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Victimele celui 
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9 mai, Ziua Victoriei asupra nazismului  
în cel de-al Doilea Război Mondial

Pe 9 mai în Ucraina a fost 
marcată Ziua Victoriei asupra na-
zismului în cel de-al Doilea Răz-
boi Mondial. La Cernăuți, mani-
festările consacrate Zilei Victoriei 
au început cu depuneri de jerbe 
și flori la Monumentul Victoriei 
din Piața Integrității. La eveni-
ment au participat reprezentanți 
ai autorităților locale și regionale, 
membri ai asociațiilor publice, ve-

terani și simpli cernăuțeni. Pentru 
a preveni eventuale provocări au 
fost luate măsuri sporite de secu-
ritate. Pentru asigurarea ordinii 
și securității publice polițiștii au 
efectuat activități de patrulare în 
toate zonele intens circulate din 
oraș. 

La etapa actuală în regiunea 
Cernăuți locuiesc 168 de partici-
panți la acțiunile de luptă, care 

au împlinit vârsta de 85 de ani. 
Mai mult de 50 milioane de oa-
meni au murit în cel de-al Doilea 
Război Mondial, fiecare a cincea 
victimă era din Ucraina. Reamin-
tim că 9 mai în Ucraina este săr-
bătorită ca Ziua Victoriei asupra 
nazismului în cel de-al Doilea 
Război Mondial începând cu anul 
2015. Anterior era marcată Ziua 
Victoriei în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei din 1941-1945. 
În același timp, câțiva ani la rând 
la 8 mai este marcată Ziua come-
morării și concilierii. 

Al Doilea Război Mondial a 
fost un conflict armat generalizat, 
la mijlocul secolului al XX-lea, 
care a mistuit cea mai mare par-
te a globului, fiind considerat cel 
mai mare şi mai ucigător război 
neîntrerupt din istoria omenirii. 
A fost pentru prima dată in isto-
rie când un număr de descope-
riri tehnice noi, incluzând bomba 
atomică, au fost folosite pe scară 
largă, împotriva militarilor şi ci-
vililor. Al Doilea Război Mondial 
a provocat moartea directă sau 
indirectă a aproximativ 60 mi-
lioane de oameni, aproximativ 
3% din populaţia mondială de la 
acea vreme. În plus, multe alte 
persoane au fost grav rănite, au 
căpătat infirmităţi pe viaţă dato-
rită armelor de foc, bombarda-
mentelor clasice sau nucleare, 
sau datorită experienţelor milita-
re şi medicale inumane la care 
au fost supuse. S-a estimat că 
acest război a costat mai mulţi 
bani şi resurse decât toate cele-
lalte războaie la un loc, 1.000 de 
miliarde de dolari la valoarea din 
1945, fără a se pune la socoteală 
sumele cheltuite pentru recon-
strucţia de după război. Cel de-al 
Doilea Război Mondial a fost cel 

mai grozav război din istorie în 
ceea ce priveşte pierderile uma-
ne şi de resurse materiale. În 61 
de ţări, cu o populaţie de 1,7 mili-
arde de oameni, care cuprindeau 
trei sferturi din populaţia lumii, 
circa 110 milioane de oameni au 
fost mobilizaţi în serviciul militar, 
dintre care mai mult de jumătate 
din URSS (22-30 milioane), Ger-
mania (17 milioane), şi Statele 
Unite (16 milioane). Cel mai mare 
număr de personal activ în mun-
că pentru efortul de război l-au 
avut: URSS (12500000); Statele 
Unite (122450000); Germania 
(10938000); Imperiul Britanic 
(8720000); Japonia (7139000) şi 
China (5000000). Cele mai mul-
te din statisticile războiului pot fi 
doar estimate, pentru că întinde-
rea vastă şi haotică a războiului 
a făcut imposibilă păstrarea unor 
liste exacte.

 Aproximativ 60 milioane de 
oameni au murit din cauza aces-
tui război. Aceste cifre includ 
victimele actelor de genocid (Ho-
locaustul şi experimentele Uni-
tăţii 731 a generalului nipon Ishii 
Shiro din Pingfan), victimele bă-

tăliilor incredibil de sângeroase 
din Europa, Oceanul Atlantic şi 
Oceanul Pacific, victimele bom-
bardamentelor masive asupra 
oraşelor, inclusiv cele nucleare 
de la Hiroşima şi Nagasaki şi 
bombardamentele cu bombe in-
cendiare ale oraşelor Dresda şi 
Pforzheim din Germania. Doar 
puţine regiuni de pe glob au ră-
mas neatinse de război. Războ-
iul s-a dus pe „frontul de acasă”, 
prin ducerea la paroxism a bom-
bardamentelor strategice şi ale 
zonelor civile. Armele nucleare, 
avionul cu reacţie, rachetele şi 
radarul, „războiul fulger”, folosi-
rea pe scară largă a tancurilor, 
submarinelor, bombardierelor 
torpiloare şi a formaţiunilor dis-
trugătoare şi tancurilor petroliere, 
sunt doar câteva dintre invenţiile 
militare şi noile tactici care au 
schimbat modul de desfăşurare 
a conflictului. 

„Acest război, spunea Hitler 
în fața Reichstagului în 1942, 
este unul dintre acele conflicte 
fundamentale care inaugurează 
un nou mileniu și care zdruncină 
lumea din temelii”.

Prețuri pipărate la legumele proaspete 
Primăvara a adus multă marfă 

proaspătă pe tarabele piețelor din Cer-
năuți. Chiar dacă prețurile la legumele 
proaspete sunt în scădere, însă cum-
părătorii nu se prea înghesuie la tara-
be. Ardeiul dulce este realizat cu 70 
grivne pentru un kilogram, roșiile – 30 
grivne, varza – 28 grn., dovleceii – 20 
grn. Au apărut pe tarabe și astfel de de-
licii ca cireșele (100 grn. pentru 1 kg) și 
căpșunile (100-150 grn. pentru 1 kg). 
După sărbători carnea de porc a scăzut 
puțin din preț. Acum 1 kg de carne cos-
tă aproximativ 110 grivne. Mai scump 
e pieptul de curcan, care acum ajunge 
la 140 grn. pentru 1 kg. În supermar-
ket-uri preţurile sunt mai mari, iar pro-
dusele, cele mai multe dintre ele, sunt 
din import.

Cadavre de păsări în des-
compunere, descoperite la 

Valea Cosminului
Descoperire macabră în satul Valea Cosminului, raionul Hliboca. 

O groapă neautorizată în care au fost aruncate sute de cadavre de 
păsări domestice, aflate în stadiul de descompunere, a fost găsită 
la doar 300 metri de locuințele sătenilor. Locuitorii satului susțin că 
leșurile au fost aruncate de către angajații Întreprinderii „Cerniveți-
ka Ptahofabryka” (Ferma de creștere a păsărilor Cernăuți), care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul localității. Indignați, oamenii au 
apelat la specialiștii sanitari și veterinari din regiune, cerând totodată 
explicații de la administrația întreprinderii. Potrivit informațiilor, con-
ducerea întreprinderii a respins acuzațiile cetățenilor. La rândul lor, 
locuitorii satului au cerut ca întreprinderea să fie închisă.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Tymoșenko, lider în sondaje pentru prezidențialele în Ucraina
În cazul în care alegerile prezidențiale ar 

fi avut loc la jumătatea lunii aprilie, liderul 
partidului „Batkivșcyna”, Iulia Tymoșenko, 
ar fi întrunit cele mai multe voturi – 16%. 
Acestea sunt rezultatele unui sondaj de opi-
nie întreprins de Institutul Internațional de 
Sociologie din Kiev. Potrivit sondajului, lide-
rul partidului „Poziția civică”, Anatol Gryțen-
ko, ar fi întrunit 12,7% din sufragii, iar lide-
rul Partidului Radical, Oleg Leașko – 12,2%. 
Actualul Președinte, Petro Poroșenko, ar fi 
obținut 12,2% din voturi, Volodymyr Zelens-
kyi (partidul „Sluga poporului”) – 10,8%, Svi-
atoslav Vakarciuk (liderul formației „Okean 
Elzy”) – 9,6%, Iuri Boiko (Blocul de Opo-
ziție) – 8,8% și Vadim Rabinovyci (partidul 
„Za jytia”) – 8,6%. În același timp, 5,7% din-
tre respondenți au declarat că nu sunt de 
acord cu nici un candidat, 14% nu vor par-
ticipa la alegeri, 29,3% – sunt indeciși, iar 
1,4% au refuzat să răspundă la întrebări. 
Potrivit sondajului, mai mult de 40% dintre 
ucraineni susțin aderarea Ucrainei la UE și 
NATO, 9,9% sunt adepții aderării la Uniunea 

Vamală, iar 37,8% sunt împotriva aderării 
Ucrainei la NATO. De asemenea, 75,3% din-
tre ucraineni consideră că țara este condusă 
într-o direcție greșită, iar 10,4% – în direcția 
cea bună. 

Anton Grușețkyi, director adjunct al Insti-
tutului Internațional de Sociologie, a menți-
onat că vectorul pro-european și aderarea 
la NATO este sprijinit mai mult în regiunile 
din Vestul Ucrainei. Sondajul de opinie a fost 
efectuat de către Institutul Internațional de 
Sociologie în perioada 5 aprilie – 19 apri-
l ie 2018. În total, au fost intervievate 2.004 
persoane care locuiesc în 110 localități din 
toate regiunile Ucrainei (cu excepția Crimeii 
și teritoriilor ocupate temporar din Donbas). 
Manșa de eroare a studiului nu depășește 
3,3%. Reamintim că următoarele alegeri pre-
zidențiale în Ucraina sunt programate pe 31 
martie 2019. Pentru organizarea și desfă-
șurarea scrutinului din buget vor fi alocate 
1,95 miliarde grivne. Pe 27 octombrie 2019 
urmează să aibă loc alegerile în Rada Su-
premă. 

Expert: De la 1 iunie gazele 
naturale se scumpesc cu 65 la sută

Andrii Pavlovskyi, expert pe proble-
me sociale, a declarat că de la 1 iunie 
prețul gazelor naturale poate crește cu 
65% și va constitui 11 grivne pentru 
un metru cub. Acest lucru se datorea-
ză reducerii subvențiilor. Pavlovskyi 
afirmă că subvențiile la utilități sunt 
ineficiente, deoarece nu contribuie la 
economisirea energiei. Dimpotrivă, 
generează dependență socială. În 
același timp, expertul a declarat că 
în momentul de față consumatorii de 
utilități au nevoie de asistență de stat. 
„Creșterea substanțială a prețurilor la 

gaze și încălzire a obligat aproxima-
tiv 6,5 milioane de familii să solicite 
subvenții de la stat. În cazul unor noi 
majorări, numărul solicitanţilor de sub-
venții va fi și mai mare. Prin urmare, 
Groisman și Reva (premierul și minis-
trul Politicii Sociale n.r.) nu au putut 
gândi nimic mai bun decât să adopte 
o rezoluție care complică condițiile 
pentru obținerea de subvenții”, a ex-
plicat Pavlovskyi. Expertul a spus că 
obiectivul principal al autorităților este 
de a reduce cu 20 la sută numărul be-
neficiarilor de subvenții. 

