi a fi de mare folos. Miercuri şi joi este
posibil să revii asupra unor decizii luate împreună cu
partenerul de viaţă sau partenerii profesionali, însă lucrurile se
vor aranja favorabil pentru tine. La sfârşitul săptămânii apar
noutăţi financiare, variante bune de investiţii pe termen lung.
LEUL.
Răsturnările de situaţie din segmentul
relaţiilor sentimentale de la începutul săptămânii ar
trebui luate în seamă. Fie că este vorba despre
persoana iubită, fie despre copii. Alege-ţi cuvintele
şi gesturile cu grijă, ascultă ce au spun ceilalţi.
Miercuri şi joi se pare că vei avea multe de făcut la locul de
muncă, dar şi acasă vei fi nevoit să rezolvi unele treburi. Fii
prudent întrucât sănătatea este vulnerabilă pe segmentele
sistemului osos şi articular. Odihna şi dieta potrivită te ajută
mult şi bine. Se poate îmbunătăţi o relaţie partenerială veche
sau poate apărea una nouă la orizont.
FECIOARA. Reorganizează-ţi activitatea şi
planifică întâlniri şi dialoguri cu persoanele dragi.
I Relaţiile cu persoana iubită şi copiii se vor
1evidenţia miercuri şi joi, prin discuţii ample şi
activităţi comune de anvergură. Este posibil să-ţi
displacă ceea ce îţi spun ceilalţi, însă cu puţin efort şi
bunăvoinţă vei depăşi totul cu bine. Conflictele dintre generaţii
sunt prezente. Spre sfârşitul săptămânii se va marca debutul
unei etape profesionale. Se întrezăresc sarcini de lucru noi,
modificarea condiţiilor de muncă, colegi noi.
BALANŢA. Eşti foarte căutat de persoanele din
w
anturajul apropiat în prima parte a săptămânii, ast“
fel că sunt posibile multe discuţii şi întâlniri cu lume
V / diversă. Se pot rezolva chestiuni patrimoniale, se
' " " • ' p o t trasa planuri de anvergură şi se poate ajunge la
un consens cu toată lumea. Recomandabil este să ţii cont şi
de sugestiile celorlalţi. O perioadă ce oferă influenţe în
segmentul relaţiilor parteneriale. O relaţie amoroasă veche se
poate revigora, îşi poate schimba termenii şi condiţiile de
desfăşurare sau în unele cazuri se poate finaliza definitiv.
SCORPIONUL. Săptămâna debutează cu aspecte
financiare. Este posibil să primeşti bani, fie sub
I formă de salarii, fie că cineva drag îţi oferă cadouri
1în bani sau bunuri valoroase. Pe de altă parte vor
' apărea şi informaţii utile despre salarizarea locului de
muncă sau despre modificarea condiţiilor de muncă. Există
informaţii false spuse de unii şi de alţii doar aşa ca să te pro
voace. Dialogurile purtate cu persoane influente îţi vor lămuri
chestiuni personale şi profesionale importante.
SĂGETĂTORUL. La începutul săptămânii eşti
.
tentat să-ţi planifici forţa spre tot felul de treburi.
.
Asta îţi va aduce admiratori şi ajutoare importante.
V
_ y Miercuri şi joi intervin cheltuieli cotidiene, dar şi la
locul de muncă apar informaţii noi privitoare la
condiţiile de muncă şi la salarizare. Este rost de modificări
benefice şi cu efecte pe termen lung. A doua parte a
săptămânii îţi oferă influenţe în segmentul relaţiilor cu anturajul
apropiat. Unele relaţii se pot încheia, altele apar la orizont.
CAPRICORNUL. în primele zile ale săptămânii eşti
indispus şi cu greu îţi poate intra cineva în voie. Pe
j de o parte este posibil să apară neplăceri legate
de sănătate. Odihna, detaşarea de cotidian,
' sprijinul celor dragi şi de încredere te pot ajuta să
depăşeşti totul cu bine. Miercuri şi joi te vei simţi mult mai bine,
reuşind să revii în mijlocul colegilor. Continuă să-ţi împărţi
eforturile şi implică-te numai în treburi personale sau profesio
nale importante. Este o perioadă ce-ţi deschide o etapă finan
ciară nouă la locul de muncă. Câştiguri noi!
VĂRSĂTORUL. Prietenii îţi sunt alături în primele
zile ale săptămânii. Dar evită să vorbeşti prea mult
despre planurile tale sau despre slăbiciunile tale
' de moment. Unii pot interpreta greşit unele lucruri
şi de aici se poate declanşa un şir lung de neplă
ceri. Energia vitală este fluctuantă, astfel că ai succes
numai în treburi uşoare şi de rutină. Sfârşitul săptămânii îţi
aduce energie nouă, benefică, impulsionându-te să demarezi
o nouă etapă de viaţă.
PEŞTII. Săptămâna începe cu aspecte socioprofesionale, evidenţiindu-se dialoguri şi întâlniri
| fructuoase cu şefii de la locul de muncă. Apare
' posibilitatea să demarezi proiecte profesionale pe
termen lung. Onorează orice invitaţie la dialog şi
expune-ţi precaut opiniile şi intenţiile. Printre ascultători poţi
găsi pe cineva care să-ţi ofere sprijin deosebit pe termen lung.
în a doua parte a săptămânii vei avea nevoie de odihnă,
discreţie şi retragere din forfota cotidiană.

