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Greva rutierelor

la Cernăuți

în luna mai, la sesiunea Consiliului
Local va fi examinată chestiunea achiziționării în leasing a 40 de autobuze,
care vor deveni proprietatea exclusivă
a Primăriei. Acest lucru poate pune
punct șantajului venit din partea transportatorilor privați, consideră primarul
Oleksii Kaspruk. În perioada grevei
rutierelor, Primăria a dispus suplimentarea numărului de troleibuze. Direcția
de Troleibuze dispune de 90 de mijloace de transport, însă miercuri pe

La Cernăuți continuă „războiul”
dintre Primărie și administratorii transportului privat de călători. Rutierele au
intrat de marți în grevă, spre disperarea cernăuțenilor care s-au văzut obligați să ajungă la serviciu pe jos sau
în troleibuzele supraîncărcate. Transportatorii solicită majorarea tarifelor de
călătorie până la 5 grivne, motivând că
au ajuns la sapă de lemn. Tarifele la
rutiere nu au fost modificate câțiva ani
la rând, iar preţurile la motorină și pie-

traseele oraşului au ieșit doar 62, din
cauza lipsei acute de șoferi. Potrivit
primarului, salariul unui șofer de troleibuz constituie aproximativ 10.000
grivne, iar în viitorul apropiat acesta va
ajunge la 13-14 mii grivne. Așa arată
acum Cernăuțiul, un oraș „european”,
fără drumuri și fără transport de călători. Dincolo de „războaiele” politice,
vedem incompetența autorităților de a
gestiona treburile orașului.

sele de schimb au crescut în această
perioadă de câteva ori. Aceste tarife la
transportul privat sunt stabilite și aprobate de Primărie. Primarul orașului,
Oleksii Kaspruk, a anunțat că negociază cu transportatorii semnarea unor
noi acorduri, care să presupună respectarea graficului de circulație, curățenia și instalarea sistemelor GPS.
Consiliul Orășenesc este dispus să
plătească despăgubiri pentru transportul categoriilor privilegiate. În plus,

Grav accident rutier în Italia, soldat
cu moartea a doi bucovineni
În apropierea
orașului
Varese, situat în nordul Italiei,
s-a produs un grav accident
de circulație cu implicarea
cetățenilor ucraineni, anunță
mass-media locală. Accidentul s-a produs duminică, 13
mai. Din cauza carosabilului
umed un autoturism Hyundai
s-a răsturnat. La acel moment
în mașină se aflau șoferul și
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patru pasageri, toți cetățeni
ucraineni. Doi bărbați de 34
și 50 de ani au murit la locul
accidentului. Victimele sunt
originari din regiunea Cernăuți, anunță utilizatorii rețelelor
de socializare. Este vorba de
Ruslan Buzylo din raionul Kelmenți. Acasă i-au rămas soția
îndoliată și doi copii minori.
Cea de a doua victimă, Viktor

Un producător de rochii de

Tomaș, este originar din satul
Colincăuți, raionul Hotin. Trei
pasageri au fost internați în
stare gravă la spital. Unul dintre răniți se zbate între viață și
moarte, deoarece a fost rănit
grav la cap. Poliția italiană stabilește cauzele și circumstanțele accidentului. Au fost prelevate probe de sânge pentru
a verifica conținutul de alcool.

mireasă, amendat cu peste 500 mii
grivne pentru muncă nedeclarată

Un producător de rochii
de mireasă din regiunea
Cernăuți a fost amendat cu
peste 500 mii grivne pentru
utilizarea muncii nedeclarate, informează Direcția regională a Serviciului de Stat
în chestiunile Muncii. Se remarcă faptul că inspectorii
de muncă în urma controa-

lelor întreprinse au identificat
la o întreprindere privată din
regiune mai multe cazuri de
muncă nedeclarată. Patronul avea angajat în propriul
salon de rochii de mireasă 5
angajați fără vreun contract
individual de muncă încheiat
în formă legală.
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Începând cu numărul următor al săptămânalului nostru, veţi
putea urmări Programele TV.
Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Oficial european:
Ucraina are o imagine oribilă
în cadrul UE
Ucraina are puțini susținători în
rândul statelor-membre ale UE și
are o imagine proastă în Occident.
Acest lucru a fost declarat de către
șeful Reprezentanței UE în Ucraina,
Hugh Mingarelli, în cadrul unei întrevederi cu Ivanna Klimpuș-Țințadze,
viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euro-Atlantică. „Numai câteva țări sprijină cu adevărat Ucraina.
Majoritatea statelor-membre ale UE
nu doresc să-și deterioreze relațiile
cu Rusia din cauza Ucrainei, Georgiei

sau Moldovei. Voi minți dacă am să vă
spun că majoritatea statelor-membre
(ale UE n.r.) sprijină Ucraina”, a spus
Hugh Mingarelli. În cadrul UE imaginea Ucrainei este asociată cu corupția, a mai spus diplomatul european.
„Ucraina are o imagine oribilă în cadrul
UE. Foarte puțini oameni din Occident
cunosc cu adevărat Ucraina: o țară cu
40 milioane de locuitori, cel mai mare
stat situat în inima continentului european, care produce rachete, sateliți și
motoare pentru avioane, care are cele
mai bune pământuri în Europa, cu un

potențial turistic fantastic și
cu resurse de
muncă
care
sunt gata să
muncească
pentru 200 $
pe lună. Cu
siguranță ați
avea mai mulți prieteni, dacă mai multe
persoane din UE ar cunoaște această realitate. În Europa tema Ucrainei
este abordată de fiecare dată sub
aspect negativ: corupție, Cernobyl,

război, prostituție. Nimeni nu discută
despre numeroasele aspecte pozitive
ale acestei țări. Astfel, o problemă majoră rămâne comunicarea”, a conchis
Hugh Mingarelli.

Parlamentarii ucraineni,
uniți împotriva fotbalului
Meciurile de la Campionatul Mondial de
Fotbal 2018 din Rusia nu vor fi transmise în
Ucraina. Un proiect de lege în acest sens
a fost înregistrat în Rada Supremă. Autorii
proiectului consideră că vizionarea meciurilor de fotbal de la CM 2018 nu corespune
intereselor cetățenilor ucraineni. „Difuzarea
în Ucraina a evenimentelor care vor avea
loc pe teritoriul Federației Ruse în cadrul
Cupei Mondiale din 2018 sunt considerate fapte care încalcă drepturile și interesele
legitime ale cetățenilor ucraineni, ca urmare
a agresiunii armate și a ocupării temporare de către Federația Rusă a unei părți din
teritoriul Ucrainei", se spune în proiectul de
decizie care este susținut de Partidul Radi-

UNICEF: 30 LA SUTĂ
DINTRE ADEVERINȚELE
CU VACCINURI SUNT
FALSE
Potrivit Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF),
30% dintre adeverințele cu vaccinuri eliberate de medicii
ucraineni sunt false. Despre aceasta a declarat pentru Postul de radio Europa Liberă, Kateryna Bulavinova, expert în
medicină din cadrul UNICEF. „Dacă vom introduce metoda
vaccinării forțate, numărul adeverințelor false va crește și
mai mult”, a explicat ea. Bulavinova a adăugat că din cauza
focarelor de rujeolă din Ucraina, numărul persoanelor vaccinate a crescut semnificativ. În același timp, aproximativ 50%
dintre copii au fost vaccinați împotriva hepatitei, difteriei, tetanosului și a pertussis-ului. Potrivit Ministerului Sănătății, în

Ucraina de la începutul anului, aproximativ 14 mii de persoane s-au îmbolnăvit de rujeolă, majoritatea fiind copii. În acest
timp, 8 persoane au murit: 6 copii și 2 adulți.

cal și Samopomyci.
Reamintim că Rusia va găzdui anul acesta, între 14 iunie-15 iulie, Campionatul Mondial de Fotbal,
competiție care se va desfășura în mai multe orașe.
Șase țări au anunțat că iau în considerare o acțiune
de boicotare a Cupei Mondiale, ca răspuns la tentativa de ucidere a fostului spion rus Serghei Skripal.
Marea Britanie a anunțat deja în martie că miniștrii
săi și reprezentanții săi regali vor sta deoparte de
show-ul FIFA, care va avea loc la vară în Rusia. De
asemenea, Islanda a anunțat că va adopta aceeași
măsură, în timp ce Suedia, Danemarca, Australia și
Japonia au precizat că iau în considerare să aplice
acest boicot, potrivit Daily Mail. Administrația președintelui Poloniei Andrzej Duda a anunțat la începutul
lunii martie că nu va participa la ceremonia de deschidere care va avea loc la Moscova.

Podul care leagă Rusia
de Crimeea, inauguratîn prezența lui Putin
Podul care leagă Rusia
de Crimeea a fost inaugurat marți, iar la ceremonie
a participat și președintele
rus Vladimir Putin, a anunțat
Kremlinul într-un comunicat
de presă. Primul pod care
leagă controversata peninsulă de teritoriile rusești a
fost terminat cu jumătate
de an înainte de termen și
după inaugurarea oficială a
fost deschis circulației rutiere începând de miercuri.
Construit peste Strâmtoarea
Kerci, podul are o lungime de
19 kilometri, este prevăzut cu
o bandă pentru pietoni și va
avea stații pentru mijloacele
de transport în comun la interval de 2,5 kilometri. „Podul
Crimeii” traversează Strâmtoarea Kerci, un braţ de mare
între Marea Azov şi Marea
Neagră, şi leagă Peninsula
Kerci, în Crimeea, de Peninsula Taman, în sudul Rusiei.
Lansat în februarie 2016,
acest şantier titanic a fost
încredinţat de statul rus societăţii miliardarului Arkadi
Rotenberg – partenerul de
judo al preşedintelui Vladimir Putin. Potrivit unui decret
publicat pe site-ul Guvernului, Stroïgazmontaj urma să
livreze podul în decembrie
2018, la un preţ de 228,3
miliarde de ruble (2,9 miliarde de euro la acea vreme).
Însă, într-o vizită, în martie,
cu câteva zile înainte de a

fi reales preşedinte, Putin
a cerut ca podul să fie gata
încă din mai, „pentru ca oamenii să poată să profite de
el în sezonul estival”. Podul,
care trece peste Insula Tuzla, va avea înălţimea de 35
de metri la nivelul arcadei
sale centrale. Maşinile vor fi
autorizate să ruleze cu până
la 120 kilometri pe oră, dacă
circulaţia nu este încetinită
din cauza condiţiilor meteo.
Din cauza blocadei impuse
de Kiev şi sancţiunilor occidentale care au urmat acestei anexări, cea mai mare
parte a produselor alimentare sunt aduse din Rusia,
cu feribotul, iar acest mod
de livrare, care depinde de
condiţiile meteorologice fa-

vorabile, antrenează uneori
penurii. Crimeea depinde,
de asemenea, de calea aeriană în aprovizionările sale,
iar consecinţa este o creştere semnificativă a preţurilor produselor de consum.
Şantierul „Podului Crimeii”
constituie o încălcare a integrităţii teritoriale a Ucrainei,
a stabilit Curtea de Justiţie
a Uniunii Europene (CJUE).
La începutul lui mai, Olanda
a anunţat deschiderea unei
anchete cu privire la presupusa implicare a şapte întreprinderi olandeze în construirea acestui pod, apreciind
că în virtutea sancţiunilor
europene impuse Rusiei le
era interzis să participe la
acest şantier.

Pagină realizată de Mihai URSU
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LA HORA MARE A COMUNITĂȚILOR

rocesul de formare a comunităților teritoriale
unite devine mai
accelerat și atunci
când presiunea timpului se face simțită
nu întotdeauna sunt
găsite cele mai eficiente variante. Există
o concepție a Planului de perspectivă privind crearea
comunităților teritoriale în regiunea
Cernăuți, în prezent
discutată foarte activ în raioane. Trece
testarea gradului ei
de eficiență, înainte
de a fi aplicată în
practică.
Concepția a fost elaborată în birourile Administrației
Regionale de Stat și semnată
de adjunctul șefului ARS Cernăuți, Vasyl Gostiuk, iar Planul de perspectivă prevede
unele variante, care nu coincid cu tendințele și preferințele benevole ale populației.
La finele săptămânii trecute
de aceasta s-au convins și
primarii satelor nouăsulițene,
care se apropie timid de linia
de start a „unirii”. În raion deocamdată funcționează trei
comunități teritoriale unite:
Mămăliga, Noua Suliță și Mahala. Mămăliga a fost prima.

D
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Comunitatea de aici întrunește șase sate din estul raionului: Mămăliga, Stălinești,
Nesvoia, Bălcăuți, Podvirna
și Dranița. Mahala a fost a
doua comunitate, unindu-se,
după eșuarea a două variante, cu Ridkivți. Cea de a treia
comunitate este cea din centrul raional. Orașul Noua Suliță a atras pe orbita sa satele
Marșinți, Stroiești, Rângaci,
Răchitna și Slobidka, iar în
ultimul timp a manifestat dorința să intre în componența
comunității și satul Coteleu.
Planul propus de funcționarii
ARS Cernăuți prevede o extindere a comunității Noua
Sulița prin aderarea la ea
a localităților Zelenyi Gai,
Priprutia, Boian, Mălinești,
Berestea, Doljok, Dinăuți,
Cerlena, Tărăsăuți și Vancicăuți. Mămăliga urmează să
primească în „familia sa unită” încă patru sate: Costiceni,
Forosna, Jilovca și Șcerbinți.
Iar satul Toporivți este impus
să creeze o comunitate cu
satul Colincăuți din raionul
vecin Hotin.
Însă, planurile din birou
nu întotdeauna încântă locuitorii, cu atât mai mult în condițiile când ei sunt chemaţi
să-și decidă benevol soarta.
Anume benevol, iar orice
presiune exercitată în acest
sens trezește un val de nemulțumire și instigă spiritele.
– În martie am convocat
adunarea sătenilor și s-a
hotărât că pentru Berestea
noastră cea mai bună variantă ar fi unirea cu Noua
Suliță, explică primarul localităţii, dl Radu Cuciurca. Sunt
conștient de faptul că pen-

tru comunitatea Noua Suliță
atâtea sate este o povară în
plus. Pentru satele mici din
raion – o speranță ceva mai
mare și o perspectivă ceva
mai bună, decât în cazul unirii unui sat mic cu alt sat mic,
unui sat sărac cu alt sat sărac. În localitățile situate mai
într-o parte de drumul central
se cer investiții serioase –
numai pentru reparațiile drumurilor trebuie alocate sume
enorme. Care buget local va
suporta asemenea cheltuieli?