Ziua Europei, 
marcată anual pe 9 mai

Decizia serbării Zilei Europei în fieca-
re an, la 9 mai, a fost luată de Consiliul Eu-
ropean de la Milano, din 1985. Rămasă în 
istorie și sub numele de „Ziua Schuman”, 
Ziua Europei, celebrează anual „pacea şi 
unitatea în Europa”. Data marchează ani-
versarea Declaraţiei Schuman. În cursul 
unui discurs rostit la Paris în 1950, Robert 
Schuman, la acea vreme ministru francez 
de Externe, a prezentat viziunea sa pri-
vind o nouă formă de cooperare politică 
în Europa, situaţie care ar face de necon-
ceput un război între naţiunile Europei. 
Viziunea sa a fost crearea unei instituţii 
europene, care să gestioneze produc-
ţia de cărbune şi oţel. Un tratat pentru 
crearea unui organism de acest gen a 
fost semnat peste un an. Propunerea lui 
Schuman este considerată începutul a 
ceea ce este acum Uniunea Europeană, 

notează site-ul oficial al UE. Pe parcurs, 
procesul de integrare economică a fost 
acompaniat de procesul de integrare po-
litică a statelor-membre. Ulterior, acestui 
proiect complex de construcție europea-
nă i s-a alăturat Irlanda, Marea Britanie și 
Danemarca (1973), Grecia (1981), Spa-
nia și Portugalia (1986), Suedia, Austria și 
Finlanda (1995), în anul 2004 – zece noi 
state: Cehia, Ciprul, Estonia, Letonia, Litu-
ania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia și 
Ungaria, în 2007 – Bulgaria și România și 
în 2013 – Croația. 

Începând cu anul 2003, Ziua Euro-
pei este marcată şi în Ucraina. Însă nu 
la 9 Mai, ci în a treia sâmbătă a lunii mai. 
Această sărbătoare a devenit tradiţională 
şi în această zi în toate oraşele din ţară 
sunt organizate diferite activităţi culturale, 
distractive etc. 

Gerhard Schroeder a fost prezent la ceremonia de investire a lui Vladimir Putin
Gerhard Schroeder a fost prezent la cere-

monia de investire a lui Vladimir Putin în funcția 
de președinte, care a avut loc, luni, la Moscova. 
Fostul cancelar german este un prieten apropiat 
al președintelui rus. Schroeder a avut un loc de 
cinste în timpul ceremoniei, fiind așezat în primul 
rând între Dimitri Medvedev, propunerea lui Putin 
pentru încă un mandat de premier, și Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril. Fostul cancelar al 
Germaniei nu are doar o relație apropiată cu lide-
rul de la Kremlin, dar este și preşedintele Comi-
tetului de acţionari ai gazoductului Nord Stream, 
care traversează Marea Baltică dinspre regiu-
nea Leningrad din nord-vestul Rusiei – unde se 
află Sankt Petersburg – spre regiunea germană 

nord-estică Mecklenburg-Vorpommern. Vladimir 
Putin a depus luni jurământul pentru un nou man-
dat de preşedinte, al patrulea, care va dura şase 
ani, până în 2024, în cadrul unei ceremonii solem-
ne la Kremlin. Ceremonia de învestire s-a desfă-
şurat după ample manifestaţii anti-Putin care au 
avut loc sâmbătă pe întreg teritoriul Federaţiei 
Ruse, în cadrul cărora peste 1.500 de persoane 
au fost reţinute, între care mulţi elevi şi studenţi. 
La Moscova, manifestaţia neautorizată a fost dis-
persată cu brutalitate de cazaci, provocând indig-
narea opoziţiei.

Pagină realizată de Mihai URSU
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PROBLEMA  ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  ÎN  LIMBILE  MINORITĂȚILOR  NAȚIONALE –
O  PIATRĂ  DE  ÎNCERCARE  PENTRU  NOUA  LEGE  A  ȘCOLII  MEDII 

În articolul 5 al proiectului Legii Ucrai-
nei „Cu privire la învățământul mediu” se 
specifică: limba procesului instructiv în 
instituțiile de învățământ mediu este cea 
de stat, adică limba ucraineană. Stan-
dardele de stat prevăd posedarea liberă 
a limbii ucrainene de către toți absolven-
ții instituțiilor de învățământ mediu. 

Proiectul prevede ca persoanele, 
care țin de popoarele băștinașe sau de 
minorități naționale, să aibă dreptul la 
studierea limbii materne la instituțiile de 
învățământ mediu comunale și corpora-
tive, prin societățile național-culturale. 
Se subliniază că ei trebuie să învețe lim-
ba maternă împreună cu cea de stat. Se 
prevede următorul volum. În ciclul pri-
mar pentru însușirea limbii materne se 
repartizează nu mai puțin de 10 la sută 
din volumul timpului de învățământ 
anual, cu mărirea lui treptată până la 

20 la sută. 
Persoanele care țin de minoritățile 

naționale, limba cărora face parte din 
limbile oficiale ale Uniunii Europene 
(iar româna face parte din ele), obțin la 
instituțiile de învățământ mediu comu-
nale și corporative studii medii de bază 
în limba ucraineană în proporție de 20 la 
sută în clasa a cincea și nu mai puțin de 
40 la sută în clasa a noua, studii medii 
de profil în limba de stat în proporție de 
60 la sută. 

Obiectele care urmează să fie studi-
ate în limba de stat și obiectele care ur-
mează să fie studiate în limba minorității 
naționale sunt determinate de programa 
școlară și în corespundere cu standar-
dele de stat, precum și cu luarea în 
considerare a particularităților mediului 
lingvistic. 

Dreptul la învățământul în limba ma-
ternă, concomitent și în limba de stat, 
este realizat prin crearea claselor sepa-
rate la cererea elevilor sau a părinților 
lor, care aparțin poporului băștinaș sau 
minorităţii naționale respective. 

În proiectul de lege se menționează 
că școlile private, dacă ele funcționea-
ză pe mijloacele financiare publice, de-
cid singure în ce limbă urmează să se 
desfășoare procesul instructiv-educativ. 
Însă, în cazul dat este necesară respec-
tarea standardelor în privința însușirii 
limbii de stat. 

Evident că proiectul nu va trezi 
mare entuziasm în rândurile comunității 
românești din Ucraina. Însă prin publi-
carea acestui proiect de lege, ministe-
rul de resort invită la o discuţie activă 
a conținutului lui. Propunerile și argu-
mentele urmează să fie expediate până 
la 1 iunie anul curent pe adresa elec-
tronică zakon@mon.gov.ua. Ca atare, 
la dispoziția colectivelor pedagogice, 
secțiilor de învățământ și societăților 
național-culturale se află foarte puțin 
timp pentru formularea unor opinii bine 
chibzuite.

Formalitățile de constitui-
re a noii comunități teritoriale 
s-au încheiat și s-a trecut la 
realizarea sarcinilor și soluți-
onarea problemelor principa-
le și cotidiene. 

– Trebuie să rezolvăm pro-
bleme destul de complicate, 
ținând cont de partea lor finan-
ciară, explică primarul Vasile 
Scripcaru. Starea drumurilor în 
localitățile noastre este deplo-
rabilă. De reparat trebuie să le 
reparăm, iar aceasta înseamnă 
cheltuieli mari. Conform legii 
de autoadministrare, din Buge-
tul comunității urmează să fie 
finanțate școlile de pe teritoriul 
ei. La școala din Satul Mare, 
de exemplu, reparații capita-
le nu au fost de ani de zile, iar 
condițiile pentru procesul de 
învățământ lasă de dorit. La fel 
necesită reparații și casele de 
cultură, de la noua conducere 
a comunității oamenii așteaptă 
și rezolvarea problemei privind 
iluminarea ulițelor. 

– Cred că în multe privin-
țe contați pe susținerea din 
partea deputaților și a locui-
torilor. 

– Consider că vom avea 
susținere cuvenită din partea 
deputaților, căci oamenii i-au 
ales pe cei mai buni, pe cei care 
au demonstrat că pot lucra efi-
cient. Problemele, după cum 
vedeți, sunt complicate și în co-

mun vom găsi soluțiile potrivite 
pentru ele. 

– Un moment foarte im-
portant pentru o comunitate 
teritorial unită este hotărârea 
guvernului de a da în seama 
ei terenurile care se află în 
afara hotarelor localităților. 
De acest drept deja s-a folosit 
prima comunitate teritorială 
unită creată în raionul Herța – 
cea din Ostrița. 

– Cunosc foarte bine pro-
blema pământului. Din anul 
2009 și până în prezent am fost 

primar al orașului Herța, oraș 
care nu dispune de o rezervă 
funciară. Dacă ni se vor da în 
primire terenurile care se află 
în afara hotarelor localităților 
noastre, vom putea repartiza, 
în primul rând, loturi de pământ 
participanților la războiul din 
estul țării, așa cum cere legea. 

– O comunitate poate 
prospera, dacă în cadrul ei 
activează mai mulți antrepre-
nori, mai mulți subiecți eco-
nomici. 

– Noi contăm, în primul rând, 

pe Fabrica „Prut” din Herța. Ea 
n-a funcționat o perioadă de 
timp, dar nu demult a fost luată 
în arendă de un cetățean ro-
mân. Acum întreprinderea e în 
reparație și sperăm că în urma 
activității ei economice comu-
nitatea va avea încasări în 
buget. Îi vom susține și îi vom 
încuraja pe antreprenori, căci 
dacă vor fi ei în câștig, va fi în 
câștig și comunitatea noastră 
teritorială.

Vasile SCRIPCARU: „Până în prezent Herța nu a dispus de o rezervă funciară”
Orașul Herța are un 

destin cu avânturi și 
căderi. Ba a fost centru 
raional și a rămas „târg uitat 
la margine de țară”, apoi 
și-a recăpătat, în anul 1991, 
statutul de centru adminis-
trativ și cultural al raionului. 
Iar primăvara curentă a 
devenit și centru al Comuni-
tății Teritoriale Unite, create 
după discuții îndelungate. 
Au existat mai multe varian-
te, cu perspectivă mai mare 
sau mai mică, dar, în cele 
din urmă, orașul Herța a 
format o comunitate cu 
Consiliile sătești Molnița și 
Lunca. Alegerile recente 
ale primarului și deputaților 
în Consiliul comunei au 
demonstrat că localnicii 
așteaptă schimbări spre 
bine și le-au oferit man-
datul încrederii celor mai 
destoinici. Majoritatea l-au 
dorit în postul de primar pe 
domnul Vasile Scripcaru, 
anterior primarul orașului 
Herța. 

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC 

Recent, Ministerul Învățământului și Științei al Ucrainei a difu-
zat proiectul Legii Ucrainei „Cu privire la învățământul me-

diu”. În legătură cu scandalul cauzat de articolul 7 (Învățământul 
în limbile minorităților naționale) al Legii „Cu privire la învăță-
mânt”, adoptat de Rada Supremă a Ucrainei, pe opinia publică o 
interesează mai mult tratarea acestui aspect în noua lege. Ace-
lași lucru se poate spune și despre reprezentanții comunității 
românești din Ucraina (pedagogi, intelectuali, părinți care 
au copii de vârstă școlară) care au protestat împotriva re-
stricțiilor formulate în articolul „lingvistic” al legii educa-
ției, deja intrate în vigoare. La Cernăuți s-a deplasat chiar 
ministrul Învățământului și Științei, Lilia Grynevyci, pen-
tru a potoli spiritele și a le explica românilor că normele 
prevăzute de lege, dimpotrivă stimulează învățământul 
în limba maternă și facilitează însușirea cât mai bună a 
limbii de stat. Ea a promis că concluziile Comisiei de la 
Veneția și opiniile formulate de reprezentanții minorități-
lor naționale vor fi luate în considerare în noua lege „Cu 
privire la învățământul mediu”. Iată ce prevede proiectul 
legii respective. 
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 Lot mare de contrabandă
blocat de serviciile speciale

Organele de drept din regi-
unea Cernăuți au curmat o ten-
tativă ordinară de trecere peste 
Frontiera de stat a unui impor-
tant lot de țigări contrafăcute. 
Oamenii legii au oprit un auto-
mobil la periferia unei localități 
din raionul Putila. Mașina se în-
drepta înspre Frontiera de stat. 
În timpul percheziției, efectuate 
de reprezentanții Serviciului Se-
curității, aceștia au descoperit în 
portbagajul și pe banca din spa-
te a mașinii circa 6 mii pachete 
de țigări contrafăcute. Potrivit 
unei evaluări prealabile, valoa-
rea lotului de contrabandă este 
de 150 mii grivne.