Felicitări!

Joi, 26 ianuarie 2017

La începutul acestei săptămâni, familia Gherdic
au servit o cupă de vin în cinstea mult stimatului
domn şi om de omenie,

Ziua de 27 ianuarie e deosebit de scumpă pentru
familia luricescu din satul Igeşti, raionul Storojineţ.
Domnul

Grigore IURICESCU

Victor GHERDIC
din satul Draniţa, raionul Noua Suliţă, adresându-i
din adâncul inimii următoarea urare:
La mulţi ani cu bucurie, /Suta s-o ajungi voios,
Dar şi-atunci chipul să-ţi fie/ La fel tânăr, lumi
nos...
într-adevăr, şi la această vârstă pe care a sărbătorit-o domnul Victor chipul dumnealui este luminat de
nemărginită şi stima profundă a,
mai scumpe fiinţe, pentru care săr-a
bătoritul este cel mai drag tată,
soţ şi bunic din lume, un etalon al bărbăţiei, un adevărat,
părinte ca o icoană a vieţii, cel mai grijuliu şi cel mai drag,
vorba căruia încălzeşte, linişteşte şi întăreşte speranţa.j
Credem că în acea seară, la masa de sărbătoare, se afla şi'
cel mai scump din lume nepoţel - Stas care, crescând mare,'
va avea trăsături alese, va iubi de asemenea munca, va stima oame
nii, va avea o inimă bună şi va fi recunoscător bunelului şi părinţilor,1
pentru că au făcut totul pentru el.
La 25 ianuarie şi Stas şi-a sărbătorit ziua de naştere. E de acum1
mare, este elev, învaţă bine, este mândria şi bucuria părinţilor - Slavic1
şi Cristina Andriţchi.
Scumpul nostru STAS, mama şi tata te iubesc nespus de mult, cred că1
simţi mereu căldura inimilor lor, care bat pentru tine...

Mulţi ani fericiţi să-ţi dăruie Bunul Dumnezeu!