Dar ce ne facem cu școlile? Clădirile școlilor sunt spațioase, dar numărul elevilor
este foarte mic. Chiar luați
împreună cu preșcolarii. În
asemenea cazuri se prevede
ca școlile medii incomplete
să fie transformate în școli
primare. Elevii, începând din
clasa a cincea, vor frecventa alte școli. Li se va pune
la dispoziție autobuzul școlar. Acestea sunt cheltuieli
în plus. Iar pe timp de iarnă
clădirea școlii totuna trebuie

încălzită, indiferent de numărul elevilor care învață acolo.
La examinarea concepției Planului de perspectivă
privind crearea comunităților
teritoriale au lipsit primarii a
două sate – Dinăuți și Cerlena, care până acum nu au
dat un răspuns clar referitor
la viitoarele comunități teritoriale, la care tind să participe.
De fapt, un răspuns clar trebuie să dea toți primarii după
o lună de „meditație”.

Consultări sincere sau formale?

emnitarii de la Kiev au încercat
marea cu degetul, adică au ținut
sfat cu poporul mai mult formal, și s-au
pomenit cu o lege a învățământului
criticată nu numai de reprezentanții
etniilor minoritare din Ucraina, dar și de
guvernele țărilor vecine, de Comisia de
la Veneția, care veghează respectarea
în legile naționale a normelor și standardelor europene. Când au văzut că
marea se agită ca pe timp de furtună,
au sărit cu toții să explice că au scris
legea cu intenții bune și nobile, cu
grijă mare de viitorul copiilor ce frecventează școlile cu predarea în limbile
minorităților naționale. Însuși ministrul
Învățământului și Științei, Lilia Grynevyci, a sosit la Cernăuți să dialogheze
cu reprezentanții comunității românești
și să-i liniștească în privința instruirii
odraslelor lor în limba maternă, dar și
în cea de stat. A promis că recomandările Comisiei de la Veneția referitoare
la învățământul în limbile minorităților
naționale vor fi luate în considerare la
elaborarea Legii privind învățământul
mediu (secundar).

Iată că a apărut și proiectul Legii privind învățământul secundar. El a fost dat publicității pentru a fi
discutat de opinia publică înainte de a fi înaintat Parlamentului spre examinare și adoptare. Adică ministerul este dispus la un dialog deschis și sincer pentru
a nu repeta greșeala din toamna trecută, când a fost
adoptată prin surprindere legea educației. Săptămâna trecută în regiunea Cernăuți s-au aflat adjunctul

ministrului Învățământului și Științei, Pavlo Hobzei,
însoțit de Svitlana Harcenko, specialist principal la
Departamentul de învățământ preșcolar și mediu general, Tetiana Movcean, expert de stat în problemele
integrării europene și coordonării relațiilor internaționale de la Directoratul de planificare strategică și
integrare europeană.
În prima zi a vizitei delegația din capitală, împreună cu reprezentanții departamentului respectiv al
ARS Cernăuți, s-a deplasat la Gimnaziul din Boian,
raionul Noua Suliță, pentru a se convinge de rezultatele experimentului formulat astfel „Însușirea de către
elevi a mai multor limbi: idee europeană în context
ucrainean”. Este vorba de bilingvism, implantat în
unele școli românești din regiune, care are și adepți,
dar și oponenți.
Iar în ziua următoare delegația de la Kiev a vizitat
câteva școli românești din raionul Herța. Ea a poposit
la Godinești, Buda Mare și Hreațca, unde a discutat
cu elevii și pedagogii de acolo.
După ce oaspeții s-au documentat despre starea
procesului de instruire în limba română, s-au întrunit
la Cernăuți într-o ședință la „masa rotundă” cu reprezentanții școlilor și societăților național-culturale românești din ținut. Aici dialogul a fost mai fierbinte, deoarece reprezentanții societăților publice românești
au demonstrat o poziție fermă și au declarat în unison că și articolul 5 al proiectului Legii privind învățământul secundar, ca și articolul 7 din Legea educației
deja în vigoare, limitează drepturile reprezentanților
minorităților naționale la însușirea obiectelor în limba lor maternă. Adjunctul ministrului, Pavlo Hobzei,
a căutat să explice că nici vorbă de încălcarea drep-

turilor constituționale ale minorităților naționale: copiii
vor învăța și în limba maternă, dar mai aprofundat
în cea de stat pentru o încadrare mai reușită a lor în
viața societății ucrainene. După cum s-au exprimat
directorul Școlii medii nr. 10 din Cernăuți, dl Alexandru Rusnac, prezent la această întrunire, s-a creat
impresia că discută două tabere și nu se aud una
pe alta, dar nici nu încearcă să ajungă la un numitor
comun. „Trebuie clarificate toate momentele până la
adoptarea legii, ca pe urmă să nu fie învinuiți pedagogii, administrația școlilor, căci ei au activat și vor
activa în cadrul legii”, a mai spus domul Alexandru.
Alți pedagogi de-ai noștri, și nu numai ei, bănuiesc
că funcționarii de la învățământ au venit cu idei fixe
și nu vor să se dezică de ele sau să le modifice în
rezultatul consultărilor cu pedagogii, care îi instruiesc
și îi educă pe copii, formează viitorul statului. Cine
dacă nu pedagogii știu mai bine în ce limbă elevilor
le vine mai ușor să însușească programa școlară?!
Funcționarii se pot spăla pe mâini punând povara
responsabilității pe umerii deputaților. Cică aceștia,
prin votul lor, decid soarta legii.

„Eu cred că în pofida tuturor greutăților, școlile cu
limba română de predare vor exista, a opinat directorul Gimnaziului din Crasna, dl Ștefan Mitric, deputat în
Consiliul Regional Cernăuți. Guvernul român este gata
să acorde fiecărui elev din clasa întâi, care va frecventa
școala românească, bursă în sumă de 200 lei”.
Însă, cel mai bun stimulent rămâne legea bună
care asigură un proces de învățământ eficient, contribuie la menținerea identității etnice și educă un cetățean conștient al statului în care trăiește.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Grav accident rutier la Marșinți Polițiștii au sustras un

întreg arsenal de arme

La Marșinți, raionul Noua
Suliță, s-a produs un accident
de circulație, în care a fost implicat un Renault-21. Cât de mare
a fost viteza vor stabili experții,
însă faptul că mașina a ieșit de
pe șosea, a doborât un copac,
iar după toate acestea a distrus
și un gard de beton, vorbește
despre aceea că automobilul nu
se deplasa cu viteza admisibilă.
Martorii oculari afirmă că mașina avea viteză mare. În același
timp, nimeni și nimic nu l-a împiedicat pe șofer să manevreze
în direcția necesară. Potrivit altor informații, în accident a fost
implicat un biciclist în vârstă
de 52 de ani din centrul raional
Noua Suliță și un marșințean în
vârstă de 47 de ani, care au fost
spitalizați. Ambii s-au ales cu leziuni corporale grave.

O percheziție la domiciliul unui cernăuțean în vârstă de
22 de ani cu antecedente penale,
efectuată de colaboratorii Direcției
de urmărire penală din cadrul Poliției naționale, s-a soldat cu depistarea a două pistoale tip „Carrera”,

Șoferi beți la volan.
Justiția continuă să-i mângâie

O instanță judiciară din ținut a amnistiat-o pe o femeie,
care, în luna decembrie a anului 2015, aflându-se la volan în
stare de ebrietate, a accidentat
un pieton și a fugit de la locul
întâmplării. În ședința de judecată femeia a rugat să fie aplicată față de ea Legea Ucrainei
„Despre amnistie”. Judecătorii
i-au pronunțat o pedeapsă sub
formă de închisoare pentru o
perioadă de un an și, în același
timp, au eliberat-o de ispășirea
pedepsei în baza Legii amintite.
De asemenea, judecata a decis

să sustragă de la șoferița vinovată în favoarea victimei despăgubiri materiale în sumă de
30 mii grivne.

Serviciul merge,
contabilitatea notează...

O asistentă medicală superioară de la Spitalul regional
de psihiatrie a fost condamnată
la un an de limitare a libertății
pentru că a introdus date neveridice în tabelul de remunerare
a orelor de muncă. Ancheta
a constatat că inculpata a introdus informații neveridice în
acel tabel în perioada februarie
2011 – februarie 2015 pentru
șase lucrători din acea secție,
știind prea bine că aceștia se
află peste hotarele țării și nu-și
îndeplinesc îndatoririle profesionale. În urma acestor acțiuni

nelegale, respectivilor lucrători
li s-au plătit circa 12 mii grivne. Având acces la cartelele lor
bancare, femeia scotea banii și
îi folosea după bunul său plac.

Restaurant incendiat la Zastavna
Așezământul aparținea
primarului de Zastavna,
Vasyl Radiș, proaspăt învingător la alegerile conducătorului Comunității Teritoriale Unite cu un număr-record
de voturi. Păgubașul este
de părerea că aceasta este
o răzbunare din partea oponenților săi din centrul raional. Vasyl Radiș s-a adresat
tuturor oamenilor de bună
credință cu apelul să-i pună
la dispoziție informații despre posibilii autori ai infracțiunii. El s-a adresat și către
cei, care au comis această

faptă oribilă: credeți-mă,
nu am teamă de voi. Nu
mă veți speria cu așa ceva.
Faptele bune, pe care leam făcut în orașul nostru,
le voi înmulți la trei. Credeți-mă că mai devreme
sau mai târziu veți fi descoperiți. Pe zi ce trece mă
voi apropia tot mai mult de
voi, a adăugat Vasyl Radiș.
Flăcările au cuprins suprafața de 200 metri pătrați a
restaurantului „Raiul vânătorilor”. Poliția încearcă să
clarifice cauzele incendiului.

A ucis-o la un pahar... de cinste
O instanță judecătorească
din regiunea Cernăuți l-a condamnat la zece ani de detenție pe un bărbat, care și-a ucis
concubina în timp ce serveau
băuturi alcoolice. Bărbatul în
vârstă de 50 de ani, locuitor al
orășelului Crasna din raionul
Storojineț, a fost recunoscut
vinovat de comiterea crimei
și condamnat în conformitate

cu prevederile articolului 115
(omor premeditat) al Codului
Penal al Ucrainei. Ancheta a
stabilit că în octombrie 2017,
la un chef, bărbatul i-ar fi aplicat mai mult de 80 de lovituri,
în urma cărora femeia a decedat. La proces bărbatul nu și-a
recunoscut vina, însă ea a fost
demonstrată de judecători și
probele colectate.

unei arme de vânătoare desfăcută,
mai multor muniții și a unui cuțit de
vânătoare. În afară de aceasta,
într-o lădiță mică infractorul păstra
diferite piese de rezervă pentru pistoalele „Carrera”. Încă un pistol și
un cuțit tip ”MIL-TEK” au fost găsite
de polițiști în mașina tânărului. De
menționat că acesta nu avea asupra sa nici un fel de acte pentru armele descoperite.
Un alt bărbat cu antecedente penale a fost găsit la Chițmani.
Acesta păstra acasă un pistol tip
„Schmeisser”, mai multe muniții și
un cuțit. Arme păstrate nelegal au
fost descoperite de oamenii legii și
în biroul unui antreprenor din centrul
regional.

Țigări de
contrabandă
confiscate
la frontieră

Vameșii de la Punctul de
trecere și control „Tereblecea”
au confiscat de la un cetățean
al Republicii Moldova țigări
bine camuflate, pe care acesta intenționa să le transporte
în România. Marfa fără acciz
a fost depistată de vameși
în timpul unui control aprofundat al automobilului ”Audi
A6”. Față de șoferul mașinii,
un cetățean în vârstă de 34
de ani al Republicii Moldova,
și pasagerul acestuia a fost
intentat un proces-verbal în
baza articolului 483 punct 1
al Codului Vamal al Ucrainei.
Cele 340 pachete de țigări de
marca „Ashima” în valoare de
6.800 grivne și automobilul, fabricat în anul 1997, evaluat la
suma de 80 mii grivne, au fost
confiscate.

Amendă pentru tentativă de mituire
10.200 de grivne au fost
achitate de către un nouăsulițean, care a încercat să-i
mituiască pe polițiștii de la
patrulare și pe un medic de
la Dispensarul narcologic. Infractorul a fost oprit în data
de 20 ianuarie anul curent pe
strada Berejanska din centrul regional în timp ce se
afla la volan în stare de ebrietate și se deplasa cu o viteză mare. În afară de aceasta,
bărbatul a opus rezistență lucrătorilor poliției. Aflându-se
în mașina poliției acesta le-a
propus oamenilor legii o sută
de euro pentru „soluționarea
fără ceartă” a situației. Ulterior el i-a propus aceeași
sumă unui medic de la Dispensarul narcologic. Judecătoria raională Întâi Mai din
orașul Cernăuți i-a pronunțat

o pedeapsă sub formă de
amendă în sumă de 10,2
mii grivne după ce infrac-

torul a semnat un acord
corespunzător cu procurorul.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Scandal la Palat! Regina Elisabeta a II-a nu o place
pe Meghan Markle
Regina Elisabeta a II-a nu o place pe Meghan Markle și nu încearcă să ascundă acest lucru. Cel puțin așa susține revista americană
Globe, citând niște surse de la palatul Buckingham. Surse de la
palat au declarat că Suverana ar fi vrut ca soția prințului să fie o
femeie aristocrată, ci nu o actriță care a apărut îmbrăcată sumar.
Mai mult, Suverana nici nu dă șanse prea mari mariajului lor și nici
nu încearcă să-și ascundă antipatia față de starul din filmul „Suits”.
„Regina Elisabeta a II-a nu o place deloc pe Meghan. Nu este genul
de mireasă aristocrată pe care și-o dorea pentru Harry. Este îngrozită de faptul că este vorba despre o actriţă care a jucat în scene
sexy, care mai este și divorţată, metisă și americancă. Îi este frică
că aceasta va stârni scandal și-i va frânge inima lui Harry, care refuză să semneze un contract prenupţial pentru a-și proteja averea de
40 de milioane de dolari“, a declarat o sursă pentru revista Globe.
Elisabeta a II-a și-a arătat antipatia pentru viitoarea mireasă chiar
și prin anunțul prin care și-a dat acordul pentru nunta lor. Declarația
ei este una extrem de rece și distantă față de cea în care a anunțat
nunta prințului William cu Kate Middleton, în care a vorbit despre
Kate cu multă dragoste și admirație, numind-o „iubita și fidela noastră Catherine Elizabeth Middleton“. În presa britanică au apărut mai
multe zvonuri că Suverana refuză să participe la nunta celor doi,
pentru că nu o place pe mireasă.
Meghan Markle se pare că va purta o rochie de mireasă în valoare
de 100.000 de lire sterline, creată de Ralph & Russo, designerul care i-a
făcut și rochia de logodnă, potrivit tabloidului Daily Mail. Rochia este cusută manual și decorată cu multe mărgele. Aceasta ar urma să fie prima
dintre cele două rochii pe care le va purta Meghan Markle pe 19 mai, ea
urmând exemplul lui Kate Middleton, care a ales să poarte la nuntă două
rochii de mireasă.