Cronica penală

Viceprimarul de Cernăuți a fost eliberat
Organele de drept l-au eliberat pe adjunc-

tul primarului orașului Cernăuți, Volodymyr 
Serediuk, care este suspectat că ar fi cerut 
și primit mită în sumă de 200 mii de dolari 
americani. Despre aceasta a informat Ivan 
Gonceariuk, deputat în Consiliul Orășenesc 
Cernăuți. Amintim că Volodymyr Serediuk a 
fost reținut în ziua de 4 mai pentru luare de 
mită. Viceprimarului i se incriminează niște 
„înțelegeri secrete” cu conducerea asociației 
„Pâinea Ucrainei” și faptul că a cerut de la di-
rectorul unei companii mită în valoare de 100 
mii de dolari pentru a facilita luarea unor mă-
suri, orientate la prelungirea contractului de 
arendă a unor încăperi de menire industrială. 
În urma unor măsuri, efectuate de ancheta-
torii poliției, procuraturii și serviciilor speciale 
s-a constatat că aceste persoane ar fi primit 
mită în sumă de 200 mii de dolari, care le-ar 
fi fost transmisă în două tranșe.

 

Șapte ani de pușcărie pentru
că i-a dat foc unui amic

Tragica întâmplare s-a petrecut 
acum un an. În urma unui conflict cu 
victima, inculpatul l-a stropit pe riva-
lul său cu benzină după ce i-a dat 
foc cu ajutorul unei brichete. Acesta 
din urmă a murit în ochii doctorilor 
din cauza arsurilor grave cu care s-a 
ales. Judecata de primă instanță i-a 

pronunțat o pedeapsă sub formă de 
închisoare pentru o perioadă de șap-
te ani, care a fost ulterior contesta-
tă la Curtea de Apel Cernăuți. Însă, 
Curtea de Apel a lăsat fără schimbări 
sentința. Cernăuțeanul, în vârstă de 
39 de ani, va petrece în locurile de 
detenție 7 ani.  

Braconier agresiv 
reținut

Mai mulți pădurari au reușit să-l rețină pe un 
braconier după ce a ucis un cerb. Incidentul s-a 
produs în localitatea Banila din raionul Storoji-
neț. Participanții la raid au documentat un caz de 
vânătoare nelegală. La locul cu pricina au fost 
găsite resturi ale animalului omorât. În timpul re-

ținerii, braconierul a opus o rezistență îndârjită. 
El îi amenința pe pădurari și îndrepta în direcția 
lor arma încărcată. Într-un final el a fost nevoit să 
respecte cerințele pădurarilor și să predea arma 
și munițiile, precum și aproape 40 kilograme de 
carne. Față de infractor a fost întocmit un pro-
ces-verbal referitor la braconaj. Toate lucrurile 
sustrase au fost transmise colaboratorilor SR de 
poliție Storojineț. De asemenea, braconierul va 
fi impus să despăgubească statului daune pen-
tru suma de 60 mii grivne, precum și să achite o 
amendă administrativă în valoare de 200 minime 
neimpozabile ale cetățenilor.

Moldovean,  
căutat de INTERPOL,  

extrădat din Ucraina
Procuratura regiunii Cernăuți a asigurat 

îndeplinirea tuturor procedurilor Codului Pe-
nal și l-a extrădat la cererea organelor com-
petente ale Republicii Franceze pe un bărbat 
în vârstă de 23 de ani, originar din Republica 
Moldova. Respectivul cetățean era căutat 
de secretariatul general al INTERPOL-ului 
spre a fi trimis în judecată pentru a fi tras la 
răspundere. Justiția franceză l-a condamnat 
pentru participarea la un grup criminal orga-
nizat și păstrarea averii obținută prin furt și 
escrocherie. Infractorul a fost reținut încă în 
ianuarie de către grănicerii de la Postul va-
mal „Mămăliga” în timp ce încerca să treacă 
în Ucraina. Reținutul a fost trimis în instanțele 
de ispășire a pedepsei din Cernăuți pentru a 
fi ulterior extrădat din Ucraina.

În ziua de 4 mai, în timp ce se odihnea pe malul răului Prut, a dispă-
rut un cetățean indian în vârstă de 23 de ani. Tânărul își făcea studiile la 
Universitatea Bucovineană de Medicină. În timp ce se odihnea împreună 
cu prietenii, acesta a sărit în apă și nu a mai ieșit la suprafață. Corpul ne-
însuflețit al tânărului a fost găsit a doua zi de scafandri la distanța de 70 
de metri de la locul unde acesta a sărit în apă. Cadavrul a fost ridicat la 
suprafață și expediat pentru efectuarea expertizei medico-legale.

Grănicerii au prevenit 
scoaterea nelegală  

din țară 
a unui copil minor

Incidentul a avut loc la Punctul de trecere și control „Tereblecea”. O femeie în 
vârstă de 31 de ani a încercat să treacă Frontiera de stat împreună cu un copil 
minor în vârstă de nouă ani, prezentându-le grănicerilor declarația (acordul) ambi-
lor părinți pentru plecarea copilului peste hotare. În urma unei verificări mai apro-
fundate s-a constatat că documentul, care a fost obținut la Consulatul General al 
Ucrainei la Milano, conține semne de falsificare parțială, de aceea nu oferă dreptul 
la trecerea Frontierei de stat. Despre acest caz au fost informați reprezentanții 
Poliției Naționale de la Secția raională din Hliboca. 

Pagină realizată de DUMITRU VERBIȚCHI

Cadavrul studentului 
înecat în Prut  

a fost scos la suprafață

Moarte stupidă  
în timpul luării de mită

Recent organele de drept din ținut au 
reținut un grup în timpul luării de mită. În 
timpul operațiunii de reținere a infractorilor 
unul dintre intermediari a murit. Mai târziu a 
devenit cunoscut că acesta s-a dovedit a fi 
Oleksandr Smotr, fost președinte al Consiliu-
lui Regional Cernăuți și fost deputat în Con-

siliul Regional. Surse ale Procuraturii milita-
re de vest informează că în timpul obținerii 
celei de-a doua părți a sumei și a perche-
ziției efectuate la domiciliul intermediarului, 
acestuia i s-a făcut rău. Medicii au constatat 
că Oleksandr Smotr a murit din cauza unei 
ischemii cardiace.
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Topul pe 2018, care conţine 
75 de poziţii, la o populaţie mon-
dială de aproape 7,5 miliarde de 
persoane, evidenţiază consolida-
rea puterii în mâinile unei elite 
restrânse, spun realizatorii cla-
samentului. Xi Jinping, secretar 
general al Partidului Comunist 
Chinez, a ajuns în premieră pe 
prima poziţie, după ce la Con-
gresul partidului unic din martie a 
fost modificată Constituţia astfel 
încât influenţa sa a fost sporită, 
iar limita de mandate eliminată. 
El se bucură de un cult al per-
sonalităţii nemaiîntâlnit din tim-
pul lui Mao, notează Forbes pe 
pagina sa de internet. Xi Jinping 
l-a detronat pe preşedintele rus 

Vladimir Putin (poziţia a doua), 
care a deţinut locul întâi timp de 
patru ani consecutivi, un record. 
Putin se află la conducerea Ru-
siei, ca preşedinte şi, timp de un 
mandat, ca premier din mai 2000, 
iar în martie a fost reales pentru 
al patrulea mandat de şef al sta-
tului, cu aproape 77% din voturi. 
Este cel mai mare procent obţinut 
de un lider rus de la prăbuşirea 
Uniunii Sovietice. La un an de la 
preluarea mandatului, preşedin-
tele american Donald Trump a 
ajuns pe poziţia a treia. Forbes 
comentează că Trump a înregis-
trat puţine succese, în ciuda unui 
Congres controlat de formaţiunea 
sa, Partidul Republican, este in-
vestigat de mai multe agenţii de 
aplicare a legii şi se află în cen-
trul unor scandaluri legate de via-
ţa sa personală sau de afaceri, 
dar rămâne comandantul suprem 
al celei mai mari puteri econo-
mice şi militare. A patra cea mai 
puternică persoană din lume este 
şi cea mai puternică femeie: An-
gela Merkel, cancelarul Germa-
niei. Lider de facto al Europei, 
conservatoarea Angela Merkel 
a câştigat cu greu alegerile din 
2017 şi a format un guvern de 
„mare coaliţie”, avându-i ca par-
teneri pe socialişti. Ea trebuie să 

ţină strâns cârma UE, în contex-
tul furtunilor viitoare reprezentate 
de ieşirea Marii Britanii din blo-
cul comunitar şi de amplificarea 
sentimentului anti-imigranţi în 
Europa, comentează Forbes. Pe 
poziţia a 5-a se află cel mai bogat 
om din lume, Jeff Bezos, fondator 
şi CEO al companiei Amazon, iar 
locul 6 este ocupat de Papa Fran-
cisc. Sunt 17 nume noi în topul 
Forbes din acest an, printre care 
Mohammed Bin Salman Al Saud 
(8), prinţul moştenitor al Arabiei 
Saudite, Jerome H. Powell (11), 
şeful Rezervelor Federale din 
SUA, Darren Woods (34), direc-
torul Exxon Mobil, Moon Jae-in 

(54), preşedintele Coreei de Sud, 
şi Robert Mueller (72), procuror 
special în cadrul Departamentului 
american de Justiţie. Dictatorul 
nord-coreean Kim Jong-un, care 
are control absolut asupra vieţilor 
celor 25 de milioane de persoane 
din ţara sa, se situează pe pozi-
ţia 36. Patru factori sunt luaţi în 
considerare în realizarea acestui 
clasament: numărul de persoane 
asupra cărora aceste personali-
tăţi îşi exercită puterea, resursele 
financiare pe care le controlează, 
dacă au influenţă în mai mult de 
o sferă de activitate şi cât de ac-
tiv îşi exercită puterea pentru a 
schimba lumea.

Procuror Militar: 
33 de militari ucraineni 

s-au sinucis în 2018

33 de militari ai Forțelor Armate din 
Ucraina s-au sinucis în anul 2018. 
Majoritatea sinuciderilor au avut loc 
în zona desfășurării Operațiunilor 
militare din Donbas. Aceste date au 
fost anunțate de către Procurorul 
Militar din Ucraina, Anatol Matios, în 
cadrul unei emisiuni televizate. El a 
făcut referire la datele din Registrul 
unic al anchetelor pre-procesuale. 
„Conform datelor Registrului unic al 
anchetelor pre- procesuale pe par-

cursul anului curent 33 de militari 
s-au sinucis. Majoritatea cazurilor 
au avut loc în zona desfășurării 
operațiunilor militare. Motivele sunt 
diferite: începând de la probleme 
familiale și terminând cu dereglări 
psihice sau surmenaj”, a spus Mati-
os. Procurorul a mai precizat că de 
la începutul Operațiunii antiteroriste 
din Donbas, au avut loc circa 500 
de sinucideri în rândul militarilor.

„Bunica nazistă”, căutată 
de autoritățile din Germania

Comitetul Internațional Aus-
chwitz și-a exprimat, duminică, 
speranța că o femeie condamnată 
la închisoare pentru negarea Ho-
locaustului, supranumită „bunica 
nazistă”, va ajunge în scurt timp 
în spatele gratiilor, după ce nu s-a 
prezentat săptămâna trecută la 
penitenciar pentru a-și începe pe-
rioada de detenție. Ursula Haver-
beck, în vârstă de 89 de ani, a fost 
condamnată în repetate rânduri la 
închisoare în 2016 și 2017, după 
ce a fost acuzată de incitare la 
ură, în urma declarațiilor sale, prin 
care nega Holocaustul. Ea a afir-
mat că Auschwitz a fost doar un 
lagăr de muncă, niciodată utilizat 
pentru exterminare în masă. Ea a 
făcut recurs la decizia instanței din 
august 2017, însă un tribunal regi-
onal din landul Saxonia Inferioară 
a dispus ca sentinţa să fie execu-
tată. Bătrâna a fost găsită vinova-
tă la acuzația de incitare la ură în 
opt situații și a fost condamnată, 
în august 2017, la doi ani de închi-
soare fără suspendare. Anterior, 
ea a mai fost condamnată la închi-
soare de mai multe ori în 2016 și, 
ulterior, în 2017.