La 25 ianuarie,
doamna

87

vârste de
de ani.
Nu-i vine a crede că anii au trecut atât de repede,
ca pasărea-n zbor. Parcă mai ieri era băieţel la casa
părintească, parcă mai ieri umbla la horele satului. Dar
anii trec pe neprins de veste şi astăzi domnul Grigore numără în cununa vieţii 87 de flori,
flori alese, deoarece întotdeauna a căutat şi caută să trăiască frumos, cu demnitate şi
omenie. Timp de 40 de ani a lucrat şofer, este veteran al muncii şi are 4 medalii pentru
munca sârguincioasă. Viaţa nu i-a fost chiar uşoară, a trecut şi prin cumpene, greutăţi,
însă le-a înfruntat pe toate mai cu seamă de dragul copiilor care îi sunt scumpi, dragi
răgi
ţine la ei ca la ochii din cap.
Domnule Grigore, şi copiii ţin nespus de mult la Dumneavoastră,
mulţumesc din suflet pentru că le-aţi dat viaţă, i-aţi crescut, i-aţi
cu mare grijă şi dragoste. Acum au şi ei familiile lor, însă nu uită
tăticul lor, de poveţele lui, simt mereu căldura inimii de tată. Şi iatăpe toţi sosiţi în casa părintească pentru a i se închina de sănătate
scumpului tată şi bunic. îi sărută cu drag mâna feciorii Dumitru.
Gheorghe, Vasile, Ion şi fiica Maria împreună cu familiile lor,
soţia Aurora, cei 7 nepoţi şi 8 strănepoţi. Toţi vă urează
sănătate, fericire, noroc, bucurii, iar soţia
mulţumeşte Bunului Dumnezeu că în tinereţe i-a trimis
cale un tânăr atât de bun, omenos, cumsecade ca
Grigore, cu care au trăi şi trăiesc în dragoste, stimă,
înţelegere timp de peste 60 de ani.

Mulţi ani şi numai bine, domnule Grigore!

Buna credinţă, dragostea şi respectul sunt cele trei puncte de care ţine omenia.
Sincer recunoscând, de esenţa acestor legi nescrise ale omeniei
se conduce şi domnul

Sofia
MURARU
din or. Cernăuţi
şi-a sărbătorit ziua
de naştere.
E frumoasă,
harnică,
e mamă bună,
bunică
iubitoare,
înţelegătoare,
în această zi toţi
acei care o iubesc şi-i preţuiesc calităţile sufle
teşti, îi aduc sincere cuvinte de felicitare şi-i
doresc odată cu tradiţionalul “La mulţi ani”,
multă sănătate şi binecuvântare de la Bunul
Dumnezeu. Fiind o fire sensibilă şi receptivă ca
soţie, mamă şi prietenă, doamna Sofia îi iubeşte
în egală măsură pe toţi, comportarea frumoasă şi
echilibrul sufletului trezind în inimile celor din
preajmă calmul, optimismul, omenia şi speranţa
în ziua de mâine.
Dragă Sofia, această felicitare cu ocazia zilei
de naştere vine din partea soţului Mihai, a copiilor
Pavel şi Aliona împreună cu familiile lor, a celor 4
nepoţei şi a bunilor gospodari Vladimir şi Valentina
Robu, care vă doresc
sănătate şi împliniri
frumoase, fericire,
linişte sufletească şi
multe bucurii. Să vă
dea Dumnezeu tot
binele din lume, iar
îngerul păzitor să vă
fie mereu alături.

îşi va sărbători în această zi împlinirea onorabilei

Remus STEFUREAC
9

din or. Cernăuţi. Cu ocazia aniversării vârstei frumoase, domnul Remus este felicitat
cu drag de către soţia Jana, fiicele lulia şi Victoria, de mama Valeria, fratele Vitalie din
Grecia, mama-soacră Nadea, de către colegi şi prieteni. Doamna Jana îi mulţumeşte
Bunului Dumnezeu pentru un astfel de soţ iubitor, cu suflet mare. împreună cu domnul
Remus cresc şi educă două fetiţe, care cu inima şi sufletul sunt alături mereu de
scumpul lor tătic.
Stimate domnule Remus, pentru dumneavoastră au răsunat cele mai sincere
cuvinte de felicitare, urări de voie bună şi multă, multă sănătate din partea celor mai apropiaţi inimii. Deci, cu
prilejul zilei de naştere, cei dragi sufletului vă adresează urări de sănătate, multe bucurii şi belşug în casă şi aces
te cuvinte izvorâte din adâncul inimii:
Eşti un soare pentru toţi, /Eşti lumină-n casă,
Fie-ţi anii fericiţi, /Fie-ţi viaţa ta frumoasă.
Pe cărarea scumpă-a vieţii /Cu noroc în veci să fii,
De necazuri şi tristeţe /Niciodată să nu ştii...
La mulţi ani!