O bătrână a câștigat o
mică avere pentru o vază
pe care o ținea în garaj
O bătrână a câștigat o
mică avere pe o vază pe care
o ținea în garaj și vroia să o
doneze unei fundații caritabile. Femeia a obținut 87.000
de lire sterline pentru vaza
pe care o moștenise de la
bunicul ei și care s-a dovedit
a fi un vas chinezesc din secolul XVIII și a cărui valoare,
dacă nu era deteriorat, putea
ajunge la 500 milioane de
lire sterline, scrie Daily Mail.
Anne Beck, de 83 de ani, a
decis să facă ordine printre
lucrurile pe care le adunase
de-a lungul vieții, iar când a
găsit o vază moștenită de la
bunicul ei, un restaurator de
antichități, a decis să o ofere
unei fundații care adună bani
pentru diferite acțiuni cari-

tabile. Când a dus vasul, pe
care l-a ținut în garaj 11 ani
și care era ciobit în partea de
sus și la fund, la o expertizare, vânzătorul unui magazin
de antichități a convins-o să-l
scoată la licitație și să nu-l doneze. Valoarea vasului a fost
estimată la maximum 120 de
lire. La licitație a fost, însă,
văzută de un expert care și-a
dat seama că vaza înaltă de
30 centimetri era pictată manual în timpul împăratului Qianlong în anii 1700. Pictura
de pe ea reprezenta un zeu
mitic chinez care trăiește în
nori și care primește cadouri
de ziua lui de naștere. Vasul a fost achiziționat de un
chinez stabilit în Germania
pentru suma de 70.000 de
lire sterline, plus comisioane
de 17.000 de lire sterline. Dar
experții spun că, dacă vaza
cu flori galbene nu ar fi fost
deteriorată, ar fi fost estimată între 250 și 500 milioane
de lire sterline. „După ce am
trimis-o la licitație, m-am gândit că 100 de lire sterline ar fi
foarte binevenite. Așa că am
fost absolut uimită când am
aflat cu ce sumă s-a vândut.
Nu am putut să cred”, a povestit bătrâna. Ea a declarat
că le va da banii celor doi copii și patru nepoți pe care îi
are și o parte îi va dona unei
fundații caritabile.

Finlanda, țara fără corupție
și cu cei mai fericiți oameni din lume
Finlanda este considerată
una dintre cele mai avansate
țări din lume, de corupție nici
nu poate fi vorba, iar locuitorii
ei sunt cei mai fericiți oameni
din lume. Republica Finlanda
sărbătoreşte
proclamarea
independenţei în 1917. Cu
o suprafaţă de 338.000 km
pătraţi şi o populaţie de 5,46
milioane de locuitori, Finlanda este una dintre cele cinci
ţări situate în nordul Euro-

locul disciplinelor individuale
elevii vor învăţa despre evenimente şi fenomene într-un
format interdisciplinar. Spre
exemplu: cel de al Doilea
Război Mondial va fi examinat din perspectivă geografică, istorică şi matematică.
De asemenea, studenţii vor
putea lua cursul „Lucrând
într-o cafenea“, unde vor învăţa despre limba engleză,
economie sau ştiinţele comu-

primi 560 de euro în fiecare
lună, fără a fi nevoite să justifice modul în care au cheltuit banii. Comparativ, venitul
mediu în sectorul privat din
Finlanda este de 3.500 de
euro. Olli Kangas a subliniat
că persoanele selectate vor
continua să primească cei
560 de euro chiar şi după ce
vor găsi un loc de muncă,
pentru că obiectivul acestui program este să înlăture

pei, având ca limite Norvegia, Suedia, Federaţia Rusă.
Finlanda este considerată o
ţară fără corupţie. În Finlanda
politicienii nu au foarte multe
privilegii. Nu au imunitate sau
pensii speciale. Finlandezii
consideră că politicienii sunt
angajaţii lor. Tot aici există
un sistem de educaţie foarte
bine pus la punct. Finlanda a
anunţat că doreşte să renunţe la disciplinele şcolare. Cu
alte cuvinte, elevii finlandezi
nu vor mai lua ore de fizică,
matematică, literatură, istorie
sau geografie. Şeful departamentului de educaţie din
Helsinki, Marjo Kyllonen a
explicat schimbările: „Sunt
şcoli în care se învaţă în mod
tradiţional, modalitate care
era benefică pe la 1900, dar
necesităţile nu mai sunt aceleaşi şi avem nevoie de ceva
potrivit pentru secolul XXI“. În

nicării. Sistemul va fi introdus
pentru elevii mai mari, începând de la vârsta de 16 ani
în sus. Ideea generală este
că copiii vor putea alege ce
discipline sau fenomene să
studieze, în funcţie de preferinţele şi aptitudinile lor.
De asemenea, elevii nu vor
mai sta în bănci, aşteptând
să discute cu profesorul, ci
se va lucra în grupuri mici,
unde dialogul va fi încurajat.
Se aşteaptă ca schimbările
din Educaţie să fie complete
până în anul 2020. Finlanda
a început de la 1 ianuarie un
experiment de doi ani privind
asistenţa socială. Potrivit
experimentului, 2.000 de şomeri vor primi un venit minim
de 560 de euro pe lună fără
nici o condiţie prealabilă, adică nu vor mai fi obligaţi să demonstreze că-şi caută de lucru. Persoanele selectate vor

teama şomerilor care refuză
locurile de muncă cu salarii
mici sau pe termen scurt pentru că se tem că nu vor mai
putea beneficia de sistemul
generos de asigurări sociale
din Finlanda.
Finlanda ocupă locul întâi în Raportul Mondial al
Fericirii-2018, realizat de
Organizaţia Naţiunilor Unite
(ONU). Raportul a clasificat
nivelul de mulţumire din 156
de ţări conform unui punctaj
obţinut la evaluări privind
PIB-ul pe cap de locuitor,
speranţa de viaţă, libertate
socială, asistenţă socială,
generozitate şi lipsa corupţiei. Primele zece locuri
ale topului sunt deţinute de
următoarele ţări: Finlanda,
Norvegia, Danemarca, Islanda, Elveţia, Olanda, Canada, Noua Zeelandă, Suedia şi Australia.
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Sfaturi practice

SOMONUL

–
un aliment benefic unei nutriții sănătoase

T

oţi cunosc cât de sănătos e somonul,
dar majoritatea nu ştiu cât de simplu și
rapid poate fi preparat somonul în condiţii
casnice.

Somonul aparţine familiei Salmonidae şi este înrudit cu păstrăvul, păstrăvul
auriu arctic, lipanul şi morunul. Este originar din afluenţii Atlanticului de Nord şi
Oceanului Pacific. Cei mai
mulţi somoni sunt anadromi migrează dinspre mare, prind
viaţă în râuri, călătoresc spre
mare, după care se întorc în
acelaşi râu pentru a-şi depune icrele. Cea mai mare specie de somon poate ajunge
până la 2 m lungime. Astăzi,
cea mai mare parte a somonului de Atlantic provine din
crescătorii.

Beneficii pentru
sănătate

În afară de faptul că e delicios, somonul este bogat în
acizi graşi Omega 3, esenţiali
pentru sănătate. Organismul
omului nu produce aceşti
acizi, motiv pentru care trebuie preluaţi în mod regulat
din alimentaţie. Somonul mai
conţine şi aminoacizi esenţiali, care ajută la menţinerea
•

Frumuseţe

masei musculare, dar şi proteine, care susţin un nivel al
metabolismului și permite
pierderea în greutate.

Cum preparăm
somonul

Pentru prepararea somonului trebuie urmate aceleaşi
reguli de siguranţă ca în cazul
cărnii crude. Asiguraţi-vă că a
fost gătit în întregime; gătită
corespunzător, carnea de somon va fi fermă, suculentă şi
se va desprinde în „fulgi”. Somonul se găteşte rapid, ceea

•
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Iată câteva reţete de bucate
gustoase cu somon

Salată de somonafumat
Ingrediente:
100 g file de
somon afumat, o conservă
de fasole neagră, jumătate
de avocado tăiat mărunt,
120 g roşii, tăiate pe jumătate, seama de la jumătate
de lămâie, 1 lingură de ulei
de măsline, sare, piper.
Preparare. Somonul se
taie mărunt, se adaugă şi
restul de ingrediente şi se
amestecă. Se serveşte cu
orez sau salată verde.

Somon cu maioneză şi crutoane

Alegerea somonului

Somonul se găseşte sub
formă de felii sau file, proaspăt, congelat, în conservă
sau afumat. Poate fi preparat
pe grătar, gătit la abur, în marinadă, la cuptor sau poate
fi mâncat crud. Toate aceste
opţiuni transformă somonul
într-un aliment extrem de
versatil. Somonul proaspăt ar
trebui să aibă pielea netedă
şi umedă. Dacă peştele cumpărat este întreg, ochii trebuie să fie limpezi. Dacă este
proaspăt, nu va avea mirosul
puternic specific peştelui.
Somonul proaspăt trebuie consumat în două zile. În
caz contrar, ar trebui congelat.
Odată ce a fost congelat şi decongelat, e recomandabil ca
somonul să nu fie congelat din
nou. Somonul este, de fapt, un
peşte alb. Carnea este portocalie datorită pigmentului numit
astaxantină, specific creveţilor
pe care îi mănâncă somonul.

ce înseamnă că preparatele
din somon, foarte sănătoase,
pot fi pregătite imediat. Fileul
de somon poate fi prăjit cu
ajutorul unei plite cu inducție
in aproximativ 5 minute, sau
poate fi pregătit la abur, cu
mărar și zeamă de lămâie,
în aproximativ 20 de minute.
Plantele aromatice, în special mărarul, dau somonului o
aromă delicată, iar zeama de
lămâie, astringentă, completează gustul.

Mască naturală cu iaurt care hidratează
și regenerează în profunzime pielea uscată

Dacă tenul este uscat și
simți că se strânge, ai nevoie de o hidratare și hrănire
intensă a pielii. În anumite
situații, cremele hidratante
nu mai au rezultate bune,
așa că pielea are nevoie de
un plus de îngrijire.
Dacă doreşti să-ți reîmprospătezi și să-ți hidratezi în
profunzime pielea, atunci ar
trebui să-ți faci acasă o mască senzațională pe bază de
iaurt. Este foarte bună pentru
• E bine de ştiut!
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tenul uscat, iar efectele ei se
văd chiar de la prima aplicare.

Se prepară simplu și rapid, ba chiar poate fi și o
gustare pentru micul dejun
pentru că se face doar din ingrediente naturale.
Ingrediente: o lingură de
iaurt, o lingură de miere, o
lingură de fulgi de ovăz.
Se aplică pe tenul pregătit în prealabil, se lasă masca
pentru 20 de minute să acţioneze, apoi se spală faţa cu
apă călduţă.

Ce semnifică fiecare culoare a trandafirilor?
Roşu înseamnă iubire!

Trandafirii sunt florile la
* trandafirii roz semnifică
care ne gândim de fiecare
un dar plin de grație;
dată când ne trece prin minte
* trandafirii de culoarea
persoana iubită. Totuși, mereu
piersicii sugerează o inimă
tindem să alegem varianta în
modestă;
culoarea roșie, pentru a ne
* trandafirii de culoare
arăta iubirea.
violetă semnifică încântare
Iată ce semnificație ascund
sau farmec;
însă și celelalte culori ale flo* trandafirii portocalii surilor îndrăgite de orice femeie:
gerează fascinație;
* trandafirii albi – o inimă
* trandafirii galbeni ne
pură, ce nu a cunoscut încă
duc cu gândul la gelozie sau
iubirea;
infidelitate.
Rubrică susţinută de Tatiana CARLAŞCIUC

Ingrediente: 1 kg somon file, 70 g maioneză, mărar
proaspăt tocat, zeama de
la o lămâie, sare 100 g crutoane.
Preparare. Se încălzeşte cuptorul la 220 grade
Celsius. Se unge cu ulei o
tavă şi se pun fileurile de
peşte cu pielea în sus. Într-un vas mic se amestecă
maioneza, mărarul tocat,
zeama de lămâie şi sarea.
Amestecul se pune peste
peşte. Se presară o cantitate generoasă de crutoane.
Se dă la cuptor. Se coace
10-15 minute. Se serveşte la temperatura camerei. Nu se
pune la frigider.

Somon cu ghimbir caramelizat
Ingrediente: 4 fileuri
de somon, 3 linguri de ulei,
3 linguri de ghimbir tocat,
3 cepe tocate, 3 linguri de
apă, sare, piper, 3 linguri
de sos de soia, jumătate de
linguriţă de zahăr, coriandru
proaspăt tocat, orez fiert
pentru servire.
Preparare. Somonul se
usucă cu ajutorul unui prosop de hârtie şi se asezonează pe ambele părţi cu
sare şi piper. Se pune la
prăjit cu o lingură de ulei.
Se lasă aproximativ 4 minute pe fiecare parte. Se
scoate apoi pe o farfurie.
Se adaugă restul de ulei în
tigaie, se pune ghimbirul şi se lasă să se caramelizeze. Se
adaugă ceapa şi se mai lasă 30 de secunde. Apoi se adaugă
apa, sosul de soia şi zahărul şi se amestecă bine. Sosul se
toarnă peste peşte şi se presată coriandru. Se serveşte cu
orez fiert.