Estimările arată că aproximativ 
1,1 milioane de oameni au murit 
la Auschwitz, 90% dintre aceștia 
fiind evrei. Negarea Holocaustu-

lui este o infracțiune în Germania, 
în virtutea unei legi din 1985 și a 
amendamentelor ulterioare ale 
acesteia, care interzic incitarea 
la ură. Pedepsele pot fi diferite în 
funcție de gravitatea faptei, dar 
cei care neagă Holocaustul pot 
primi o amendă și cinci ani de 
închisoare.

Topul Forbes al celor mai puternici oameni 
din lume. Xi Jinping, în premieră pe primul loc
Preşedintele Chi-

nei, Xi Jinping, a 
ajuns în premieră pe 
prima poziţie în topul 
celor mai puternici 
oameni din lume re-
alizat de revista For-
bes, fiind urmat de 
preşedintele rus Vla-
dimir Putin şi de pre-
şedintele american 
Donald Trump. 

Pagină realizată de URSU Mihai
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Alimentele care nu trebuie păstrate în frigider

Roşiile. Ţinute la frigider, roşiile îşi 
vor pierde aroma, pentru că temperatu-
rile foarte scăzute împiedică tomatele în 
procesul lor de coacere. Mai mult, ţinute 
la rece, roşiile vor avea o textură alterată, 
făinoasă, iar asta pentru că sunt distruse 
membranele din interiorul miezului. Roşi-
ile trebuie ţinute la temperatura camerei, 
într-un coş sau un alt recipient fără capac. 

Cartofii.  Dacă păstrezi cartofii la 
frigider, amidonul pe care îl conţin se va 
transforma mai repede în zaharuri. Astfel, 
vei consuma cartofi mult mai dulci şi cu o 
textură nisipoasă. Cartofii se depozitează 
în pungi de hârtie, într-un loc răcoros, la 
întuneric. Pungile de hârtie lasă aerul să 
pătrundă şi să circule, faţă de pungile de 
plastic, şi împiedică încolţirea. 

Ceapa. Ţinută la temperaturi scăzute, 
ceapa devine moale şi suculentă. Este re-
comandat s-o păstrăm într-un loc răcoros 
şi uscat. Condiţia este s-o ţii departe de 
cartofi. 

Usturoiul. La frigider, usturoiul va 
încolţi şi nu va mai putea fi consumat. 
Se va deshidrata şi va mirosi a mucegai. 
Usturoiul se păstrează într-un loc uscat şi 
răcoros.

Pâinea. Pâinea ţinută la frigider se va 
usca foarte repede. Dacă vrei s-o consumi 
peste câteva zile, o poţi păstra  în congela-
tor, învelită într-o pungă de hârtie.

Uleiul de măsline. Uleiul de măsli-
ne de păstrează într-un loc răcoros, uscat 
şi întunecat, dar nu la frigider. Temperatu-
ra scăzută va transforma textura acestuia 
fluidă într-una vâscoasă. 

Cafeaua. Dacă păstrezi cafeaua în 
frigider, aceasta îşi va pierde aroma şi, 
mai mult, va prelua din mirosurile de mân-
care. Cafeaua se păstrează într-un loc ră-
coros, uscat şi întunecat. 

Mierea de albine.  Mierea de albine 
nu se păstrează în frigider, pentru că ea 
nu se alterează. Dacă o ţii la rece, se va 
cristaliza.

Tendinţa este să păstrăm toate alimentele la rece, în 
frigider. Însă, trebuie să ştim că această obişnuinţă poate 

duce la alterarea multora dintre ele. Aceasta nu înseamnă 
că nu mai pot fi consumate, ci că îşi pierd anumite calităţi, 
printre care aroma sau textura fină şi proaspătă. Iată 8 ali-
mente care trebuie păstrate la temperatura camerei.

• Stil

Cum să porți pantofii cu toc 
fără să te doară picioarele. 

Cele mai bune trucuri
Iubești pantofii cu toc, dar îi 

eviți pentru că te dor picioarele 
din cauza lor? Trebuie să desco-
peri câteva metode simple care 
vor elimina această problemă. 
Pantofii cu toc sunt elemente 
esențiale în garderoba oricărei 
femei. Completează perfect o ți-
nută elegantă de seară sau una 
sofisticată de zi. Din fericire exis-
tă metode simple care te ajută 
să porți pantofi cu toc fără să te 
doară picioarele. 

*Ai grijă să alegi întotdeau-
na mărimea potrivită. Una din-
tre cele mai mari greșeli este 
aceea de a nu purta mărimea 
potrivită de pantofi. Măsura pi-
cioarelor se poate schimba de-a 
lungul timpului, chiar și cu un nu-
măr, mai ales dacă ai născut. De 
asemenea, atunci când cumperi 
o pereche de pantofi cu toc, fo-
losește tabelul de mărimi oferit 
de producător, care te va ajuta 
să descoperi care este măsura 
ideală pentru tine. 

Alege tocuri groase. Evită 
pantofii cu tocuri subțiri, de tip 
stiletto. Aceste tocuri oferă puți-
nă stabilitate și îți fac picioarele 
să se miște lateral. Încearcă să 
le porți numai ocazional. 

Evită talpa subțire și optea-
ză pentru platformă. Pantofii cu 
talpă subțire îți vor provoca întot-
deauna durere la nivelul tălpii, în 

zona de sub degete. Toată greu-
tatea corpului va fi resimțită asu-
pra acestei zone, ceea ce îți va 
provoca inevitabil durere. Alege 
pantofi cu talpa ceva mai groasă 
sau pe cei cu puțină platformă, 
care va absorbi din presiunea 
asupra piciorului atunci când 
mergi. 

Folosește pernuțe din si-
licon. Acele produse menite să 
facă purtarea pantofilor cu toc 
mult mai confortabilă chiar dau 
rezultate. Pernuțele din gel, care 
se fixează pe talpă, absorb șocu-
rile la fiecare pas și preiau astfel 
din greutatea corpului. Sunt rea-
lizate de obicei din gel de silicon 
și pot fi purtate cu orice tip de 
pantofi cu toc. 

• Gătiți gustos împreună cu noi! 

Bucate din carne de curcan 

Piept de curcan 
umplut cu ciuperci, 
măsline şi caşcaval

Ingrediente: piept de curcan, 
ciuperci (0,5 kg), măsline feliate 
(150 g), ceapă (100 g), caşcaval 
(150 g), ouă (3), gogoşari şi cas-
traveţi muraţi. 

Preparare. Se căleşte ceapa 
în tigaie cu puţină apă, până se 
înmoaie. Se adaugă ciupercile, 
care între timp au fost feliate. 
După aproximativ 15 minute, se 
amestecă ceapa şi ciupercile că-
lite în tigaie cu caşcaval, măsli-
ne feliate şi 3 ouă. Se obţine un 
amestec cu care se umple piep-
tul de curcan. Pieptul de curcan 
se  taie în felii, care se bat cu 
ciocanul şi se sărează. Următoa-
rea etapă este cea mai dificilă: 
umplerea pieptului de curcan. 
Fiecare bucată de carne se con-
dimentează cu oregano, mărar, 
cimbru, pătrunjel, ţelină etc. Pes-
te pieptul de curcan se aşează 
un strat de umplutură, iar în par-
tea de unde se va începe rularea 
pieptului de curcan se aşează 
castraveţi şi gogoşari muraţi. Se 
rulează carnea şi se leagă cu o 

sfoară pentru a preveni desfa-
cerea pieptului.  La capetele ru-
loului se înfig scobitori pentru a 
evita ieşirea umpluturii, în timpul 
coacerii. Rulourile se aşează în 
tavă, în care se toarnă 300 ml 
de apă. Se dă tava acoperită la 
cuptor pentru 1 oră şi 15 minute. 
Apoi se mai lasă încă 15 minute, 
fără capac, pentru a se rumeni 
rulourile. 

Tocăniţă de curcan 
cu ciuperci

Ingrediente: 500 g ciuperci, 
500 g piept de curcan, o ceapă, 
sare, piper şi mărar, 200 g smân-
tână grasă, 30 ml ulei de măsli-
ne, 150 ml apă.

Preparare. Se curăţă pieptul 
de curcan şi se taie cuburi. Se 
spală şi se curăţă ciupercile şi se 
taie. În uleiul încins prăjim, până 
la rumenire, pieptul de curcan, 
adăugăm ceapa tăiată mărunt 
pe care o călim 2-3 minute, apoi 
adăugăm ciupercile. Se prăjesc 
timp de 15 minute până când 
începe zeama lăsată de ciuperci 
să scadă. Adăugăm apă şi mai 
fierbem timp de 15 minute, apoi  

adăugăm mărarul şi smântâna. 
Se amestecă, se condimentează 
şi se mai lasă pe foc timp de 1 
minut.  

Prăjitură cu cremă  
de brânză

Ingrediente. Pentru foi: 4 
ouă, 4 linguri zahăr (pudră), 2 lin-
guri ulei, 4 linguri făină, praf de 
copt, coajă de lămâie. 

Pentru cremă: 500 g brân-
ză de vaci proaspătă, 400 ml 
smântână, 150 g zahăr, esenţă  
de vanilie. 

Preparare. Albuşurile se bat 
spumă tare cu un praf de sare. 
Se adaugă zahărul şi se mixea-
ză până obţinem o spumă densă 
şi lucioasă. Gălbenuşurile freca-
te cu ulei şi coaja de lămâie le 
turnăm peste albuşuri şi mixăm 
uşor. La sfârşit, încorporăm fai-
na amestecată cu praful de copt, 
amestecând uşor cu o spatulă, 
cu mişcări de jos în sus. Turnăm 
compoziţia în tava tapetată cu 
hârtie de copt şi dăm la cuptor la 
foc mediu pentru 15-20 de minu-
te, ca blatul să se rumenească 
uşor. Scoatem blatul din tavă şi-l 
lăsăm să se răcească. După ce 
se răceşte se taie în 3 fâşii egale, 
obţinând 3 foi de prăjitură.

Pentru cremă,  smântâna se 
mixează până devine pufoasă. 
Brânza, zahărul şi esenţa de 
vanilie se mixează cu blenderul 
vertical până devine ca o cre-
mă fină. Adăugăm frişca bătută 
şi amestecăm cu mixerul până 
crema devine omogenă. Foile se 
ung cu crema obţinută,  se su-
prapun şi se dau la rece. 

Savuraţi cu plăcere! 

Carnea slabă de curcan, fără piele, gătită la 
cuptor, are cea mai mică cantitate de gră-

simi saturate sau colesterol dintre toate tipurile 
de carne. Carnea de curcan este o sursă de 
proteine, de seleniu, vitamina B6, zinc, vitamina 
B12 şi aminoacizi. Este indicată într-o cură de 
slăbire sau în menţinerea unei greutăţi ideale 
pentru că are puţine calorii.

Rubrică susţinută de Tatiana CARLAŞCIUC
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N o u a  S u l i ț ă  î n  s ă r b ă t o a r e 
Duminică, 6 mai, la 

Noua Suliță a fost o 
dublă sărbătoare: hramul 
Bisericii Sfântul Gheor-
ghe, purtătorul de Biruin-
ță, și a fost marcată Ziua 
orașului. Cele două săr-
bători – ortodoxă și laică 
– au creat o atmosferă 
deosebită în orașul, care 
în decurs de câteva seco-
le s-a aflat la hotarul a trei 
imperii.