Cele mai frumoase poezii şi cântece sunt despre dragoste, despre dragostea de mamă,
plai, copii, prieteni, suflul şi căldura căreia se face tot mai simţită în felicitările ziarului nostru când,
fiind însoţit de sincere urări de bine şi sănătate, acest sentiment leagănă în adierea uşoară a
vântului cele mai minunate felicitări şi vise. Astăzi, cu cele mai frumoase cuvinte de felicitare,
venim în casa doamnei

Valentina CÂRCIU,
jurnalistă la Postul de radio Bucovina, originară din localitatea lordăneşti, raionul Hliboca,
pentru a-i spune un sincer “La mulţi ani!” cu prilejul împlinirii unei frumoase vârste.
Este o fire blândă şi duioasă, cu sufletul şi inima pline de bunătate. Bunul Dumnezeu i-a dat
cele mai mari daruri - omenia şi mărinimia. Pentru aceste trăsături alese doamna Valentina este
stimată de toţi cei care o cunosc. împreună cu soţul Nicolae educă cu mare dragoste trei copii ca trei
flori, altoindu-le cele mai frumoase sentimente: binele, omenia şi respectul profund faţă de baştină,
grai şi faţă de cei din preajmă. Şi în această neuitată zi, doamna Valentina primeşte sincere
felicitări cu urări de sănătate, voie bună din partea soţului, copiilor, părinţilor, tuturor rudelor şi
colegilor. O viaţă fericită pe măsura frumuseţii sufletului, o primăvară eternă scăldată-n albul florilor de cireş, mult noroc cu
împlinirea tuturor dorinţelor, vivacitate şi belşug în cuibul familial. La mulţi ani!

La mulţi ani!

O maximă glăsuieşte că pe toate cărările vieţii
inima omului este cuprinsă atât de unele frământări şi
griji, precum şi de succese şi vise frum oase... însă,
dincolo de urcuşurile
şi coborâşurile pe care vrea să le aştearnă-n cale
destinul, totuşi, în viaţă avem cu mult mai multe zile
pline de lum ină... Zile ce poartă miresma
adevăratelor sărbători, zile care aduc în sufletul
omului clipe fericite şi de neuitat, în mijlocul celor mai
dragi fiinţe...
Pentru mult stimata doamnă

în miezul frumosului
anotimp, în cea de a
25-a zi a lui Gerar

Maxim SIDOR
din or. Cernăuţi, şi-a prins în
pomul vieţii încă un inel. Toţi cei
care-l cunosc îl stimează pentru
exigenţă, înţelepciune, seriozita
te şi profesionalism şi pentru
munca lui, care-i aduce bucurie
şi lui personal, şi părinţilori, şi
celor din jur. Pentru devotamen
tul de care dă dovadă zilnic,
dăruirea de sine şi respectul pe
care îl poartă faţă de oameni
şi baştină. Dar cea mai mare mândrie, pentru el sunt
familia şi studenţii, pe care doreşte să-i vadă mereu
învingători.
Astăzi, cu prilejul zilei de naştere, domnul Maxim
este felicitat de cei dragi şi apropiaţi: mama Valeria, tatăl
Ion, de bunici, rude, prieteni şi, îndeosebi, de familia
Robu. Toţi împreună dorindu-i multă, multă sănătate,
voie bună, optimism, bucurii în familie şi ca Bunul
Dumnezeu să-l ajute în toate.
Te stimăm şi te iubim,
Ani o sută îţi dorim,
Dumnezeu să te păzească
Cu puterea Sa cerească!
Şi tot El să-ţi dăruiască
Sănătate şi putere,
Că-i cea mai de preţ avere!

Angela PASCARIUC
din satul Mămăliga, raionul Noua Suliţă, o astfel de
zi însorită, a fost ziua de 25 ianuarie, când adierea
uşoară a vântului de iarnă a nins pentru a 50-a oară
cu flori în livada vârstei domniei sale. Cu acest prilej,
mama Lidia, surioara V iorica îm preună cu soţul
Ghenadii, nepoţii Nataşa, Arina şi Viliem, toate rudele
şi prietenii îi adresează alese urări de viaţă lungă şi
mult noroc, toate darurile pământului, multă-multă
sănătate, oferindu-i un buchet
trandafiri fin parfumaţi. La
mulţi ani şi toţi fericiţi!
Din mândre
vă
plină de iubire,
Mulţi
ani
viaţă vă
multă, m ultă feri
cire.
!»■