Tartă cu somon
şi broccoli
Ingrediente: 100 g
broccoli, desfăcut în bucheţele, 4 linguri de smântână,
420 g aluat de foitaj (2 foi
mari), 1 ou bătut, 1 file de
somon de aproximativ 170
g, fiert sau gătit la aburi,
rupt în bucăţi, mazăre pregătită la aburi, pentru servit.
Preparare. Se fierbe
broccoli într-o cantitate suficientă de apă clocotită, până devine fraged – aproximativ 4
minute. Se scurge şi se clăteşte cu apă rece. Se bate smântâna cu un blender, apoi se asezonează. Se încălzeşte cuptorul la 200˚ C. Se desface pachetul de aluat de foitaj şi se
aşează o foaie pe o hârtie de copt. Se taie o margine de 2
cm lăţime din cea de-a doua foaie de aluat, ca o ramă foto, şi
se lipeşte această margine de prima foaie cu puţin ou bătut.
Se înţeapă din loc în loc aluatul cu o furculiţă şi se dă pentru
10 minute la cuptor. Se taie restul de aluat în fâşii de 2 cm
lăţime. Peste aluatul scos din cuptor se pune smântâna, se
presară somonul, broccoli şi se asezonează, apoi se aşează
fâşiile în aşa fel încât să arate ca un grilaj. Se ung fâşiile de
aluat cu ou bătut şi se coace 20-25 de minute până când
tarta este aurie şi pătrunsă, iar umplutura este fierbinte. Se
serveşte cu mazăre.
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DUMINICA PORTULUI
TRADIȚIONAL ROMÂNESC
C

u patru ani în urmă în România a fost constituită
Ziua Națională a Portului Tradițional, marcată în a
doua duminică a lunii mai. Concomitent, la Cernăuți
în a doua duminică de Florar se desfășoară Parada
Portului Popular Românesc. Anul acesta ea a ajuns la
a patra ediție.

Sunetele buciumașilor din Crasna,
de aici din centrul Cernăuțiului, au armonizat cu cele ale buciumașilor din
Tabăra Bucsoaia, județul Suceava,
unde în același timp se desfășura Festivalul „Hora Bucovinei”, și acolo fiind
reprezentanți ai Cernăuțiului. Imagi-

nar, Bucovina de nord și cea de sud
s-au prins într-o horă mare. O horă tradițională, moștenită din moși-strămoși,
dar cu o aspirație europeană.
Secvențe de la Parada Portului
Popular din Cernăuți.
Foto N.Hauca

Este o coincidență firească, deoarece costumele naționale țin de zestrea
spirituală și sub cămaşa tradițională
inima bate cu un optimism mai mare.
Parada românilor în costume naționale, care au defilat pe cea mai frumoasă
stradă a Cernăuțiului, însoțiți nu numai
de melodiile sacre ale neamului, dar și
de ploaia de aur a primăverii, a întrunit
anul acesta mai mulți participanți. Ea se
deosebește radical, prin idee și spirit, de
„parada de mai cu flamuri roșii” din trecutul nu prea îndepărtat.
Au fost prezenți elevii, împreună cu
profesorii lor, de la toate școlile românești
din oraș, colective artistice din toate cele
patru raioane cu populație preponderent
românească din ținut. Punctul culminant
al paradei au fost horele încinse în fața
Centrului Cultural Românesc „Eudoxiu
Hurmuzachi”, care activează tot de patru
ani.

EUROVISION-2018:
Ucraina pe locul 17

Reprezentantul Ucrainei la cea de a 63-a ediție
a Concursului de cântece
„Eurovision-2018”, MELOVIN, s-a clasat pe locul
al 17-lea. Învingătoare a
devenit Netta Barzilai din
Israel.
MELOVIN (Kostiantyn
Bociarov) a fost primul
care a deschis concertul final al Concursului internațional de la Lisabona. Spre
deosebire de evoluarea în
semifinală el s-a simțit mai
încrezut pe scenă și a cucerit publicul cu cântecul
său cu efect. În rezultatul
votării telespectatorilor s-a
aflat printre lideri. MELOVIN a primit 11 puncte din
partea juriului și 119 puncte din partea spectatorilor concursului. Din partea juriului Ucraina a fost
susținută numai de două
țări: Azerbaidjan (6 puncte) și Moldova (5 puncte),

ocupând ultimul loc. Însă,
situația s-a schimbat cardinal după voturile date
de telespectatori. Astfel,
interpretul nostru a urcat
pe locul 17 în lista celor 26
de finaliști.
Utilizatorii rețelelor sociale categoric nu sunt de
acord cu asemenea rezultate. Majoritatea lor consideră
că juriul național nu a apreciat după merit evoluarea
lui MELOVIN. Acest tânăr
fără experiență a evoluat
fantastic. Spectatorii consideră că reprezentantul
Ucrainei a meritat unul din
locurile premiante.
Locuitorul Odesei, în
vârstă de 21 de ani, Kostiantyn Bociarov – MELOVIN, a fost întâmpinat la
revenirea în patrie ca un
adevărat erou de către admiratorii talentului său: cu
pâine și sare și cu un enorm
buchet de trandafiri.

Silvia BUSUIOC –
moldoveanca de la Hollywood

La cei 29 de ani ai săi
Silvia Busuioc, originară din
Chișinău și care activează
în prezent în Italia, Londra
și Hollywood, are o carieră
artistică uimitoare. Pe prima treaptă a acestei cariere a urcat când avea numai
șapte ani, fiind pasionată de
dans: sportiv, modern, latin
și contemporan. La vârsta
de doisprezece ani a fost antrenată la diferite spectacole
la Televiziunea din Moldova
și la diferite teatre. În 2007
Silvia Busuioc a absolvit
Școala Internațională de la
Cambridge, unde a studiat
businessul, economia, limba și literatura engleză. Tot
în același an a participat la
Concursul național pentru
campania de informare împotriva tuberculozei. Proiectul prevedea producerea
a mai multor filme de scurt
metraj. Silvia Busuioc a fost

selectată, împreună cu alți
studenți, pentru a scrie și a
regiza unul din aceste filme
de scurt metraj. Astfel s-a
produs în rolul principal în filmul de scurt metraj „A doua
șansă”, câștigând premiul
întâi.
Nu cu mult după acest
succes Silvia se transferă în
Italia și continuă să lucreze
ca model pentru o serie de
companii internaționale, fiind
invitată și la Televiziunea italiană. Face studii de teatru și
dans, care îi aduc mai multe
roluri în teatru și TV.
În anul 2012 Silvia Busuioc a absolvit Universitatea
din Milano și tot în acel an
a fost acceptată ca oaspete distins la „Actors Studio”
de la Hollywood. Directorul
artistic al Studioului, Martin Landau, a invitat-o să-și
continue aici studiile. După
încheierea lor, în anul 2014,

Silvia Busuioc continuă colaborarea cu „Actors Studio”.
Tânăra actriță moldoveancă, cu înscriere în Italia, se filmează în seriale. În
2013 face parte din castul
serialului italian „Fuoriclase”
și i se propune rolul Galinei, o fată din Ucraina, care
a sosit în Italia să-și caute
sora. În decursul serialului
Galina vorbește patru limbi: italiana, rusa, germana
și engleza. Astfel, Silvia
Busuioc a devenit perfectă
pentru acest rol, deoarece
și ea vorbește liber aceste
limbi. Serialul a fost difuzat
în anul următor și s-a bucurat de mare succes.
Talentata
moldoveancă face parte din echipa de
actori ai serialului de comedie „Veep” (producție HBO),
unde joacă alături de celebra
Julia Louis-Dreyfus.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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O

rice reformă a
învățământului,
oricât de revoluționară n-ar fi ea, are
ca piatră unghiulară
Abecedarul – prima
carte în viața fiecărui elev. Abecedarul
este simbolul științei
de carte. Denumirea
acestei cărți minunate este împrumutată
chiar și de oamenii
care au o bogată
experiență
într-un
anumit domeniu, antrenați la alcătuirea
ghizilor pentru viitorii
specialiști.

Dar, să revenim la Abecedarul școlar, carte după
care se învață buchile. La
finele primului an de școală elevii din clasa întâi se
despart de bunul lor prieten.
Este un ritual școlar, care
are semnificația urcării pe

prima treaptă a îndelungatului proces de învățământ.
El decurge în mod festiv,
cu participarea elevilor din
toate clasele, a profesorilor și, desigur, a părinților
micuților din clasa întâi. E
o adevărată sărbătoare a
întregii școli.

Oaspeții redacției
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Simbolul științei de carte

La Școala medie nr. 10
din suburbia Roşa a Cernăuțiului, una dintre cele
mai vechi instituții de învățământ cu limba română de
predare
din regiune și cu
o bogată
istorie biseculară,
sărbătoarea „Adio,
Abecedar!”,
a
avut loc
miercuri,
în sala de
festivități
amenajată după
recentele
reparații.
Fiecare elev din clasa
întâi purta o coroniță cu o
anumită literă din alfabetul
românesc. Au ajuns litere
pentru toți, ceea ce înseamnă că în clasa întâi este un
număr suficient de elevi.
– Sunt 22 de elevi, a
precizat directorul şcolii,

domnul Alexandru Rusnac.
La 1 septembrie vor veni
în clasa întâi 21 de elevi.
Pentru școala noastră este
foarte convenabil noul mod
de înscriere în clasa întâi –
după principiul teritorial. În
suburbia Roșa, după atâtea
transformări sociale, populația băștinașă s-a amestecat și în apropierea școlii
locuiesc și români, și ucraineni. Există cazuri concrete când am primit copii din
familiile ucrainene. Aceștia
doresc să învețe în limba
română și, după câte știu,
părinții sunt mulțumiți.
Pentru învățătoarea elevilor din clasa întâi, doamna
Aliona Fediuc, sărbătoarea
„Adio, Abecedar!” este a
doua la număr. Deci, urcă
pe treptele științei de carte al doilea contingent de
elevi. Ea este absolventa
Școlii medii nr. 10, unde a
revenit ca învățătoare pentru clasele primare după
încheierea studiilor pedagogice. Mama ei, doamna Reghina Bucaciuc, activează
aici ca profesoară de limba

română. Reiese că fiica îi
învață pe elevi să citească
primele cuvinte și propoziții
din abecedarul românesc,
iar mama le va insufla dragoste faţă de limba și literatura română.
Actuala reformă școlară
începe de la școala primară.

Și ar fi bine ca Abecedarul
românesc să fie prima carte pentru elevii din școlile
noastre,
confirmându-le
statutul de instituție de învățământ cu limba română
de predare.

Am mai descoperit în
odăile frumos reparate și
aranjate cu gust copaci decorativi, confecţionaţi de mâinile ei harnice. Cândva a mai
vândut câte ceva din lucrurile
confecţionate de ea, acum le
face, însă, mai mult pentru
sine și pentru membrii familiei.
Mie nu-mi rămâne decât

să-i doresc meșteriței Maria
Vatamanescu din Pătrăuții
de Jos, succese, răbdare,
sănătate și același optimism
de care a dat dovadă întotdeauna.

Vasile CARLAŞCIUC

Un talent deosebit

Doamna Maria VATAMANESCU din Pătrăuții de Jos,
raionul Storojineţ, este o femeie cu mâini de aur. Ea știe
să facă lucruri frumoase și necesare. Am descoperit în casa
ei icoane și tablouri cusute cu
mărgele, cu o măiestrie deosebită. M-au impresionat mai
ales icoanele. A cusut și coase și ștergare, năframe. Toate
sunt frumoase. M-au impresionat ștergarele cusute anume
de sfintele Paști.

În afară de icoane și tablouri, doamna Maria coase
și rochii, cămăși. Îndeosebi,
mi-au plăcut rochiile, de diferite culori pe care le îmbracă
la biserică, nunți, cumătrii,
hramuri sau alte ceremonii
religioase sau de familie. Toate sunt deosebite și îți atrag
atenția prin frumusețea și
măiestria cu care au fost cusute. Are și mașină de cusut
de care se folosește atunci
când are nevoie.

Mi-a mărturisit că multe
din aceste obiecte le coase în
Italia, unde și-a găsit de lucru

de vreo 3 ani și ceva. Îngrijind
de bătrânele de acolo, coase
tot timpul, astfel îi mai trece
și dorul de casă, de cei dragi,
de sat. Reparațiile făcute în
ultima vreme au fost și sunt
costisitoare, de aceea a fost
nevoită să plece la câștig
peste hotare.

Eleonora SCHIPOR,
profesoară
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Şahtar Doneţk, campioană a
Ucrainei pentru a 11-a oară

Echipa Şahtar Doneţk a
cucerit cel de-al 11-lea titlu
de campioană a Ucrainei la
fotbal din istoria sa, după
victoria la limită, cu scorul
de 1:0, înregistrată pe teren
propriu în faţa formaţiei FC
Veres (Rivne), în penultima
etapă a sezonului. Unicul
gol al întâlnirii a fost marcat
de brazilianul Marlos, care
a transformat un penalty în
debutul primei reprize (min.
5). Graţie acestui succes,
Şahtar are un avans de

cinci puncte faţă de Dinamo
Kiev, care s-a impus cu acelaşi scor pe terenul formaţiei
Zorea Lugansk, înaintea ultimei etape a sezonului. De
menţionat că gruparea din
Doneţk a învins-o pe Dinamo Kiev săptămâna trecută, în finala Cupei Ucrainei
(2:0). Acesta este al doilea
titlu consecutiv de campioană pentru Şahtar, care şi-a
asigurat astfel participarea
la faza grupelor viitoarei
ediţii a Ligii Campionilor.

Cursa Păcii-2018,
la Cernăuți
„Maratonul Păcii” a devenit o competiție tradițională,
care este organizată anual la Cernăuți. În acest an,
participanții au concurat la probele de 2,6 și 10 mile.
În pofida precipitațiilor abundente, numărul doritorilor
care au încercat să-și demonstreze abilitățile sportive
a fost foarte mare. La final participanții au primit în dar
câte un cadou simbolic, iar învingătorii maratonului au
obținut medalii și cadouri sub formă de biciclete, tricouri și alte premii-surpriză.