 Ziua de mâine a Noua Suli-
ței este cea europeană și, de acum a 
devenit o tradiție, ca la sărbătoarea ei 
să fie neapărat oaspeți din România 

și Moldova. Este prima zi a orașului, 
marcată în noile condiții administrati-
ve, a Comunității Teritoriale Unite Noua 
Suliță. Recunoscând-o chiar de la bun 
început ca cea mai puternică comunita-
te teritorială unită din raion, spre ea își 

îndreaptă speranțele și locuitorii din alte 
sate nouăsulițene. Deocamdată a fost 
acceptată cererea locuitorilor din satul 
Coteleu. 

Noua Suliță a fost și rămâne princi-
palul centru cultural din raion, slava că-

ruia i-a dus-o în lume personalități mar-
cante ca Sofia Rotaru, Lilia Sandulesa, 
Mykola Mozgovyi etc. Iar concertul de 
sărbătoare din anul curent a întrunit 
cele mai bune talente artistice din raion, 
precum și din Hotin. 

Fotografii de Andrii ROMANŢOV 
și Ala MAZUR

Meridiane culturale 

Mama – dansatoare în Ansamblul „Joc”, 
fiul – balerin la Opera de Stat din Viena 
Este vorba de Marian Furnică, originar din Chișinău 

și dintr-o familie de dansatori eminenți, care la cei 
23 de ani ai săi a ajuns să fie balerin la Opera de Stat 
din Viena. După cum scrie „Jurnal de Chișinău”, în 
familia Furnică, dansul are o tradiţie de trei generaţii. 
O tradiţie frumoasă, pornită de bunicul balerinului, 
regretatul Ion Furnică, care mai bine de 20 de ani a 
fost membru al Ansamblului „Joc”. Mama lui Marian, 
Svetlana Furnică, a fost dansatoare în Ansamblul 
„Joc”, iar tata, Ion Furnică, a absolvit Şcoala de Balet 
din Moscova. 

Marian, al cărui talent de dansator a fost descoperit când aceasta avea nu-
mai șase anișor, învăța la Colegiul Naţional de Coregrafie și nu se știa ce viitor 
putea să aibă, dacă în 2010, în perioada vacanţei de vară, n-ar fi întâlnit-o pe 
o colegă de-a sa, Ilinca Gribincea, pe atunci elevă la Şcoala de Balet a Operei 
de Stat din Viena. Ea l-a sfătuit să-şi încerce şi el norocul la acea instituţie de 
învăţământ, una dintre cele mai prestigioase din lume. „Ilinca m-a îndemnat 
să-i dau CV-ul meu și un disc cu imagini video din timpul spectacolelor la care 
am participat, iar ea, după vacanţă, i le va transmite personal doamnei Simona 
Noja, româncă din Huedin, care tocmai preluase conducerea Şcolii de Balet a 
Operei de Stat din Viena. Am ascultat-o şi uite-aşa, cu voia Domnului și cu puțin 
noroc, am fost acceptat cu bursă la acea instituţie de învăţământ la care înainte 
puteam doar să visez”, povestește balerinul. 

În penultimul an de studii la Viena, pe la jumătate de semestru, directoarea 
școlii l-a anunţat pe basarabean că Manuel Legris, director de balet al Operei 
de Stat din Viena, vrea să-l vadă şi pe el la audiția generală, eveniment care 
are loc o dată pe an la Wiener Staatsoper şi la care vin să-şi încerce norocul 

dansatori profesioniști de 
balet. În acel an, la cas-
ting au participat 250 de 
fete și 150 de băieți, din-
tre care Manuel Legris a 
ales să angajeze în trupa 
sa doar patru dansatori: 
două balerine și doi ba-
lerini, unul dintre aceştia 
fiind Marian Furnică. 

Tânărul şi-a făcut 
debutul la Viena cu „Va-
lsul florilor” din baletul 
„Spărgătorul de nuci”, 
iar de atunci a jucat în 
circa 350 de spectacole, 
pe mai multe scene ale 
lumii. De trei ani, Marian 
Furnică formează un cu-
plu cu o colegă de-a sa 
de la Opera de Stat din 
Viena, şi ea balerină. 

„În trupa teatrului 
nostru s-au format multe 
perechi, unii s-au și că-
sătorit, au copii. Prietena 
mea, Alaia Rogers Ma-
man este din SUA. Ne 
place să călătorim îm-
preună, să descoperim 
culturi diferite”, remarcă 
balerinul moldovean de 
la Opera de Stat din Vie-
na.

„Înflorește la fel ca magnolia” 

Magnolia este o floare plină de semnificații și istorie. Există dovezi 
că ea creștea pe Pământ cu 20 milioane de ani în urmă. Magno-

lia albă simbolizează puritate și perfecțiune, magnolia roză – tinerețe, 
inocență și bucurie, magnolia verde – sănătate și noroc. Aceste sem-
nificații ale florilor de magnolie se potrivesc de minune pentru carac-
teristica legendarei cântărețe Sofia ROTARU.

Întâmplător sau nu, zilele acestea septogenara și „veșnic tânăra” Sofia Rotaru a avut o 
sesiune fotografică împreună cu familia în tovărășia… magnoliei în floare. Fiind plasate pe 
Instagram, aceste fotografii ale ilustrei interprete și membrilor familiei ei au trezit un val de 
exclamații din partea melomanilor și admiratorilor talentului ei. Au urmat complimente de 
genul „Sofia Rotaru – etalon al feminității și purității”, „Înflorește la fel ca magnolia”... 

În activitatea scenică de mai bine de jumătate de veac Sofia Rotaru, de trei ori artistă a 
poporului (din fosta URSS, Ucraina și Moldova), a avut în repertoriul său adevărate șlagăre 
scrise anume pentru ea de compozitori din Ucraina, Rusia și Moldova. Floarea de magno-
lie, cu atâtea semnificații, o leagă de creația celui mai mare poet basarabean Grigore Vieru. 
Câteva cântece pe versuri de Grigore Vieru sunt permanente în repertoriul cântăreței. În 
Wikipedia din Moldova ea este numită „regina pop”, de origine etică română din Ucraina. Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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N o b l e ț e a  ș i  o m e n i a  –  c o n s t a n t e  p e n t r u  e c u a ț i i l e  
c u  m u l t e  n e c u n o s c u t e  a l e  v i e ț i i

– Dincolo de pragul școlii majoritatea 
absolvenților uită formulele, regulile de 
rezolvare a ecuațiilor cu mai multe necu-
noscute, însă dispun de capacitatea de a 
judeca logic – capacitate care se formea-
ză la lecțiile de matematică, așa explică 
menirea obiectului pe care îl predă mai 
bine de jumătate de veac profesorul Ște-
fan LAZAROVICI. 

Domnul Ștefan s-a născut și a copilărit 
în suburbia Roșa Stâncă a Cernăuțiului. În 
familia sa a fost un cult al științei de carte, 
fiindcă majoritatea copiilor au devenit pe-
dagogi: sora Viorica a lucrat până la pensi-
onare profesoară de matematică la Școala 
medie incompletă nr. 17 din suburbie, re-
gretatul frate Vasile a fost profesor de rusă 
la Școala medie din Voloca. Profesor de 
matematică este și fiul domnului Ștefan, 
Gheorghe. 

– Fac parte din generația care a învi-
orat și a menținut procesul de învățământ 
în limba maternă în școlile din localitățile 
românești din regiune în anii de după răz-
boi, accentuează Ștefan Lazarovici. Ecua-
țiile matematice sunt mai pe înțeles când 
sunt explicate în limba maternă, or, baza 
cunoștințelor trebuie puse anume în limba 
maternă. 

Aceasta a fost profunda sa convinge-
re, una din constantele vieții sale. După 
absolvirea Facultății de Matematică a Uni-
versității cernăuțene a acceptat cu bucurie 
predarea matematicii la Școala nr. 11 de 
pe dealul Țeținei. 

– Pe atunci ea era o școală de opt ani, 
cu timpul a devenit școală primară și apoi, 
din lipsă de elevi, a fost închisă, localul ei 
fiind transformat într-o secție de producție. 
Chiar și pomii din livada școlii au fost tăiați, 
povestește profesorul veteran. Reiese că 
pe vremurile celea la Țețina locuiau mulți 
români, dacă în clase erau până la 25 de 
elevi. În prezent un astfel de contingent de 
elevi și-ar dori chiar şi unele şcoli presti-
gioase. Am lucrat la Şcoala medie nr. 10 
de la Roşa și la Școala nr. 17 din Roșa 
Stâncă. Din suburbia mea natală am venit 
la Școala Pedagogică, în prezent Colegiul 
Pedagogic din Cernăuți. Am o vechime 
mare de muncă – cât o viață de om, de la 
naștere și până la pensionare. 

Într-adevăr, de profesorul de matema-
tică Ștefan Lazarovici își aduc aminte cu 

profundă recunoștință învățători și profe-
sori din diferite generații de la școlile ro-
mânești din raioanele regiunii. 

– Nivelul de pregătire al tinerilor și 
atitudinea lor față de învățământ este un 
barometru al situației din școlile noastre, 
o astfel de constatare a făcut domnul Ște-
fan, bazându-se pe experiența sa boga-
tă. Cu câteva decenii în urmă la Colegiul 
Pedagogic veneau să învețe și băieți, 
cu toate că profesia de învățător pentru 
clasele primare este mai mult o excepție 
în rândurile bărbaților. Însă, după absol-
virea Colegiului, ei susțineau cu succes 
examenele de admitere la Universitate 
și erau înmatriculați la diferite facultăți. 
Acum în grupele românești de la Colegiu 
sunt numai fete. Se întâlnesc și studente 
conștiente, care consideră că profesia pe 
care și-au ales-o este pe placul inimii lor. 
Sunt conștiente de faptul că în procesul 
de învățământ au mari schimbări și sunt 
puse sarcini noi. Colegiul Pedagogic este 
prețios prin faptul că absolvenții lui obțin 
o practică pedagogică foarte bună. Timp 
de trei ani ei se află în legătură directă cu 

școala: o dată pe săptămână țin lecții în 
fața elevilor, lucrează nemijlocit cu ei. De 
aceea mă puteți vedea foarte des cu stu-
denții mei la Gimnaziul nr. 6 și la Școala 

medie nr.10, unde aceștia își fac practica 
pedagogică. 

Pedagogul cu o vechime de muncă 
de aproape șase decenii, domnul Ște-
fan Lazarovici, primește dureros expe-
rimentele nereușite în învățământ din 
ultima vreme. 

– Uneori inovațiile în învățământ sunt 
neîntemeiate și aduc mai multe daune 
decât folos, conchide matematicianul. Eu 

nu-mi pot închipui cum pot fi comasate 
mai multe obiecte de bază ca fizica, chi-
mia, geografia? Ce cunoștințe de bază vor 
avea în acest domenii elevii? Pe timpuri, 
la Colegiul Pedagogic a fost un astfel de 
experiment: studenții de la Secția de muzi-
că nu învățau obiectele la științele exacte. 
Dar nu toți dintre ei doreau să fie profesori 
de muzică și pentru a se înscrie la alte fa-
cultăți de la Universitate, trebuiau să aibă 
în atestat și note la fizică, chimie, mate-
matică. Și cum procedau? Se pregăteau 
de sine stătător și noi, profesorii de la dis-
ciplinele științelor exacte, îi examinam și 
le puneam notele respective în atestat. Și 
atunci s-a decis ca să termine cu aseme-
nea experimente. 

Domnul Ștefan Lazarovici este conști-
ent de faptul că un profesor de matemati-
că din zilele noastre este și un bun cunos-
cător al calculatorului. E convins că așa 
trebuie să fie, doar nu întâmplător fiul său, 
Gheorghe Lazarovici, predă matematica și 
informatica la același Colegiu Pedagogic. 

Domnul Ștefan Lazarovici are în viață 
două pasiuni – matematica și pedagogia. 
Dacă matematicianul Ștefan Lazarovici i-a 
învățat și continuă să-i învețe pe discipolii 
săi să rezolve la tablă ecuații cu mai multe 
necunoscute, pedagogul Ștefan Lazaro-
vici le-a insuflat și le insuflă acestora sim-
țul demnității și nobleței, omeniei și com-
pasiunii – constante fără de care nu pot fi 
rezolvate ecuațiile cu multe necunoscute 
ale vieții. 