Vorbe dulci sunt uşor de spus, lucruri drăguţe
sunt uşor de cumpărat, dar oameni de treabă sunt
greu de găsit. Aşa şi doamna

Maria,
fiica lui Florea DAMIAN
din s. Mihoreni, raionul Herţa,
la 26 ianuarie îşi adaugă la buchetul vieţii sale
cel de-al 67-lea trandafir.
Cu această ocazie, prietenele Maria Şodrângă şi
Georgeta Robu din s. Mogoşeşti, îi spun că viaţa se
termină când încetezi să visezi, speranţa moare
când încetezi să crezi, prietenia se sfârşeşte când nu
mai îm părtăşeşti lucrurile cu prietenii. Noi te
susţinem mereu în viaţă, în tot ce faci, fiindcă ne eşti
ca o adevărată soră şi ne ajutăm reciproc în cele mai
grele momente ale vieţii.
în această zi deosebită îţi urăm din tot sufletul
multă sănătate, că-i mai scumpă decât
toate, bucurii şi tihnă
sufletească, bunăstare ş
împliniri, plăcere de pe
urma lucrului făcut din
suflet, admiraţia celor
din jur, şi să ajungem
împreună chir şi la o sută
de ani!.
La mulţi ani!
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Una dintre cele mai
îndrăgite artiste din Ucraina
şi Rusia, Tina Karol, a
devenit renumită încă în
anul 2005, prin evoluarea la
Concursul „Novaia volna”.
în anul 2006 a reprezentat
ţara noastră la Concursul
internaţional „Eurovision”,
cu cântecul „Show Me
Your Love”, deţinând locul 7
în prima semifinală cu 146
puncte. Tina Karol a
câştigat de două ori în
nominalizarea „Cea mai
bună prezentatoare a pro
gramelor TV de divertis
ment”, a premiului de televi
ziune „T rium f, iar în anii
2008-2009 i s-a decernat
titlul „Cea mai frumoasă
femeie din Ucraina”. Din
toamna anului 2012 este
antrenor vocal la show-ul
„G olos”. în prezent Tina
Karol este una dintre
puţinele interprete care
trăieşte fiecare clipă din
propriile piese. Prin muzica
ei, artista transmite un
mesaj mai special femeilor
care ştiu cu adevărat să
iubească. Născută la 25
ianuarie, 1985 frumoasa
interpretă se bucură de sta
tutul de celebritate, dar
preferă ca viaţa ei privată
să rămână... privată!
Aşa că nu e de mirare
că a încercat să-şi
sărbătorească ziua de
naştere cât mai discret
posibil. Astfel, Tina Karol a
zis ”pas” unei petreceri
zgomotoase şi agitate de
ziua ei, şi a ales să-şi
petreacă ziua de naştere în
compania fiului Veniamin şi
a rudelor.

Tina Karol —

artistăapoporului dinUcraina
u prilejul marcării Zilei Integrităţii Ucrainei, zi
a proclamării Actului de unire a Republicii
Populare Ucrainene cu Republica Populară
Vest-Ucraineană într-un stat integru, ce a avut loc la
22 ianuarie 1919, pe Maidanul Sfânta Sofia din Kiev,
cântăreaţa ucraineană Tina Karol a primit titlul de
Artistă a poporului din Ucraina. Acest titlu se acordă
oamenilor de frunte ai artei, care au merite excep
ţionale în opera de dezvoltare a teatrului, muzicii,
cinematografiei şi artelor plastice. Aşadar, Tina Karol
a primit acest titlu onorific „pentru contribuţie la
promovarea valorilor culturale şi înaltă măiestrie
profesională", pe care l-a consacrat părinţilor.
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Autorii materialelor publicate
poartă responsabilitatea totală
pentru veridicitatea faptelor
expuse.
Redacţia poate să publice
materiale fără să împărtăşească
punctul de vedere al autorului.
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Retipărirea materialului este
posibilă doar cu consimţământul
autorului.
Preluarea materialelor publicate
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doar în cazul când se face
referire la săptămânalul
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