LC

5 echipe vor
reprezenta
Ucraina în
Cupele Europene în
sezonul următor

Turneul veteranilor la handbal,
desfășurat la Hliboca

La Hliboca s-a desfășurat
Turneul veteranilor la handbal.
În cursa pentru câștigarea trofeului s-au înscris echipele din
Hliboca, Noua Suliță și Cernăuți. Conform rezultatelor finale,
pe primul loc s-a clasat echi-

pa din Hliboca, pe locul doi –
echipa din Cernăuți, iar locul
trei le-a revenit veteranilor din
Noua Suliță. Cel mai bun portar al turneului a fost desemnat
Petro Dabyka de la echipa hliboceană.

Dieta zilnică a lui Roger Federer.
Ce mănâncă elveţianul pentru a
rămâne un campion al tenisului

Campioana Ucrainei, Șahtar Donețk va reprezenta din
nou Ucraina în faza grupelor
Ligii Campionilor. De asemenea, în Liga Campionilor va fi
prezentă și Dinamo Kiev, care
va intra în cursă începând cu
a treia rundă de calificare. În
Europa League, Ucraina va
fi reprezentată de trei echipe
– Vorskla, Zorea și Mariupol.
Clubul Mariupol a devenit al
cincilea delegat din Ucraina în
Cupa europeană după remiza
de duminică cu Vorskla.

Roger Federer a renunţat la
sezonul de tenis pe zgură pentru
a se antrena şi a fi extrem de pregătit pentru ediţia din acest an a
Wimbledon-ului. La 36 de ani, Federer continuă să domine sportul
alb la nivel mondial, demonstrând
asta la primul turneu de mare şlem

al anului, Australian Open. Totuşi,
pentru a-şi menţine dominaţia în
tenis, Federer trebuie să aibă grijă ce mănâncă. The Independent
prezintă ce include meniul zilnic al
marelui campion elveţian. Roger
îşi începe ziua cu alimente dulci.
Acestuia îi plac foarte mult vafele făcute în casă, cu compot de
fructe proaspete. Pentru a „elimina” caloriile vafelor, sportivul bea
suc proaspăt, cafea şi un shot de
oţet. Înainte de a intra pe terenul
de tenis, Federer mănâncă, întotdeauna, o farfurie de paste. „Cu
două ore înainte de fiecare meci,
mănânc paste cu sos fără calorii.
Fac asta de 20 de ani”, spunea el
într-un interviu.

Declarații emoționante făcute de mama lui
Ronaldo: „A fost darul meu de la Dumnezeu”

Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai mari fotbaliști din
istorie, a fost o salvare pentru
familia lui, așa cum susține
mama portughezului. Într-un interviu pentru L’Equipe, Dolores
Aveiro, mama lui Ronaldo, povestește clipele groaznice prin
care a trecut în copilărie și ce a
însemnat nașterea lui Cristiano
Ronaldo pentru ea și familia ei.
„Mama mea a murit când eu
aveam doar 6 ani și am ajuns

la orfelinat. Mai târziu, am avut
patru copii, dintre care unul singur nu a fost plănuit. Cristiano a
fost darul meu de la Dumnezeu.
A fost ca un mic Iisus pentru familie. Singurul neașteptat, dar
cel mai binecuvântat”, a declarat mama starului de la Real
Madrid și naționala Portugaliei. Tatăl lui Cristiano a murit în
2005. „Dinis era extrem de important pentru Cristiano. A avut
grijă ca el să ajungă cel mai

bun din lume. Îi dădea încrederea de care avea nevoie”.
Întrebată despre aceea cum
a resimțit Cristiano perioada
în care Messi a câștigat cele
5 Baloane de aur, Dolores a
fost întreruptă de fiica sa, Katia: „Nu vorbim despre Messi
acasă. Cristiano e bombardat
peste tot cu întrebări despre
asta, atunci când e acasă discutăm despre alte lucruri, își
reîncarcă bateriile”.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Cuvântul ce a încununat un destin bucovinean
Ultima „Ţară a Fagilor” a lui Dumitru COVALCIUC
„Un popor care nu îşi cunoaşte istoria

L

a finele lui aprilie a.c., a văzut lumina tiparului numărul 27 al
almanahului cultural-literar al românilor din nordul Bucovinei „Ţara Fagilor”. Ediţia respectivă a fost alcătuită pe parcursul anului 2017 de publicistul, scriitorul, neobositul cercetător
al trecutului nostru istoric, Dumitru Covalciuc, preşedintele
Societăţii „Arboroasa” din Cernăuţi. Cu regret, trebuie să scriem că alcătuitorul n-a reuşit să ţină în mână acest număr. E
greu şi dureros să vorbim de Dumitru Covalciuc la timpul trecut, mai ales când ne referim la cărţile sale.

Almanahul „Ţara Fagilor”, de la primul şi până
la ultimul număr, se bucură de sprijinul Fundaţiei Culturale „Vasile Neta” din Târgu-Mureş, condus de inimosul prieten al românilor din nordul
Bucovinei, eruditul intelectual Dimitrie Poptămaş. Toate cele 27 de volume ale almanahului
conţin 7.094 de pagini de istorie veche şi nouă
a ţinutului nostru.

Această publicaţie a reuşit să se impună ca
una dintre cele mai prestigioase şi căutate de
către cititorii din Ucraina, România, Republica
Moldova, dar şi din întregul spaţiu locuit de români. Popularitatea i se datorează, în primul
rând, tematicii variate. De mare preţ în paginile almanahului sunt materialele despre istoria
şi cultura naţională, precum şi cele care ne îndeamnă la apărarea limbii române, păstrarea
credinţei, memoriei trecutului foarte necesare
românilor din afara Ţării, îndeosebi, tinerei generaţii.
Ediţia a XXVII-a, include 11 capitole şi rubrici,
118 fotografii. Copertele sunt ilustrate de către
pictorul Alexandru Tcaciuc. De obicei, fiecare

volum începe cu un „cuvânt înainte”, semnat
de personalităţi culturale. Actuala ediţie începe
cu eseul „Vasile Neta – istoric al Marii Uniri”, în
care autorul Dimitrie Poptămaş menţionează:
„Între cei care au avut o contribuţie deosebită la
dezvoltarea celui mai semnificativ moment din
istoria românilor – Marea Unire din anul 1918,
se numără şi Vasile Neta, personalitate pluridisciplinară, istoric desăvârşit, filolog de
marcă, istoric literar cu cercetări de
valoare, gazetar temut şi nu în ultimul
rând influent om politic”.
La rubrica „File de istorie” găsim
informaţii despre conflictul dintre Episcopul Dosoftei Herăscu şi egumenii
bucovineni (autor Irima V. Dumitru),
constituirea şi activitatea Consiliului
Naţional Român din Bucovina (octombrie-noiembrie 1918) (autor Constantin Ungureanu), precum şi despre ţăranii din Consiliul Naţional din
Bucovina (autor Dumitru Covalciuc),
primarul Traian Popovici, salvator a
20 mii de evrei cernăuţeni (autor Dragoş Olaru) ş. a. La această rubrică
vom găsi date interesante despre activitatea Societăţilor Femeilor Române din nordul Bucovinei (Maria Guţu),
precum şi unele informaţii referitoare
la satele Tomeşti şi Suceveni (autor
Ion Suceveanu).
Date interesante despre învăţământul în Bucovina aflăm din articolul „Carenţele sistemului universitar
românesc interbelic. Un concurs pe
post la Universitatea din Cernăuţi la
1937”, semnat de Radu Florian Bruja. La aceeaşi rubrică – „Învăţământ-Pedagogie” semnează şi jurnalistul Vasile Carlaşciuc. Autori
de prestanţă găsim la rubrica „Filologie” – dr.
doc. Lora Bostan cu studiul „Coordonatele culturii române din Bucovina (regiunea Cernăuţi)”,
Felicia Vrâncean, cu „Românii din Ucraina: aspecte ale identităţii lingvistice”, şi Cristina Bordianu – „Desprinderea mesajului unei creaţii
lirice – o provocare pentru elevii de gimnaziu”.
Eseul „Ioan Volcinschi – un promotor al medicinii moderne în Bucovina” aparţine doctorului
Ion Broască, preşedintele Societăţii Medicale
„Isidor Bodea”.
Capitolul „Golgota neamului românesc” este
unul de bază al almanahului. Materialele inse-

este ca un copil care nu îşi cunoaşte părinţii”

(Nicolae IORGA)

rate ne dezvăluie noi mărturii despre tragediile
românilor bucovineni, materiale ce pot alcătui
„Cartea neagră”, pe care a aspirat s-o editeze
Dumitru Covalciuc. Îndeosebi, trezesc interesul
cititorului articolele „Am avut şi eu un tată…”
(Ilie Popescu), „Au fost şi ei pe lista neagră” de
jurnalista Felicia Nichita-Toma, „Întoarcerea din
rai” de consângeana noastră Tatiana Vlad-Guga, domiciliată la Vatra Dornei, „Ca un crin în
tinereţe, floare albă la bătrâneţe” (Maria Toacă).
Almanahul ne mai oferă o mică antologie de poezie din creaţia poeţilor bucovineni, printre care
îi găsim şi pe distinsul diplomat Edmond Neagoe, Vasile Tărâţeanu, Paraschiva Abutnăriţei,
Silvia Caba-Ghivireac, George L. Nimigeanu,
Rodica Strugari-Zegrea, Gheorghe Ungureanu,
Elena Apetri.
La rubrica „Cartea-Cronici” atrag atenţia
consemnările lui Vasile Schipor „Revista Bucovinei”, şi „Zodia ciumei”. Tot acolo citim cu mare
interes articolul „La „Zorile Bucovinei” arde în
candela inimii amintirea artizanului Unirii” (Felicia Nichita-Toma), precum şi mărturiile lui Ciprian Bojescu „Vlăstar de refugiaţi”. Cititorul nu va
trece cu vederea capitolul „Personalităţi bucovinene”, unde va găsi informaţii utile despre sora
lui Mihai Eminescu, Aglaia Drogli (autor Octavian Voronca), Eusebiu Mandicevschi (autor Vladimir Acatrini), Modest Grigorcea (autor Rodica
Zegrea), Doxachi Hurmuzachi (autor Veronica
Todoşciuc).
Alcătuitorul almanahului, Dumitru Covalciuc,
ne bucură şi cu o salbă de perle folclorice din
colecţia sa. Volumul se încheie cu un pios „In
memoriam” celui care a fost un iscusit maestru
al cuvântului scris, susţinător şi promotor înflăcărat al românismului, animator cultural, jurnalist, istoric, folclorist şi un bun prieten, Dumitru
Covalciuc.
Lansarea acestui volum al „Ţării Fagilor” a
avut loc la Casa Naţională a Românilor din Cernăuţi, unde a fost exprimată ideea că cel mai
frumos omagiu pentru Dumitru Covalciuc ar fi
continuarea editării almanahului.
Octavian VORONCA,
or. Cernăuţi
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PASĂRE ÎN MREJELE DESTINULUI

iecare om își are locul în viață chiar dacă acest loc
nu este cel pe care și l-ar fi dorit. Pe de altă parte, un
vechi adevăr glăsuiește că viața este frumoasă, dacă îi
dai voie să fie așa, iar sufletul nu cunoaște situații fără
ieșire. Abia după ce trece prin unele vitregii ale acestei
vieți omul își dă seama că este nu altceva decât o lacrimă
în zbuciumata mare a propriului destin.

Copilăria Irinei a decurs sub semnul neajunsurilor și al durerilor sufletești. Nu a avut parte de tot farmecul
acestei perioade de basm biata copilă. De când se ține minte a trebuit s-o
ajute pe mama bolnavă. Familia avea
o casă nu prea mare, după cum erau
pe acele timpuri, pe lângă
ea o mică gospodărie. Așa
cum mama Irinei se deplasa
foarte greu din cauza bolii,
care i-a afectat picioarele
încă din tinerețe, fata era nevoită s-o ajute în toate. Altfel
nu ar fi supraviețuit. Pe tata
nu l-a cunoscut defel. De la
mama a aflat că a fost un
fântânar neîntrecut, dar și-a
găsit sfârșitul sub roțile unei
mașini într-o seară de vară,
când se întorcea acasă din
satul vecin. Este clar că în
asemenea condiții Irina nu
a prea avut timp să învețe,
după cum o făceau semenii
ei, care aveau de toate și se
bucurau de sprijinul ambilor
părinți. După ce isprăvea
lucrul prin gospodărie, iar
câte odată această ocupație
se termina seara târziu, fata
punea mâna pe carte, însă
somnul o dobora. Acel mic
licăr de fericire și sprijin –
mama i-a surâs până la 17
ani. Și-a dorit mult femeia
să-și vadă fiica în rochie de
mireasă. Se vedea în casă
cu un ginere și cu nepoței
zburdalnici. Dar, nu a fost
să fie. A închis ochii pentru totdeauna
cu o lună înainte de serata de absolvire a Irinei. În loc de vals și distracție,
fata a avut parte de lacrimi și durere
sufletească. I se părea că s-a prăpădit o dată și pentru totdeauna odată cu
plecarea mamei la cele veșnice. Nici
rude nu prea avea. Frații mamei trăiau
undeva departe, iar la înmormântare a
venit numai o cumnată, care i-a pus în
mână câteva mii de grivne și i-a șoptit:
– Cu ce am putut, cu aceea te-am
ajutat.
Biata copilă nici nu prea a avut timp
să-și deplângă mama dispărută. Rezervele, pe care le adunase, ajungeau
pentru vreo două luni. Așa că a fost
nevoită să dea din coate și să-și caute surse de existență. Tot atunci și-a
luat rămas bun de la visul sacru de a
deveni studentă și a îmbrățișa o profesie. Irina a decis să se mute la oraș
în căutare de lucru. Strașnic i-a fost la
început. Era încă un copil și nici nu era
obișnuită cu larma urbei. Nu înțelegea
de ce oamenii la oraș erau alții, mai răi
cumva și mai agitați. Nici posibilități
mari nu a prea găsit la oraș. Cine vrea
să angajeze un copil fără studii. Într-o
zi a dat de un anunț că la un magazin
din piață este nevoie de dereticătoare.
S-a gândit că pentru început e bine, iar
după aceea se va vedea. Proprietarul
s-a dovedit a fi un om sever. Nu avea
biata fată nici un răgaz. Seara venea și
se lăsa obosită în pat, iar a doua zi de
dimineață o lua din nou de la capăt. A
făcut mai multe lucruri la acel magazin
– a fost și dereticătoare, și hamal, iar
când era nevoie – și vânzătoare. Era
impusă să facă ore în plus, care bineînțeles nu-i erau plătite. Fără să vadă
vreo rază de speranță sau sprijin de
nicăieri, Irina era nevoită să le înghită
supusă pe toate și să tacă. Așa treceau
zilele una după alta. Casă îi servea o
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cameră din depozitul magazinului, unde-și petrecea nopțile când ochii nu i
se uscau de lacrimi. De la o vreme s-a
deprins cu acest mod de viață, dar spera, totuși, că într-o zi Bunul Dumnezeu
se va îndura și de ea. Trăia cu speranța
că toate acestea sunt trecătoare. Deși