Modest, onest și cu expresia optimis-
mului pe față – așa este pentru ei domnul 
Ștefan Lazarovici, pe care mulți îl numesc 
„profesorul nostru iubit”. 

Vasile CARLAŞCIUC

În lumea cifrelor există o armonie, pe care o pot simți doar 
oamenii cu har deosebit. Aceștia sunt matematicienii. 

Dacă unii dintre ei creează cele mai neobișnuite programe 
pentru sistemele computerizate, fără de care în zilele noas-
tre nu poate funcționa nici un domeniu, alții muncesc cu 
inspirație, altoind la copii și tineri dragostea față de miracolul 
cifrelor. 
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Victorie pe teren 
 propriu pentru FC Bucovina

FC Bucovina s-a impus 
pe teren propriu în fața FC 
Prykarpatia (Ivano-Franki-
vsk) cu scorul de 1:0. Unicul 
gol al partidei a fost înscris 
în minutul 71 al întâlnirii de 
către Evghen Nemtinov. 
Actualmente FC Bucovina 
ocupă locul 6 în clasamentul 
general cu 28 de puncte la 
activ. Alte rezultate ale etapei 
a 25-a a Campionatului nați-
onal la Fotbal, Liga a II-a: 

Nyva (Ternopil) – 
Agrobiznes – 1:2

Nyva (Vinnyțea) – Po-
lisia (Jytomyr) – 2:1

FC Lviv – Podilia 
(Hmelnițkyi) – 0:0

Arsenal (Bila Țerkva) 
– Scala (Stryi) – 0:1 

Andrii Burștyn din Cernăuți a cucerit medalia de 
bronz în cadrul Campionatului Național de Strongman, 
care s-a desfășurat la Kiev. Andrii a evoluat la catego-
ria 110+ kilograme. Aurul a fost cucerit de către Oleksii 
Novykov din Kiev, iar argintul i-a revenit lui Pavlo Kor-
diak din Lviv. 

Campionatul Mondial de Motocros s-a încheiat 
cu victoria piloților olandezi 

La Cernăuți s-a desfășurat 
etapa a IV-a a Campionatului 
Mondial de Motocros cu ataș 
și etapa a III-a a Campionatului 
European de Motocros cu mo-
tocicletă quad. În urma desfă-
șurării Campionatului Mondial 
de Motocros cu ataș, pe primul 
loc s-a clasat echipa din Olan-
da, condusă de Marvin Van-
lyushen, pe locul doi – echipa 
din Marea Britanie în frunte cu 
Stewart Brown, iar pe locul trei 
– echipa olandeză-franceză, 
reprezentată de Nicolas Mus-
set. 

Trebuie de menționat că 
în cadrul competiției internați-
onale s-a produs un accident, 
în urma căruia Etiene Baks, 
un renumit motociclist din Li-

tuania, a fost transportat de 
urgență la spital. Vă reamintim 
că la Campionatul de Moto-
cros din Cernăuți din acest an 
au participat cei mai buni spor-
tivi din Austria, Marea Britanie, 
Olanda, Elveţia, Suedia, Ger-

mania, Belgia, Franţa, Estonia, 
Luxemburg, Danemarca, Fin-
landa, Lituania, Letonia, Repu-
blica Cehă, Norvegia, Polonia, 
Republica Moldova, Noua 
Zeelandă şi Ucraina.

La Lviv s-a desfășurat 
cea de a 21-a ediție a Turne-
ului Internațional de tir cu ar-
cul „Speranțele olimpice”. La 
competiție au participat 235 
de sportivi din Ucraina, Polo-
nia și Belarus. Printre câștigă-
tori se numără și câțiva spor-

tivi cernăuțeni. Ivan Cojocar 
și Anna-Maria Kostyniuk au 
cucerit medalii de aur. La pro-
ba pe echipe, medalii de argint 
au cucerit Maksim Dușceak și 
Pavlo Kuryliuk.

Finala Champions Lea- 
gue 2018 se va disputa 
pe 26 mai la Kiev între 
Liverpool şi Real Madrid. 
Stadionul „Olimpiiskyi” din 
Kiev are o capacitate de 
63.000 de locuri şi pistă 
de atletism, ceea ce re-
prezintă un impediment 
pentru spectatorii care îşi 
cumpără bilete pe locurile 
din spate. Meciul reprezin-
tă și un record al competi-
ției: cele două echipe au, 
împreună, 17 trofee câști-
gate în UCL, lucru neîntâl-
nit la vreun ultim act al edi-
țiilor precedente. Nu este, 
însă, singurul aspect care 
așterne premisele pentru 
o partidă spectaculoasă la 
Kiev, pe 26 mai. Aproape 

70.000 de fani sunt aştep-
taţi la finala UEFA Cham-
pions League la Kiev. 

Până acum, Real Ma-
drid a câştigat principala 
competiţie intercluburi din 
Europa de 12 ori, iar Li-
verpool – de 5 ori. Primul 
meci oficial dintre englezi 
și spanioli a avut loc în 
anul 1981, la Paris, când 
Liverpool s-a impus cu 1:0 
în finala Cupei Campioni-
lor Europeni. Cel mai re-
cent meci direct a fost în 
ediția din anul 2014, când 
Real Madrid și Liverpool 
au fost repartizate în Gru-
pa B a Ligii Campionilor, 
iar spaniolii au câștigat 
cu 3:0. În actuala ediție a 
Ligii Campionilor, Real a 

trecut de PSG, Juventus 
şi Bayern Munchen, iar 
Liverpool a depășit FC 
Porto, Manchester City şi 
AS Roma. Real Madrid şi 
Liverpool s-au mai întâlnit 
de 5 ori până în prezent, 
în cupele europene, fina-
la Ligii Campionilor de la 
Kiev urmând să fie jocul 
cu numărul 6 dintre cele 
două. Spaniolii s-au impus 
de trei ori, în timp ce „cor-
moranii” au la activ două 
victorii. Ultima confrun-
tare a avut loc în 2014, 
pe „Santiago Bernabeu”, 
când Benzema a adus 
victoria echipei antrenate 
la momentul respectiv de 
Carlo Ancelotti.

Atletico Madrid și 
Olympique Marseille își 
vor disputa finala Eu-
ropa League din ediția 
2017-2018 a competiției. 
Finala Europa League 
în 2018 se va disputa 
în Franţa, pe stadionul 
celor de la Olympique 
Lyon, pe 16 mai, pe o 
arenă construită special 
pentru Campionatul Eu-
ropean din 2016. Parc 
Olympiqeu Lyonnais are 
o capacitate de 59.186 
de spectatori. UEFA a 
anunţat că va pune în 
vânzare 57.000 de bile-
te pentru finala Europa 
League, 23.000 dintre 

ele fiind destinate pu-
blicului neutru, în timp 
ce fanii celor două for-
maţii calificate în ultimul 
act vor împărţi restul de 
34.000 în funcţie de ce-
rinţe. Formaţia care se 
va impune în ultimul act 
al întrecerii va fi recom-
pensată de către UEFA 
cu 6,5 milioane de euro, 
în timp ce învinsa va 
încasa 3,5 milioane de 
euro. De altfel, câştigă-
toarea ediţiei 2017-2018 
va încasa în total apro-
ximativ 15 milioane de 
euro doar din premiile 
oferite de organizatori pe 
tot parcursul stagiunii.

Medalie de bronz 
la Campionatul Național 

de Strongman

Evoluții reușite 
la „Speranțele olimpice”Finala Champions League 2018 

Liverpool și Real Madrid 
se reîntâlnesc după patru ani

Când și unde se joacă 
finala Europa League în 2018

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Chipul crunt al războiului
Un cântec despre ostașii, care au asigurat 

Victoria în cel de al Doilea război mondial, 
conține următorul motiv: „Avem nevoie de o 
singură biruință, una pentru toți, oricare ar fi 
prețul ei”. Iar prețul a fost mare: zeci de milioa-
ne de vieți omenești. Paradoxal, dar armata în-
vingătoare a suferit mai multe pierderi umane, 
decât armata care a capitulat. Este bine cunos-
cută și declarația cinică a „mareșalului Victori-
ei”, cel care pe cal alb a primit istorica paradă a 
Victoriei pe Piața Roșie din Moscova: „De sol-
dați să nu aveți nici o milă, femeile vor naște 
alții”. Războiul a redus prețul vieții omenești la 
nimic, jertfe enorme, deseori neîndreptățite… 

Flăcările celui de-al Doi-
lea război mondial a cuprins 
mai toate continentele, au 
luptat și au suferit, s-au jertfit 
și au visat că se vor întoar-
ce teferi la casele lor ostașii 
chemați sub diferite drapele. 
Chiar și în orașul Cernăuți, în 
această zi de comemorare și 
conciliere nu pot fi omagiați 
ostașii care au luptat numai 
în rândurile „armatei roșii eli-
beratoare”. Toți veteranii de 
război sunt, în același timp, 
și jertfe de război. Și iată că 
presa cernăuțeană, în preaj-
ma ordinarei aniversări a 
Victoriei în cel de al Doilea 
război mondial, a scos în evi-
dență un caz ieșit din comun. 
Este vorba de un fost cernă-
uțean, care a luptat în armata 
americană. Ba și mai mult, a 
fost petrecut la război de în-

suși Președintele de atunci al 
SUA, Franklin Roosevelt. 

Numele lui este Lio Hof-
berg. La începutul anilor trei-
zeci, în perioada „marii de-
presii”, părinții lui au ajuns de 
peste ocean la Cernăuți. Lio, 
fiind dintr-o familie ruso-itali-
ană, a frecventat școala ger-
mană. În anul 1935 părinții 
au revenit în Statele Unite. 

Când SUA a intrat în răz-
boi, Lio Hofberg era student 
la Facultatea de Istorie de la 
Universitatea din New-York și 
s-a înscris voluntar în arma-
tă. La ceremonia plecării pe 
front a participat chiar Preșe-
dintele Franklin Roosevelt. A 
luptat în Tunis, Sicilia și Italia. 
Deoarece cunoștea italiana, i 
s-a încredințat conducerea 
unui detașament de parti-
zani. După încheierea războ-

iului a fost antrenat în calitate 
de traducător la interogarea 
nemților prizonieri, apoi la 
negocierile cu rușii. Un timp 
a deținut un post în Departa-
mentul de stat al SUA și în ul-
timele două decenii ale vieții 
a avut o afacere proprie. 

La Cernăuți Lio Hofberg a 
fost coleg de clasă cu viito-
rul scriitor de limbă germană, 
Peter Demant. Acesta, rămâ-
nând la Cernăuți, a fost dus 
de sovietici în Siberia. După 
ce a fost reabilitat, s-a stabi-
lit cu traiul la Moscova. De la 
un alt coleg de școală, Peter 
Demant a aflat că Lio Hof-
berg locuia în orașul elvețian 
Lugano și l-a vizitat în 1990. 
Ultima lor întâlnire a avut loc 
în 1992, în SUA. Lio Hofberg 
s-a stins din viață în 1996. 

Cernăuțeanul poliglot din armata americană 

Este o întrebare nu atât 
factologică, cât filosofică. 
Doar istoria postbelică cu-
noaște cazuri de lipsă totală 
de milă față de „ostașii biru-
itori”, care s-au întors de pe 
front schilodiți. Pe străzile din 
orașe și orășele ei cereau 
pomană și din porunca celor 
din Kremlin aceștia au fost 
adunați și duși pe o insulă ca 
să moară de foame și să nu 
„denatureze” chipul luminos 
al Victoriei. 