BANCURI

auzi scârțâitul frânelor unei mașini. Un
bărbat de vreo 25 de ani coborî din mașină și se năpusti asupra monstrului.
Acela a păpat o bătaie bună după care
tânărul s-a oferit s-o conducă pe Irina
până acasă. Văzând-o că refuză mai
mult din modestie, a luat-o de mână și
a invitat-o să urce în mașină.
– Nu pot să înțeleg mentalitatea
voastră, a femeilor, se miră el, vreai să
te mai atace vreun nebun?
Irina nu știa ce să facă. Îi era rușine
să recunoască că locuiește într-o cămăruță de la un magazin. În cele din
urmă fata a urcat în mașină. Dar nici
nu putea să rămână de una singură în
stradă la miezul nopții. Îi era de ajuns

Soția către bărbat:
- Iubitule, de când a venit
mama la noi nu ai mai băut nici
o picătură de alcool. Ce voință!
- Asta mi-ar mai lipsi, răspunde soțul, s-o văd pe mamă-ta în dublu exemplar.
***
Un reporter chestionează
pe stradă oamenii în etate.
- Să-nțeleg că aveți aproape o sută de ani. Care este
secretul longevității dumneavoastră?
- Nu am bani pentru înmormântare.
***
Micuțul Ionuț îl întreabă pe
tata:
- Tată, dar de ce mirele și
mireasa își dau mâna la cununie?
- E o formalitate, fiule, și
boxerii când intră în ring își dau
mâna. Viața mirelui și miresei
este toată înainte spre deosebire de boxeri, care au timpul
limitat.
***
Casierul unei biserici vede
că în casa bisericii s-au rărit

o chinuia mult gândul că nu poate să
schimbe ceva. Ținuta-i atrăgătoare i-a
jucat într-o bună zi festa. În magazin a
venit un bărbat, care a făcut mai multe
cumpărături. Avea o înfățișare nu chiar
plăcută. Și gesturile lui dădeau de bănuit. I-a făcut mai multe complimente
Irinei până să achite cumpărăturile.
Scena s-a repetat și a doua, și a treia
zi. A aflat mai apoi de la alte colege că
este fratele proprietarului magazinului
și că este un om rău la suflet și că mai
multe lucrătoare ale magazinului au
avut probleme cu el. Odată i-a propus
întâlnire după orele de serviciu și când
a fost refuzat i-a spus râzând că dacă
mai vrea să lucreze, să nu se joace cu
focul. Nu prea dorea Irina să piardă
mica bucățică de pâine pe care o avea.
A acceptat și a regretat apoi. Într-o seară proaspătul cavaler s-a prezentat cu
un buchet de flori la ieșirea din magazin.
L-a urmat într-o cafenea din oraș, unde
era multă lume și totul părea îmbibat
de fum de țigară. A răbdat fata câteva
ore și în cele din urmă, folosindu-se de
moment că bărbatul discuta aprins cu
niște cunoscuți, și-a cerut voie să iasă,
motivând că nu-i priește aerul. Nu a refuzat-o, ba mai mult – a urmat-o galant.
În sfârșit, s-a gândit Irina, voi pleca în
cămăruța mea să mă odihnesc. Dar
ți-ai găsit! Bărbatul s-a oferit s-o conducă. Abia atunci a înțeles biata fată că
lucrurile iau o altă întorsătură. Nu avea
nici un chef nici să continue discuția cu
acel tip și nici să mai stea în continuare
în compania lui. Era trecut de miezul
nopții. Într-o stradelă mai întunecoasă
bărbatul a hotărât să-și arate adevărata față. A tăbărât asupra fetei și a încercat să-și satisfacă poftele diabolice.
Irina a încercat să-i opună rezistență,
dar beat fiind acesta devenea și mai al
naibii. Irina plângea și chema în ajutor,
dar n-o auzea nimeni. Și dintr-odată ea

prin ceea ce trecuse. Cel mai mult își
dorea să ajungă mai repede acasă,
unde s-ar fi simțit în siguranță. Dar în
aceiași clipă își aminti că cel de care
se temea era chiar fratele proprietarului magazinului. O să mă găsească, o
străfulgeră un gând. Nu, nu trebuia să
se întoarcă acolo. De parcă ar fi avut
altă ieșire? Văzând-o atât de abătută
tânărul zise într-un sfârșit:
– Nu cred că e timpul să dormim.
Îți propun să mergem într-un loc liniștit, unde să-mi povestești despre ceea
ce s-a întâmplat în seara aceasta. Știu
o cafenea, care lucrează nonstop. Ce
zici?
Irina a acceptat din start propunerea cu atât mai mult cu cât nu vroia
să se întoarcă în cămăruță în noaptea
aceea. Și cei doi s-au îndreptat înspre
locul convenit. Irina nu frecventase
până atunci localuri de genul acesta,
de aceea locul i s-a părut unul de poveste. Noul cunoscut s-a dovedit a fi un
tânăr tacticos și bine educat. După ce
au servit bucatele, i-a ascultat cu atenție istoria vieții. Și Irina a aflat de la Ginel (așa îl chema) că în tinerețe acesta
s-a căsătorit dintr-o mare dragoste. Din
acea căsătorie i s-a născut un boboc
de fată, pe care o iubește cel mai mult
în viața aceasta. Dar viața de cuplu nu
a durat pentru el mult timp. La jumătate
de an de la venirea pe lume a fetiței,
Ginel avea să afle că soția nu-i este fidelă după cum i-a jurat în fața altarului.
Și mai mare a fost lovitura atunci când
a aflat cu cine îl înșeală – cel de-al doilea vinovat s-a dovedit a fi cel mai bun
prieten al său cu care a împărțit bucata
de pâine în cei cinci ani de facultate și
doi ani de cătănie.
Dumitru VERBIȚCHI
(Va urma)

banii. Ba mai mult, și în cutia
pentru săraci nu mai pusese
nimeni nici un ban demult. Decide să recurgă la un șiretlic.
Atârnă pe ușa bisericii următoarea înștiințare: „Știu că o
femeie căsătorită din parohia
noastră are legătură cu un
bărbat necăsătorit. Dacă până
mâine în cutia pentru săraci nu
apare o bancnotă de 100 de
dolari, voi fi nevoit să-i dezvălui numele”. A doua zi descoperă în cutie 30 de bancnote
de câte 100 de dolari fiecare
și una de 50 de dolari, la care
este atașat un bilet cu următorul conținut: „Amână până mâine ca să pot face rost de toți
banii”.
***
Soțul și soția la restaurant.
La câteva minute de ședere de
soț se apropie o tânără apetisantă și îl sărută cu patimă.
Soția sare de la locul ei furioasă:
- Și cum poți să explici
această scenă? Cine e dânsa,
cretinule?!
- Lasă-mă în pace, dragă,
răspunde soțul. Acum trebuie
să mă gândesc bine ce să-i
spun pentru că trebuie să-i explic cine ești tu.
***
Discuție aprinsă între doi
amici pe tema fericirii bărbaților. Unul dintre ei spune:
- Și un bărbat căsătorit
poate să fie fericit. Nu mă vei
convinge. E părerea mea, verificată de altfel.
- Cum naiba, mă, poți să
fii tu fericit când toată ziua te
cicălește la cap?
- Ei cum? Cu condiția că
nu află soția.

LC

Ghidul sănătăţii dumneavoastră

Crinul sălbatic – miracolul chinezesc

Tratamente
interne şi externe
Insuficienţă cardiacă,
angină pectorală, astenie, epuizare fizică.
* Se opăresc 10 flori mici de crin galben, cu
250 ml apă fierbinte, se
infuzează o oră în prosop
flauşat, se strecoară. Se
beau câte 50 ml, de 3-4
ori pe zi, în cure de 15
zile, cu pauze de 7 zile.
* În 200 ml apă fiartă
şi răcită se pune o lingură
plină de petale portocalii
tocate. Plantele se amestecă bine cu apă şi se macerează la rece, timp de
30 de minute. Se strecoară lichidul şi se bea câte o
lingură, de 3 ori pe zi, între
mese.
* Preparăm un amestec din plante uscate: câte
2 linguri flori de soc şi de
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Nu trebuie confundat cu crinul obişnuit, de grădină. De culoare galbenă sau portocalie, crinul sălbatic
creşte prin locuri umbroase şi la margini de ape.
Prima descriere a calităţilor terapeutice ale crinului galben se găseşte într-un tratat medical chinez din
anul 2697, înaintea erei noastre. El cuprinde o legendă
care ne îndeamnă să ne apropiem dimineaţa de florile
crinului galben, să le atingem şi să le inhalăm mireasma, ca să avem toată ziua energie şi bucurie. Se spune că crinul galben era floarea preferată a Împăratului
Galben, totodată medic şi filosof. Cercetările savanţilor i-au confirmat calităţile antimicrobiene, hemostatice, antiinflamatoare, de vindecare a rănilor. Călugării
din Tibet şi fitoterapeuţii din Rusia prescriu preparatele din flori, frunze sau tuberculi de crin galben bolnavilor cu afecţiuni cardiace, reumatism, răceală cu
temperatură ridicată, lipsă de putere, edeme, boli ale
ficatului, probleme ginecologice. În scopuri medicinale, frunzele, florile şi tulpinile se culeg pe toată perioada înfloririi, iar rădăcinile – toamna sau primăvara.

arnică, 3 linguri frunze
de rozmarin. Se combină
apoi o linguriţă plină de
amestec cu 2 linguriţe de
petale de crin galben tocate mărunt, se opăresc
plantele cu 300 ml de apă
clocotită şi se infuzează în
termos 45 de minute. Infuzia strecurată se bea în
timpul zilei, cu înghiţituri
mici, împărţită în 4 reprize, cu 30 de minute înainte de masă.
Edeme. Câteva rădăcini uscate de crin portocaliu se râşnesc, iar
pulberea obţinută se păstrează într-un borcănel.
De 2-3 ori pe zi, se înghite
câte un sfert de linguriţă de pulbere cu ceai din
crenguţe de vişin.
Hipertensiune. Pe parcursul perioadei de înflorire putem prepara o
tinctură alcoolică din flori.
Într-o sticlă de culoare închisă, punem flori tocate,
cântărite în prealabil. La

fiecare 10 g de flori, se
toarnă 50 ml de ţuică sau
alcool dublu rafinat, diluat
1:1 cu apă. Se macerează într-un loc cald, la întuneric, timp de 21 de zile,
după care se strecoară,
se stoarce bine şi se păstrează în frigider.
Pentru o cură de reglare a tensiunii, avem nevoie de un ceai ca bază
pentru tinctură: se amestecă câte 3 linguriţe de
coada-calului, flori de păducel, coada-şoricelului şi
câte 6 linguriţe de vâsc şi
roiniţă. O lingură rasă de
amestec se lasă 3 ore în
200 ml de apă rece, se
pune pe foc şi se fierbe 5
minute. După primul clocot, se ia vasul de pe foc
şi se lasă lichidul să se
răcească. În infuzia strecurată, se adaugă 10 picături de tinctură din flori
de crin. Zilnic, numărul de
picături creşte cu 2, până
la 25 de picături. Se bea

câte o înghiţitură în timpul
zilei, timp de 14 zile. Se
repetă după o pauză de 7
zile.
Reumatism. O floare
de crin galben cu tulpină
cu tot şi 3 frunze, 5 castane tocate, câte 2 linguri de
flori de soc negru şi flori
de tei se infuzează în apă
fierbinte 6 ore. Se beau
câte 50 ml, de 3-4 ori pe
zi, în cure de 10 zile, cu
pauze de 5 zile între cure.
Tumori de diverse
localizări (reţeta se ia în
completarea tratamentului
de bază). Câte o lingură
de frunze uscate de crin
portocaliu şi de turiţă-mare se opăresc cu 500 ml
de apă fierbinte şi se infuzează 2-3 ore. Lichidul
strecurat se bea încălzit,
câte 120 ml, amestecat
cu jumătate de linguriţă
de miere, de 4 ori pe zi,
cu 30 de minute înainte
de mese, timp de 2 săptămâni. Între cure se face o
pauză de 7 zile.
Hepatită, inflamaţia
vezicii biliare, edeme.
Se iau câte două linguri
de frunze de crin galben,

să importantă de vitamina
A, care ajută la menţinerea sănătăţii pielii, a oaselor, dar şi a vederii.
Ajută să slăbești.
Mango conține o mulțime
de vitamine și nutrienți

digestia și ajută la arderea
mai rapidă a caloriilor.
Combate
diabetul.
Mango normalizează nivelurile de insulină din
sânge. Indicele glicemic
al fructului mango este

mediu, între 41-60, prin
urmare acest fruct nu va
creşte semnificativ glicemia.
Protejează vederea.
O ceașcă de mango feliat conține 25% din nece-

frunze de pelin, rădăcină
de păpădie şi mătase de
porumb. Ingredientele se
pun în apă rece, se aduc
până la fierbere, se lasă 5
minute să infuzeze, până
la răcire. Ceaiul se bea
de-a lungul zilei în 5 reprize. Eficienţa îi sporeşte
dacă în fiecare cană se
adaugă şi 2-3 linguri de
suc de dovleac.
Boli
ginecologice,
cistită, uretrită. Câte
o lingură de rădăcini de
crin şi de lemn-dulce
zdrobite se fierb în 500
ml de apă, la un foc mic,
timp de 15 minute după
primul clocot. Se beau
câte 50-60 ml, de 5-6 ori
pe zi, între mese, timp de
3 săptămâni.
Arsuri. Se toacă împreună florile şi frunzele
unui crin galben. Se pun
4 linguri într-o cană cu
apă clocotită şi se infuzează timp de 30 de minute. O bucată de tifon
împăturit se îmbibă cu infuzie şi se aplică pe zona
afectată.

sarul zilnic de vitamina A,
care este esențială pentru
menținerea sănătății ochilor.
Ajută digestia. Mango
conţine enzime digestive
care ajută la descompunerea proteinelor şi susţine o bună funcţionare a
sistemului digestiv. Datorită conţinutului ridicat de
fibre, ajută şi în combaterea constipaţiei.
Întărește
sistemul
imunitar. Combinația de
vitamina C, vitamina A și
încă 25 de tipuri de carotenoide asigură organismului o imunitate de fier.
Combate
anemia.
Mango este bogat în fier,
de aceea este un bun
remediu natural
pentru combaterea anemiei.
Pentru femeile aflate la
menopauză care consumă mango creşte nivelul
de fier, cât și cel de calciu.

Motive importante pentru a consuma mango

Mango este denumit
și regele fructelor, nu
doar datorită gustului
său puternic, dar și a
multiplelor beneficii pe
care le oferă pentru sănătate.
Luptă cu cancerul.
Studiile au arătat că mango conţine nişte compuşi
antioxidanţi, care protejează organismul împotriva cancerului de colon,
sân, prostată şi a leucemiei. Aceşti compuşi includ
quercitină, izoquercitrină
(cu efect antihipertensiv),
astragalină, fisetină, acid
galic şi galat de metil.
Scade colesterolul și
protejează inima. Datorită conţinutului ridicat de
fibre solubile, pectină şi
vitamina C, mango scade
nivelul colesterolului rău
(LDL). Având în vedere că
mango este bogat în potasiu, acesta poate ajuta
la scăderea tensiunii. Fiind o sursă importantă de
vitamina A, vitamina E şi
seleniu, mango ajută şi la
protecţia împotriva bolilor
de inimă.
Menține pielea sănătoasă. Mango este o sur-

(Leacuri şi terapii)
care mențin senzația de
sațietate mult timp. De
asemenea, este bogat în
fibre care îmbunătățesc

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Департамент економіки Чернівецької міської ради
оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів
оціночної діяльності для проведення експертної
оцінки комунального майна територіальної громади
м.Чернівців для передачі в оренду:
Лот 1
Назва
об’єкта оцінки

Місцезнаходження
об’єкта оцінки

Нежитлове
приміщення 1
поверху

вул.Героїв Майдану,
46

Нежитлове
приміщення 1
поверху

вул.Бетховена,
6

Нежитлове
приміщення 1
поверху

Мета
проведення
незалежної
оцінки

Площа
об’єкта
оцінки

КЖРЕП № 5

для
проведення
конкурсу на
право оренди

63,3

ДЖКГ

для
проведення
конкурсу на
право оренди

71,5

для
проведення
конкурсу на
право оренди

56,1

Балансоутримувач

вул.Небесної Сотні, 28

КЖРЕП №4

Умова конкурсу: термін виконання робіт – 7 календарних днів, загальна вартість робіт,
що пропонується – до 2400 грн.
Конкурсна документація подається до департаменту економіки міської ради не пізніше ніж
за три робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Претенденти подають замовнику конкурсну документацію з описом підтвердних документів.
Конкурсна документація претендента складається із:
- підтвердних документів;
- конкурсної пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, а також строку виконання робіт
(у календарних днях), підписаної претендентом і скріпленої печаткою (у разі її наявності) та
запечатаної в окремому конверті.
До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
належать:
• заява на участь у конкурсі відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою;
• копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна;
• копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України;
• інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та залучаються ним, з незалежної оцінки майна тощо) за встановленою
формою.
В разі виникнення необхідності, усунення недоліків щодо виконаних звітів про експертну
оцінку об’єктів оренди, експерт доопрацьовує звіт про оцінку майна. Збір необхідної додаткової
інформації (крім наявної в департаменті економіки Чернівецької міської ради) проводить
оцінювач.
Заяви приймаються з 11.05.2018р. по 21.05.2018 р. (включно) за адресою: 58008, м.Чернівці,
вул. О.Кобилянської, 3 (каб. № 20) департамент економіки Чернівецької міської ради.
Конкурс відбудеться 25.05.2018 року о 14.00 год. в приміщенні департаменту економіки
міської ради (вул. О.Кобилянської, 3, каб. 2).
Більш детальну інформацію про конкурс, перелік необхідних документів та бланки заяв на
участь в конкурсі, можна отримати в департаменті економіки міської ради вул. О.Кобилянської,
3 (каб. № 20) та за тел. 52-63-17, 52-42-59.
•
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Coloana pe care se sprijină istoria românilor

S-au împlinit 1905 ani de la inaugurarea Columnei lui Traian din centrul Romei

La data de 12 mai a anului 113 a fost inaugurată la Roma, în Forumul Nou, Columna lui
Traian, monument care ilustrează episoade ale
celor două războaie purtate de romani împotriva
dacilor și victoria împăratului Traian în aceste
războaie. Construcția Columnei îi este atribuită arhitectului Apollodor din Damasc, cel care a
construit și podul de la Drobeta Turnu Severin
din anul 105, din timpul celui de-al doilea război
daco-roman. Acest faimos monument, construit
pentru comemorarea victoriei împăratului Traian în Dacia, are exteriorul prevăzut cu un impresionant basorelief sculptat în formă de spirală,
cuprinzând 123 de scene în care sunt reproduse artistic sub o formă epică, războaiele purtate de romani pentru cucerirea Daciei. Columna
este singurul monument care s-a mai păstrat
din vechiul For al lui Traian din Roma. Ea are
o înălțime de aproximativ 30 de metri și conține
18 blocuri masive de marmură de Carrara, fiecare cântărind aproximativ 40 de tone şi cu un
diametru de 3,70 metri. Iniţial columna avea în
vârf statuia înaltă de 6 metri a lui Traian, care
era reprezentat în uniformă militară şi ţinând
în mână o lance, însă în 1587 Papa Sixtus al
V-lea a înlocuit statuia împăratului cu statuia
din bronz a Sfântului Petru. Columna a trecut
de-a lungul secolelor prin diverse pericole, dar
a reuşit să reziste pană în zilele noastre, deşi
monumentul a fost vandalizat prima dată de vizigoţi după cucerirea Romei în anul 410. Acest

monument istoric a fost salvat de la demolare în
anul 603 datorită Papei Grigore I cel Mare, care
a dispus ca zona din jurul coloanei și coloana în
sine să intre în administrarea bisericii și astfel
să fie salvată de la demolarea ce era prevăzută. În secolul al XVI-lea, papa Sixtus al V-lea a
dat dispoziţiile necesare restaurării Columnei,
astfel că marele arhitect Domenico Fontana s-a
ocupat de restaurare, începând cu anul 1558
și până la sfârșitul secolului. Totuși, împăratul
Franţei, Napoleon Bonaparte, a dorit să demonteze şi să transporte Columna la Paris, dar
consilierii apropiaţi l-au convins să abandoneze
acest proiect, fiind prea costisitor pentru a fi dus
la bun sfârșit și astfel acest splendid monument
al Antichităţii a fost salvat şi a continuat să reziste până în zilele noastre.
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Înălţarea Domnului.
Tradiţii şi superstiţii

L

a 40 de zile după Paşti, Mântuitorul
Iisus Hristos s-a ridicat la ceruri de pe
Muntele Măslinilor. La această minune
au fost martori Apostolii şi cei doi îngeri.
Aceştia din urmă le-au vorbit apostolilor
despre cea de-a doua venire a lui Hristos
şi le-au cerut să nu fie copleşiţi de durerea despărţirii de Mântuitor.

Înălţarea Domnului este
sărbătorită în acest an pe
17 mai. Aceasta este ziua
în care creştinii se salută
cu „Hristos S-a înălţat!” şi
„Adevărat S-a înălţat!”. În
credinţa populară, această
sărbătoare se mai numeşte
şi Ispas, după numele mar-

credinţei creştine şi i-a îndemnat să meargă în toate
colţurile lumii şi să propovăduiască.
De la Paşti şi până la
Înălţarea Domnului, cerurile
sunt deschise, iar sufletele persoanelor care trec la
viaţa veşnică în această zi

torului ascuns, nevăzut al
Înălţării. Tradiţia spune că
Ispas, un cioban, ascuns pe
după pietre, a urmărit evenimentul, tăcut şi uimit, şi mai
apoi a povestit cele întâmplate.
La Ispas abundă obiceiurile şi practicile magice
legate de cultul morţilor: pomeni, ospătarea sufletelor
morţilor care plutesc în aer,
în drum spre cer, curăţirea şi
împodobirea mormintelor cu
flori, frunze şi ramuri, pomenirea morţilor. Se spune că
în drumul lor din mormintele
părăsite spre cer, unele spirite ale morţilor se pot însă
rătăci. Rămânând pe Pământ, acestea devin moroi
sau strigoi care provoacă
rele animalelor, în special
vacilor cu lapte şi oamenilor.
Sărbătoarea a căpătat o
importanţă deosebită după
ce Sf. Împărăteasă Elena,
mama Sf. Constantin cel
Mare, a construit o biserică
măreaţă pe muntele Măslinilor, de unde se înălţase
Domnul şi unde sărbătoarea
se prăznuia cu mare fast,
aşa cum se face şi astăzi.
Potrivit Evangheliei lui
Luca (24, 42) Iisus le-a dat
ucenicilor ultimele învăţături, i-a asigurat pe apostoli
că va fi mereu alături de ei şi
de toţi cei botezaţi în religia
creştină, chiar dacă misiunea lui pe pământ se încheie. Mai mult, Iisus le-a spus
ucenicilor cât de important
va fi rolul lor în răspândirea

ajung direct în rai, fără să
mai treacă prin temuta judecată de apoi.
Până la Ispas se finalizează semănăturile. Semănăturile trebuie să se încheie până în ziua de Ispas.
În gospodăriile unde nu se
respectă obiceiul şi se mai
seamănă şi după ziua de
Ispas, culturile respective nu
vor da roade.
La Înălţare, este ultima
zi din an când se vopsesc
ouă roşii, ca şi la Paşte, şi
se sfinţesc la biserică. La
sfârşitul slujbei, se împart
săracilor pachete cu preparate specifice praznicului:
ouă, pască, plăcinte, pâine,
ceapă verde.
Se culeg plantele medicinale cu puteri tămăduitoare. Tot în această zi,
pentru farmacia casei, se
culeg florile, frunzele şi ramurile unor plante medicinale. Se crede că paltinul,
nucul, alunul şi leuşteanul
au puteri vindecătoare,
dacă sunt culese în ziua
marelui praznic.
Ce nu trebuie să faceţi
la Înălţarea Domnului. Nu
trebuie să ne certăm cu
nimeni în ziua praznicului
şi nu trebuie să încurajăm
resentimentele. Dacă respectăm această datină,
moştenită din moşi-strămoşi, duşmanii nu vor avea
putere asupra noastră şi
vom fi mai sănătoşi tot
anul.

LC

Felicitări!

În miez de Florar, cu mult soare
și flori alese, un eveniment deosebit
va fi sărbătorit în mijlocul familiei Zegrea din satul Sinăuții de Jos, raionul
Hliboca.
Domnul Constantin ZEGREA
îşi marchează frumosul jubileu de
80 de ani. Sunt 80 de ani purtați pe
umeri cu demnitate și cinste. Domnul
Constantin este cunoscut de toată lumea ca bun gospodar, priceput la toate, care știe rostul vieții.
E mândru de familia lui, de soție, copii, nepoți și strănepoți.
Cu ocazia acestui minunat jubileu, buchete de flori alese
îi sunt dăruite de toți cei dragi inimii: soția Ortanța, fiica Nina
împreună soțul Ion, fiul Marin împreună cu soția Tatiana,
nepoții Maxim și Cristian, nepoțica Irina împreună cu soțul
Orest și scumpa strănepoțică Anastasia.
Cu multă dragoste şi stimă ei Vă sărută mâinile trudite și
Vă aduc în dar cele mai sincere urări de sănătate, împliniri,
bucurii, viață lungă și ca binele să nu vă ocolească nicicând
casa.
Vă stimăm şi vă iubim,
Ani o sută vă dorim,
Dumnezeu să vă păzească
Cu puterea Sa cerească!
Şi tot El vă dăruiască
Sănătate şi putere,
Că-i cea mai de preţ avere.
La mulţi ani, scumpul nostru!

Joi, 17 mai 2018

Cea de a 17-a zi
a lui Florar este deosebită pentru domnul
Radu PETRAŞESCU,
directorul Şcolii medii
nr. 1 din satul Ciudei,
raionul Storojineţ, care
îşi adună încă o frumoasă primăvară în
anotimpul vieţii.
Pedagog prin vocaţie şi talentat organizator al procesului instructiv-educativ, dumnealui se bucură de mare autoritate nu numai în
localitatea Ciudei, ci şi în întregul ţinut bucovinean. Este un român cu inimă mare, care retrăieşte pentru viitorul învăţământului în limba
maternă. Îşi poartă elevii la toate acţiunile culturale ale românilor din regiune şi se bucură
sincer de rezultatele acestora. Domnul Radu
Petraşescu se consacră totalmente problemelor şcolii şi în această privinţă îl susţin şi-l
ajută pedagogii, părinţii, conducerea Comunităţii Teritoriale Unite Ciudei.
Cu ocazia zilei de naştere ei toţi îi doresc
multă sănătate, bunăstare, optimism, putere
de muncă şi mari realizări în activitatea pe care
o desfăşoară.
La mulţi ani şi toţi încununaţi de succes!