Războiul a adus durere 
și nevoi mai în fiecare familie 
și în ziua de 9 mai, de altfel 
zi obișnuită, lucrătoare, erau 
pomeniți cei care nu s-au în-
tors de pe front și au rămas 
să-și doarmă somnul de veci 
în luturi străine, sau au dispă-
rut fără veste. Oamenilor care 
au trecut prin infernul războ-
iului, nu le ardea de paradă și 
de cuvinte pompoase. 

În mod pompos Ziua Vic-
toriei a început să fie marca-
tă din anul 1965, când s-au 
împlinit două decenii de la 
încheierea războiului. Acest 
ritual a fost introdus de Leo-

nid Brejnev, servindu-i drept 
izvor de legitimizare a guver-
nării sale. 

Ucraina independentă, 
care se orientează spre va-
lorile occidentale, și conside-
ră ziua de 8 mai și nu 9 mai 
– Ziua comemorării și con-
cilierii. Este o atitudine creș-
tinească față de enormele 
jertfe ale celui mai sângeros 
război din istoria omenirii.

De ce în primele două decenii 
de după război în Uniunea Sovietică 

n-a fost marcată Ziua Victoriei?

 Direcția principală a Fon-
dului de pensii al Ucrainei în 
regiunea Cernăuți deserveș-
te circa 15,4 mii de veterani 
ai războiului și membri ai 
familiilor lor, inclusiv 1,5 mii 
de invalizi de război, 10,3 
mii de participanți la război, 
circa 2,1 mii de membri ai 
familiilor veteranilor care au 
decedat sau au căzut în lup-
te. Din păcate, această sta-
tistică a fost completată cu 
220 de invalizi din rândurile 
participanților la războiul din 
Donbas, precum și 149 de 

membri ai familiilor celor 64 
de ostași de ai noștri căzuți 
în luptele pentru integritatea 
țării. 

După cum comunică 
Serviciul de presă al Direc-
ției principale a Fondului de 
pensii al Ucrainei în regiu-
nea Cernăuți, organele Fon-
dului țin sub control recalcu-
larea pensiilor participanților 
la luptele celui de-al Doilea 
război mondial, care au atins 
vârsta de 85 de ani, precum 

și a celor care au împlinit o 
sută de ani. 

Până la data de 5 mai au 
fost plătite ajutoare financi-
are de o singură dată pen-
tru veteranii de război. De 
exemplu, foștilor deținuți ai 
taberelor naziste de concen-
trare, cu invaliditate primită 
în asemenea condiții li s-au 
plătit: grupa I de invaliditate 
– 3.685 grn., grupa II – 3.265 
grn., grupa III – 2.845 grivne. 

Asigurarea cu pensii a veteranilor de război

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC  
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Fericirea și lacrimile într-un dor legate

Copilăria Nataliei a fost una frumoasă. Își 
vede și acum copilăria ca în palmă. Acolo, în 
satul de sub streașina pădurii, era răsfățată de 
părinți și bunei, alergând zile întregi prin iarba 
caldă după ploile de vară. Când a crescut mai 
mărișoară fugea în pădurea din apropiere, ce-i 
era ca o lume de basm. Aerul tare de pădure 
o îmbăta parcă, făcând-o să uite de toate. Își 
amintea că trebuie să revină acasă abia când 
stomacul dădea semn că ar trebui să mănân-
ce. Părinții o dojeneau, dar nu prea tare, pen-
tru că atunci când era nevoie Nătălița era de 
un mare ajutor în gospodărie. Nu înceta să-l 
admire pe frățiorul mai mic când acesta îi era 
lăsat în grijă. Putea să-l plimbe ore în șir, as-
cultând cântătoarele pădurii sau îmbătată fiind 
de liliacul de lângă casa părintească. Când 
fata împlini zece ani, mama primi o ofertă de 
la niște femei din sat să plece peste hotare, 
după cum o făceau majoritatea femeilor în 
vremea aceea. Deși soțul, dar și bunica, îm-
preună cu care locuiau, s-au opus mult, până 
la urmă au fost convinși și mama dusă a fost. 

La început toate decurgeau cât se poate de 
prozaic. Mama avea un lucru permanent în 
Italia și trimitea acasă regulat bani și pachete 
cu de toate. Un lucru le lipsea la toți – atât ei 
în Italia, cât și celor de acasă: dorul îi măcina 
cât se poate de crunt. De două ori Nătălița a 
sărbătorit Crăciunul împreună cu fratele și bu-
nica. După plecarea mamei în Italia, tatăl său 
și-a strâns și el câteva lucruri și a plecat cu 
o echipă de constructori din Igești la câștig în 
capitala Rusiei. După doi ani și ceva de șe-
dere în străinătate și măcinată fiind de dorul 
celor dragi mama Nătăliței revine acasă cu o 
sumă frumușică de bani și cu gândul de a ple-
ca înapoi. Dar, planurile i-au fost curmate de 
soț, care, revenit și el acasă, de la Moscova, 
nu i-a mai permis soției să revină, după cum 
spunea el, la viață „de desfăț și fără griji”. 

– Locul unei mame este lângă copiii ei. 
Eu voi pleca și voi aduce banul în casă, tună 
bărbatul după discuții la cuțit cu consoarta. 

Nu a cedat femeia. Au mai urmat vreo 
câteva luni bune de certuri și discuții aprin-
se. Toate acestea s-au soldat cu intentarea 
unui proces de divorț al părinților. Atunci pen-
tru copii, dar mai ales pentru Nătălița, care 
avea 14 ani, au început zilele negre. Femeia 
își amintește cu lacrimi în ochi de acea peri-
oadă sumbră din viața ei. Se străduia să fugă 
de aceste certuri permanente ale părinților și 
găsea de cele mai multe ori alinare din partea 
prietenelor ei mai mari, în țigară și alcool.

După divorțul părinților, Nătălița nu a mai 
avut parte de grijă și milă din partea celor ce 
i-au dat viață. Fratele mai mic era mai mult în 
grija bunicii, deoarece mama, eliberată fiind 
de frâul conjugal, a început să se gândească 
la o nouă plecare în Italia. Cu atât mai mult, 
că acolo o aștepta (după cum a aflat mai târ-
ziu Natalia) un bărbat de prin părțile Bacăului, 
în care a găsit alinare în lipsa propriului soț. 
La 15 ani Natalia a făcut cunoștință cu un flă-
cău din Cernăuți și nu la mult timp a trecut să 
trăiască la el. Eugen, care era cu 11 ani mai 
în vârstă, i-a înlocuit și părinții, și fratele, dar 
i-a fost și un partener de nădejde în toate. 
Acesta stătea bine pe picioare, lucra deja la 
o firmă de construcții și era bine asigurat din 
punct de vedere financiar. I-a spus din start 
Nătăliței că nu e bine să abandoneze studi-
ile la școală. Cu ajutorul lui a înscris-o la o 
școală din oraș. Găsea chiar timp pentru a 
face cu ea temele de acasă. Eugen avea un 
caracter moale. Cât timp au conviețuit îm-
preună nu s-au certat niciodată cu Natalia. 

Într-o zi Eugen a fost trimis de conducerea 
firmei într-o deplasare la Vinnița, care avea 
să dureze câteva luni. Tinerii se întâlneau în 
zilele de odihnă. Toată această perioadă Na-
talia a făcut naveta la Vinnița. În timpul unui 
control medical a aflat că e gravidă. Din start 
s-a bucurat, mai apoi și-a dat seama că ar fi 
prematur să devină mamă la 16 ani. Primul 
lucru ce i-a venit în gând a fost să se izbă-
vească de acest copil. A decis, totuși, să se 
sfătuiască cu Eugen, care peste vreo patru 
zile urma să revină acasă. Acesta i-a cerut 
un mic răgaz pentru a cugeta asupra lucruri-
lor. Peste trei zile a îndemnat-o să păstreze 
sarcina. Toate au decurs cât se poate de bine 
până la cinci luni. Într-o zi de toamnă Natalia 
și-a întâlnit prin oraș propria mamă. Aflând 
despre situația fiicei, a făcut-o cu ou și cu 
oțet și i-a declarat că o șterge din viața ei. În 
acea seară Natalia a nimerit în stare de stres 
la spital. Slavă Domnului, oamenii în halate 
albe au făcut tot posibilul pentru a stabiliza 
situația. Spre mirarea Nataliei, cât a șezut la 
spital Eugen nu și-a arătat nasul. În schimb, 
în fiecare zi fata auzea „complimente” de tot 
felul. Într-o zi s-a pomenit cu fratele lui Eugen 
în salon. Acesta i-a adus lucrurile și i-a cerut 
cheile de la apartament. A doua zi a vizitat-o 
și potențiala soacră.

– Naște mai întâi copilul și apoi vom mai 
vedea dacă e al nostru! – i-a aruncat femeia 
trântind ușa salonului.    

Toate acestea au fost floricele pe lângă 
ceea ce avea să urmeze. Natalia a îndurat 
toată batjocura colegilor, deoarece a decis 
să frecventeze școala până în ultima zi. A re-
gretat de multe ori că nu a avortat, a regretat 
că a pășit în viața matură mult prea devre-
me, dar, vorba ceea: ce să mai dai din pumni 
după ceartă. La trei zile după ce a sunat ul-
timul clopoțel Nătălița a născut o fetiță. Uni-
ca ființă, care a înțeles-o și a primit-o a fost 
bunica. Dar pensia mică, pe care o primea 
bunica, nu ajungea pentru toți. De aceea, la 
început Natalia a fost nevoită să-și caute de 
lucru pe durată scurtă. Ba o ajuta pe vânză-
toare la magazinul din sat, ba spăla vasele în 
cantina școlii. Când fetița a împlinit un an și 
jumătate, Natalia a dus-o la grădinița din sat. 
Însă, a fost nevoită s-o ia la scurt timp din 
cauza neglijenței educatoarelor. Ultima pică-
tură în cupa răbdării i-au fost cuvintele șefei 
grădiniței. Într-o seară, când se grăbea din tot 
sufletul să-și ia fetița după o zi de muncă isto-
vitoare, aceasta i-a replicat: 

– Târziu, draga mea, târziu. Te pomenești 
că mai faci unul din flori.

A doua zi Natalia nu a mai dus fetița la 
grădiniță. Banii ce-i avea cu ea au ajuns doar 
pentru a lua în chirie o mică cameră într-un 
cămin și două pâini. Apa și cele două pâini 
i-au fost hrană pentru cinci zile Nataliei și 
fiicei sale de doi anișori. Când a văzut că 
pâinea s-a terminat și nu are ce să-i dea de 
mâncare copilului flămând, s-a înspăimântat. 
Acasă nu vroia să se întoarcă. Cu lacrimi în 

ochi și cu toată rușinea a ieșit în stradă și a 
început să ceară. 

– Ți-aș da bani, dar mi-i teamă că o să-i 
cheltuiești pentru țigări și votcă, i-a replicat un 
bărbat.

După ce i-a ascultat istoria, i-a spus:
– Hai să te ajut. Vino cu mine. 
Au urcat în mașină și în câteva minute au 

fost lângă căminul unde Natalia închiriase o 
cameră cu o săptămână în urmă. 

Acel bărbat s-a dovedit a fi directorul 
depoului de troleibuze din centrul regional. 
A dispus ca Natalia cu fiica să fie asigurate 
gratuit cu o cameră la cămin. A doua zi a fost 
înscrisă la cursurile de șoferi. Plângea de fe-
ricire...

Nataliei nu-i vine să creadă că de atunci 
au trecut 20 de ani. Luminița, mândria și spe-
ranța mamei, este căsătorită și degrabă îi va 
aduce o nepoțică. Cât privește viața ei perso-
nală, doamna Natalia spune că și-a aranjat-o 
nu demult la îndemnul Luminiței și că se sim-
te cât se poate de bine alături de omul drag. 