La 15 mai, de Ziua internaţională a Familiei, şi-a sărbătorit ziua de naştere un bun român, domnul

Ion CONSTANTINOVICI
din suburbia Roşa, docent la Catedra de termoelectrică a Universităţii Naţionale din Cernăuţi.
Cu această deosebită ocazie, părinţii Galina şi Aurel, soţia Irina şi fiul Antonie, verişoarele şi verişorii îi doresc în acest mijloc de Florar multă sănătate, fericire, bunăstare şi noroc,
o rodnică activitate ştiinţifică şi pedagogică.
La mulţi ani!

La 11 mai, Constantin
și Maria IGNATIUC din suburbia Țețina și-au sărbătorit 45
de ani din ziua nunţii lor.
În acești 45 de ani au fost
mereu alături unul de altul, au
trăit în iubire, dragoste și bună
înțelegere, au crescut şi au
educat doi copii.
Cu ocazia acestui important eveniment, le oferă cele
mai frumoase felicitări fiica Angela împreună cu soțul Vasile,
fiul Dinu, nepoțelele Mariana și
Nicoleta. Scumpii noștri, vă mulțumim din suflet pentru toată
iubirea și dragostea ce ne-ați dat, pentru că ne-ați învățat ce-i
bine și ce-i rău, pentru că ne-ați ajutat în toate și pentru că
întotdeauna ați fost alături de noi. Vă dorim din tot sufletul multă-multă sănătate, înțelegere, să ajungeți până la adânci bătrânețe, să păstraţi o primăvară eternă în suflete și să vă bucuraţi
mereu de stima şi dragostea celor apropiaţi.
45 de ani de căsnicie
Astăzi vă surâd în prag,
Tot atâția ani de bucurie
Să-i trăiți iubindu-vă cu drag.
Să vă fie pacea-n casă lege
Și respectul să nu vă lipsească,
Soțul să se simtă mereu rege,
Iar soția – zi de zi să înflorească!
La mulţi ani, scumpii noştri!

În cea mai
frumoasă lună din
an, cu multe flori și
soare, și-a sărbătorit recent frumosul
jubileu de 55 de ani
doamna

Elena

ZAHARCIUC

din orașul Cernăuți. Noi, absolvenții
anului 1998 am avut
onoarea s-o avem
ca profesoară şi dirigintă.
Cu ocazia marcării acestui minunat jubileu,
foştii elevi, absolvenţii anului 1998 îi adresează
din tot sufletul un sincer mesaj de felicitare, cu
urări de sănătate, mult noroc, fericire și succes!
Ați fost o mamă pentru noi
Un soare-n anii scurți de școală
Dumnezeu să vă păzească
Și munca să v-o răsplătească!
La mulţi ani!

În atenţia cititorilor!
Dacă doriţi ca felicitările şi
publicitatea Dumneavoastră
să apară la timp, Vă rugăm să
le expediaţi pe adresa redacţiei până în ziua de marţi a săptămânii de apariţie a ziarului,
indicând şi datele de contact
(numărul de telefon şi E-mail)
pentru a clarifica mai multe detalii despre sărbătorit.
Colectivul redacţiei

Втрачений студентський квиток
серії РН №10670744 виданий
Чернівецьким
національним
університетом ім. Ю.Федьковича на
ім’я Матей Данієли Федорівни.
Втрачений студентський квиток
серії РН №10670750 виданий
Чернівецьким
національним
університетом ім. Ю.Федьковича на
ім’я Бойчук Марії Петрівни.
Втрачений студентський квиток
серії РН №10670748 виданий
Чернівецьким
національним
університетом ім. Ю.Федьковича
на ім’я Терицану Ани-Крістіни
Василівни.

Conducerea Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” exprimă profunde condoleanţe doamnei Larisa
Jar, secretara Centrului, în legătură cu pierderea celei mai dragi persoane, cea care i-a dat viaţă şi ei, şi fratelui
Aurel Vornic, ambii profesori la Gimnaziul nr. 6 din Cernăuţi, la fondarea căruia ei au pus umărul
din plin.
Iubita lor mamă, Nina VORNIC,
viaţa căreia a încetat la nici 80 de ani împliniţi (născută la 7 august 1938), aducând multă durere
copiilor şi nepoţilor, rudelor apropiate. Dar şi în rândurile consătenilor ei, deoarece o anumită perioadă de timp a fost primarul lor, al tărăsăuţenilor, îndeplinindu-şi cu demnitate îndatoririle acestei
funcţii onorabile.
În aceste clipe îndoliate suntem alături de familia îndurerată.
Conducerea Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”
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BERBECUL. Spre mijlocul acestei săptămâni s-ar putea să nu te afli în cea mai bună
stare a ta. Se recomandă să cauți soluții creative pentru sarcinile care-ți revin la serviciu.
Spre sfârşitul săptămânii apar șanse destul
de mari de a încasa o sumă destul de însemnată. Ar fi
bine să te concentrezi pe relația cu persoana iubită și să-i
acorzi mai mult timp.
TAURUL. E posibil să te obişnuieşti mai
greu cu ceva nou. Joi și vineri sunt zile aglomerate la serviciu. Scutește-te de unele încurcături și caută să nu te complici prea mult.
Dacă decizi să-ți petreci weekend-ul alături
de persoana iubită, cu siguranță vei avea parte de unele
momente mai mult decât plăcute. Trebuie doar să-ți reorganizezi programul.
GEMENII. În această săptămână starea
ta fizică generală poate fi influențată de felul
în care te simți în interior. Miercuri, s-ar putea
să ai parte de multe provocări pe plan profesional. Evită stresurile şi concentrează-te pe
rezolvarea problemelor. În relaţia de cuplu trebuie să eviți
o confruntare verbală cu partenerul. Înainte de a-l acuza,
gândește-te dacă nu cumva exagerezi.
RACUL. Se prea poate să nu te afli în
cea mai bună stare fizică și mentală. Prima
zi lucrătoare a acestei săptămâni nu se arată
prea grozavă. De joi până sâmbătă, poți avea
șansa de a avansa la serviciu, dacă te comporţi atent. La mijlocul săptămânii, s-ar preta să petreci
mai mult timp cu familia, urmând să stai și cu cei dragi.
LEUL. Zilele de luni, miercuri și joi te îndeamnă la visare. Dar, e important să ții cont
de priorități zilele acestea. Marți și miercuri e
posibil să-ţi suplimentezi veniturile. Dar, se
cere mai multă muncă decât ești tu obișnuit.
În relaţia de cuplu, caută să nu tensionezi lucrurile, căci
pot lua o întorsătură nu tocmai bună. Trebuie să cauți o
metodă de a face să domine armonia.
FECIOARA. În această săptămână starea ta de spirit ar putea fi fluctuantă, dar stai
bine cu energia și cu moralul. Dacă cochetezi
cu ideea unei schimbări de garderobă sau de
înfățișare, poate acum ar fi indicat să treci pe
la salon. Ți-ar prinde bine o mică schimbare. Pot să apară câştiguri din munca proprie, șanse de îmbunătăţire a
bugetului. Reuşeşti să menţii pacea în familie, de dragul
armoniei de cuplu.
BALANŢA. E posibil să fii prea critic în
acele zile cu cei de lângă tine, dar și cu propria persoană. Nu se prea găsesc lucruri care
să te mulțumească cu adevărat. Urgențele și
răsturnările de situație par să constituie laitmotivul zilelor de marți și miercuri. Sâmbătă, se prea
poate să treci prin unele momente destul de tensionate,
riscând să ajungi la ceartă, fapt care poate să afecteze
pe termen lung unele relații.
SCORPIONUL. Zilele de vineri și sâmbătă s-ar putea să te surprindă ușor melancolic
şi să nu dispui de energia necesară. Sâmbătă
se prea poate să apară unele cheltuieli neprevăzute. Vineri apare o atmosferă bună pe
plan social, dar și sentimental. Caută să menții în stare
bună relaţia de cuplu, pentru că acum nu este momentul
să ataci subiecte sensibile cu cei de lângă tine.
SĂGETĂTORUL. În această săptămână
vei avea nişte gânduri nu tocmai bine. S-ar
putea ca zilele de marți și miercuri să fie cele
mai reușite. În următoarele două zile, se pare
că ar trebui să te concentrezi pe proiectele de
grup. Climatul familial dă semne de îmbunătățire în prima parte a săptămânii. Dar, toate acestea se pot pierde,
dacă te laşi influenţat de metehnele celor dragi.
CAPRICORNUL. Sâmbătă s-ar putea ca
nivelul tău de energie să fie destul de scăzut,
dar vei reuși să ajungi, totuşi, acolo unde-ți
dorești. Întâlnirile de afaceri și negocierile
sunt susținute de astre în intervalul marțijoi. Se recomandă să nu-ți impui punctul de vedere prea
agresiv. Apar chestiuni financiare care se cer rezolvate.
S-ar putea, de asemenea, să cunoști persoane noi care
să-ți reîmprospăteze felul în care privești lumea și viața.
VĂRSĂTORUL. Semnul nașterii tale nu
se numără printre zodiile care se află pe lista neagră a astrelor. Unele chestiuni de ordin
emoțional te vor afecta mai puțin. Luna se
mișcă prin casa banilor, ceea ce evoluează
pe plan financiar. Se întrevăd schimbări în viața ta pe
plan sentimental. În anturajul tău apar persoane noi,
ceea ce te face să te simți bine.
PEŞTII. Cu excepția zilei de luni, se
pare că vei avea parte de momente mai
puțin plăcute. Se poate întâmpla să simți
unele stări de disconfort care să-ți perturbeze tot programul. La serviciu deții
mai mult control asupra sarcinilor. Sunt recomandate întâlniri de afaceri. Se prea poate ca lucrurile
să evolueze într-o direcție bună pentru relaţia de
cuplu.
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Misterul pozelor de pe pagina de Instagram a Xeniei Deli,
originară din Republica Moldova,
a fost dezvăluit în ultima sa postare

F

rumuseţea a făcut-o celebră, iar căsătoria cu un om de
afaceri din Egipt a transformat-o în una dintre cele mai
discutate vedete de pe Instagram. Xenia Deli duce o viaţă
extrem de luxoasă, care îi permite multe excentricităţi.

Modelul şi-a anunţat recent fanii de
pe Instagram că va deveni mămică. А
postat prima fotografie cu descrierea
„Blessed", adică
„Binecuvântată".
Internauții nu au
ezitat să o invadeze cu mesaje
de felicitare.
Modelul basarabean Xenia
Deli este căsătorită cu un om
de afaceri egiptean în vârstă
de peste 60 de
ani. Osama Fathi
Rabah al-Sharif
este președintele
grupului „Amiral
Holdings
Limited”.
Soţul Xeniei
este un lider în
atragerea inves-

titorilor străini în Egipt. În calitate de
preşedinte al grupului „Amiral”, companie specializată în extragerea şi
procesarea magneziului, are afaceri şi în domeniul transportului
naval şi logistică.
Milionarul îşi
răsfaţă soţia cum
ştie el mai bine,
mai ales acum,
când Xenia este
însărcinată.
Dacă până în
ziua nunţii cei doi
nu se afişau prea
des împreună,
de când au devenit soţ şi soţie
ei se plimbă prin
toate colţurile lumii, iar Xenia se
bucură din plin
de viaţa de milionar.

Cea mai cunoscută tămăduitoare,

Lucreția MeLissa,
sosită la Cernăuți la cererea românilor
care au probleme, aflați în suferință
Doamna Melissa vă ajută să
aveţi spor în afaceri, câştiguri în
bani, realizări în
toate domeniile
care vă interesează, dragoste
şi noroc.
Dacă aveţi
probleme
în
dragoste,
afaVrăjitoarea Melissa, singura din România care vine
ceri, sunteţi neîn ajutorul dumneavoastră cu dezlegări de farmece,
mulţumită lângă
blesteme, necazuri în familie şi despărţiri.
persoana iubită,
dacă nu vă merge bine în ceea
Cea mai mediatizată din România,
care a apărut la toate posturile TV, Ka- ce faceţi, atunci apelaţi la mine şi vă voi
nal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, rezolva orice problemă.
Vrăjitoarea Melissa vine acum în
Show păcătos etc.
Sunt multe vrăjitoare care profită ajutorul tuturor celor care au nevoie. Contactaţi-mă!
de numele meu, folosindu-mi numele.
Fiecare om din orice colţ al lumii doTelefoanele afişate în anunţ sunt
numai ale mele şi nu se vor schimba reşte să aibă noroc în dragoste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu
niciodată!
vă pot rezolva
aceste probleme
Redacţia ziarului nu poartă răspundere numai în 24 de
ore cu rezultate
pentru conţinutul anunţurilor publicitare garantate.
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Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii
“După mulți ani de suferință în drapentru a vă face o primă verificare. goste, am reușit să dau de această
Vrăjitoarea Melissa din Româ- doamnă cu puteri miraculoase. Am
nia vă rezolvă orice doriți!
reușit să îmi gasesc sufletul pereche!
Doamna Melissa deţine cartea
Mulțumesc!” –
magică veche de peste 100 de ani
Mihai T., or. Cernăuți.
cu care face cele mai puternice
desfaceri de vrăji.
„Aduc mii de multumiri clarvazatoaSunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează rei Melissa, care mi-a dat din nou o
cu magie veche şi pot rezolva ori- rază de lumină și bucuria de a trăi vince fel de problemă şi orice dorinţă decându-mă de boala, care credeam
aveţi.
că este incurabilă, depresia. Am mers
Dacă aţi umblat pe la vrăjitoa- la o mulțime de medici, dar nici unul
re de magie albă şi preoţi şi nu aţi nu a reușit să mă ajute. Am luat trafost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit tamente peste tratamente de-a lungul
şansa de a obţine ceea ce doriţi.
anilor, însă fără nici un rezultat.
Sunt o femeie cu puteri foarte
Recomand această minunată
mari care pot să aduc un bărbat
sau o fe meie în numai trei ore la doamnă tuturor persoanelor cu probleme, care și-au pierdut orice fel de
persoana care îl doreşte.
Prin plante şi leacuri pot vin- speranță. Încă o dată mii de mulțudeca boli de piele, scot argintul miri!” –
viu, lecuiesc beţia, impotenţa, pot
Maria A., raionul Storojineț.
salva tinerii de vicii nedorite, aduc
persoane plecate
de acasă, împreRelații la tel. +38(068)2867379;
unez familii dezbi+38(099)2294132;
nate, ajut în spor şi
afaceri etc.
+(40)747500601, sau pe viber
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