– Dumnezeu este mare și mi-a trimis 
aceste încercări pentru a mă căli și mai mult. 
Cel mai strașnic îmi este să conștientizez că 
în tot acest răstimp propria mamă, care mi-a 
dat viață, nu și-a adus aminte de mine. E clar 
că eu și fiica mea nu avem loc în viața ei, și-a 
încheiat printre lacrimi firul povestirii doamna 
Natalia.   

Dumitru VERBIȚCHI

BANCURI
O femeie bine făcută urcă în 

troleibuz. Niște șmecheri o admi-
ră pe la spate. Se sfătuiesc ei și 
într-un final pleacă unul spre ea:

- Domnișoară, uite o mie de 
grivne pentru minunata prive-
liște pe care ne-ai oferit-o.

Femeia ia banii, îi pune în 
portmoneu și zice:

- Stai, uite 200 rest. Pentru 
handicapați am reducere.

* * * O femeie cere sfatul unei 
prietene:

- Dragă, nu știu ce să fac 
să-l dezvăț pe bărbatul meu să 
vorbească prin somn.

- E simplu de tot, spune 
cealaltă. Lasă-l să vorbească 
un pic ziua.

* * * La spovedanie:
- Beai?
- Nu.
- Fumezi, furi?
- Nu.
- Îți înșeli nevasta?
- Nu.
- Și atunci cum păcătuiești, 

omule?
- Mint.

* * * Trei prieteni mor într-un acci-
dent rutier. O voce li se adresează:

- O să fiți îngropați în trei 
zile. Ce ați dori să auziți de la 
rudele adunate la mormânt?

Primul zice:
- Mie mi-ar plăcea să aud 

că am fost cel mai bun medic și 
cel mai bun tată de familie.

- Mie mi-ar plăcea să aud 
că am fost cel mai bun profesor 
universitar din toate timpurile și 
un soț ideal, pe care soția mea 
îl merită, zice al doilea.

Al treilea spune și el:
- Mie mi-ar plăcea să aud 

„Priviți, mișcă”. 
* * * La medic.

- Doctore, am început să 
beau de un timp cafea, dar simt 
durere la ochiul stâng atunci 
când sorb dimineața din ceaș-
că cafeaua aburindă. Nu știu, 
am așa o jenă.

- Stimabile, încearcă, în 
timp ce servești cafeaua, să 
scoți lingurița din ceașcă și o 
să vezi că dispare jena.

* * * O femeie în vârstă îl roagă 
pe liftier s-o ducă cu ascenso-
rul la ultimul etaj al hotelului. În 
timp ce urcau se aud tot felul 
de trosnituri. Femeia, albă la 
față, îl întreabă pe liftier:

- Nu schimbați niciodată ca-
blurile la ascensor?

- Ba da, le schimbăm atunci 
când se uzează, răspunde lifti-
erul.

- Și când știți că sunt uzate?
- Când se rup.

* * * Unei femei în vârstă i se pro-
pune să încerce berea. Savu-
rând băutura, doamna exclamă:

- Ce ciudat! Îmi amintește 
de gustul medicamentului, pe 
care soțul meu l-a luat în ultimii 
20 de ani.

* * * Asistenta intră grăbită în 
cabinetul medicului să-l infor-
meze că pacientul este gata de 
operație.

- Domnule doctor, pacien-
tul, pe care l-am pregătit, trebu-
ie operat cât mai rapid.

- Ați mai descoperit la el 
vreo maladie despre care eu 
nu știu.

- Nu, răspunde asistenta.
- Atunci de unde graba 

aceasta?
- El are foarte mulți bani. 

Mi-e frică să nu-l ratăm cumva.

De la lume adunate

Eroina povestirii de mai jos poate fi văzută des prin ora-
șul de pe malul Prutului. Mai bine de 15 ani conduce 

troleibuzul pe itinerarele Cernăuțiului. În copilărie nu a visat 
niciodată la această profesie. Acum, de câte ori are ocazia 
îi mulțumește Celui de Sus că atunci, cu ani în urmă, când 
toate în viață păreau terminate, i l-a scos în cale pe Omul ce 
i-a marcat destinul.
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Dragi compa- trioți!
Duminică, 13 mai, 

ora 14.00, pe fosta 
stradă Domnească din 
Cernăuţi (actualmente 
Olga Kobyleanska) se va 
desfăşura Parada Por-
tului Popular Românesc, 
ediţia a IV-a. 

Sunt invitate toate colective-
le de artişti amatori, ansambluri 
etnofolclorice şi coregrafice, fan-
fare şi orchestre de instrumente 
populare, toţi românii din regiu-
nea noastră pentru a sărbători 
împreună cea mai frumoasă 
comoară pe care ne-au lăsat-o 
strămoşii noştri: limba, cultura, 

tradiţiile, obiceiul, portul popular, 
credinţa şi istoria noastră pe care 
trebuie să le transmitem neînti-
nate copiilor noştri.

Invitaţi de onoare: cunoscuţii 
solişti de cântece populare din 
România şi Republica Moldova. 

Spectacolul folcloric „Cântec, 
joc şi voie bună” este consacrat 

împlinirii a patru ani 
de la deschiderea 
Centrului Cultural 
Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi” se va 
desfăşura în faţa 
sediului acestuia 
(strada Kobyleans-
ka, 9). 

Să cinstim cum 
se cuvine costumul 
naţional, unul din-

tre însemnele distincte ale iden-
tităţii noastre.

Vă aşteptăm cu bucurie.
Comitetul organizatoric
Foto Mihaela BUCULEI

Ficatul

Cafeaua. Dacă nu îți poți începe ziua 
fără a bea cafea, atunci te vei bucura să 
afli că are efecte pozitive asupra ficatu-
lui. Studiile au arătat că prin consumul a 
două-trei cești de cafea pe zi ficatul este 
protejat de daunele produse de alimen-
tația nesănătoasă sau consumul excesiv 
de alcool. În plus, alte studii au arătat că 
reduce riscul de cancer de ficat.

Ceaiul verde. Datorită antioxidan-
ților și catechinelor, ceaiul verde prote-
jează ficatul de diferite forme de cancer, 
inclusiv de ficat, spune un studiu recent. 
Ceaiul verde are proprietăţi antioxidante 
datorită substanţelor care combat radi-
calii liberi, substanţe numite polifenoli 
şi catechine, flavonoide şi alcaloizi, iar 
efectul său diuretic şi stimulator al me-

tabolismului fac din acest ceai un exce-
lent remediu pentru detoxifierea colonu-
lui. Este recunoscut pentru proprietăţile 
sale diuretice, detoxifiante, tonifiante şi 
de ardere a grăsimilor. 

Apa. Cel mai bun lucru pe care-l poți 
face pentru sănătatea ficatului este să 
bei apă, cât mai multă. Înlocuiește bă-
uturile carbogazoase și energizante cu 
apă. Apa elimină toxinele acumulate în 
organism, inclusiv cele din ficat.

Grapefruitul. Grapefruitul este bogat 
în vitamina C şi antioxidanţi, doi impor-
tanţi agenţi care stimulează producerea 
de enzime pentru detoxifierea ficatului. 
Fibrele solubile din grapefruit contribuie 
la scăderea colesterolului şi determină 
ficatul să ardă grăsimile.

Avocado. Ajută organismul să pro-
ducă un tip de antioxidant numit „gluta-
tion”, de care ficatul are nevoie pentru 
a filtra componentele toxice. Consumul 
acestui fruct, o dată sau de 2 ori pe 
săptămână, poate repara un ficat de-
teriorat în numai o lună. Avocado este 
unul dintre puţinele fructe cu un conţinut 
ridicat de proteine. Un avocado conţine 

4 grame de proteine, o cantitate ridica-
tă în comparaţie cu multe alte fructe. De 
asemenea, proteinele pe care le conţine 
sunt cele esenţiale şi de înaltă calitate, 
care se digeră mult mai uşor şi hrănesc 
muşchii.

Nucile. Sunt bogate în L-arginină, 
glutation şi acizi graşi Omega-3, sub-
stanţe care contribuie la procesul de pu-
rificare a ficatului. Nucile sprijină funcţiile 
hepatice şi facilitează oxigenarea sânge-
lui. Specialiştii ne recomandă să consu-
măm nuci mai ales după o masă bogată 
în grăsimi, pentru a atenua efectele lor 
negative asupra organismului.

Usturoiul. Conţine numeroşi com-
puşi organo-sulfuroşi, printre care alicină 
şi seleniu, două ingrediente importante 
care protejează ficatul şi ajută la elimi-
narea toxinelor din organism. Acesta ac-
ţionează ca antibiotic natural, fără efecte 
secundare întrucât are puternice propri-
etăţi antibacteriene şi antimicrobiene. 
Usturoiul stimulează creşterea nivelului 
de antioxidanţi din organism, ajută la 
scăderea valorilor glucozei serice şi a 
tensiunii arteriale.

Adormiţi mai uşor cu picioarele calde
V-aţi gândit vreodată că adormiţi atât de greu poate 

din cauză că aveţi picioarele reci? Acest lucru a fost 
deja demonstrat printr-un studiu realizat în anul 1990. 
Cercetătorii au constatat că o persoană poate adormi 
doar în 10 minute, dacă are picioarele calde, în schimb, 
dacă acestea sunt reci, va trebui să aştepte venirea 
somnului cel puţin 25 de minute.

Diferenţa mare de timp se explică prin simplul fapt că de-
osebirea de temperatură face ca fluxul sangvin să nu mai fie 
acelaşi – nici în capilarele ce alimentează ţesuturile şi nici în 
vasele periferice care influenţează 
eliberarea de neurotransmiţători, cu 
un rol esenţial în inducerea stării de 
somn. Aşadar, nu este deloc greşit 
să vă puneţi o pereche de şosete 
ceva mai grosuţe. Şi mai mult vă va 
ajuta însă o baie caldă la picioare, 
făcută înainte de a vă culca. Pentru 
un efect mai puternic, puteţi între-
buinţa făină de muştar (dozată cu 
prudenţă) sau ghimbir.

Procedurile alternative calde şi 
reci, fie că este vorba de jeturi, băi 
sau împachetări, s-au dovedit, to-
tuşi, a fi superioare celor calde, atât 
ca măsuri profilactice de ordin ge-
neral, cât şi ca antrenament al sistemului imunitar. Prin aces-
te semnale trimise sistemului imunitar se obţine o protecţie 
eficientă împotriva răcelilor. Deşi specialiştii n-au reuşit până 
în prezent să lămurească în ce mod apare răceala picioarelor 
la femei, fenomenul e îndeobşte cunoscut, şi femeile mai ales 
le consideră responsabile pentru desele lor infecţii urinare. Şi 
aici, băile fierbinţi la picioare pot constitui o abordare terape-
utică utilă.

Se recomandă ca în fiecare dimineaţă, după duşul fierbin-

te, să plimbaţi pe tot corpul un jet de apă rece. 
* Începeţi de la piciorul drept, pe latura externă, condu-

când jetul de apă peste fesă şi şold, spre latura internă a pi-
ciorului, în jos.

* Repetaţi manevra la piciorul stâng.
* Urmează braţul drept: mergeţi de la dosul mâinii în sus 

pe faţa externă a braţului până la umăr, acolo lăsaţi apa să 
curgă peste jumătatea dreaptă a corpului, în faţă ca şi în spa-
te, după care deplasaţi jetul iarăşi în jos, pe faţa internă a 
braţului drept.

* Faceţi acelaşi lucru pe partea stângă, pornind de la bra-
ţul stâng.

* Plimbaţi jetul pe abdomen, circular, 
în sensul acelor de ceasornic.

* Udaţi fruntea şi faţa, tot în sensul 
acelor de ceasornic.

* La sfârşit, duceţi jetul pe spate.
Atenţie! 
* Procedurile sunt scurte, durează 

numai până când apar furnicături sau 
roşeaţă.

* Procedurile alternative încep cu 
apa caldă şi se încheie cu cea rece.

* Dacă este posibil, nu vă ştergeţi cu 
prosopul.

 După cum arată studiile, terapia cu 
apă nu este câtuşi de puţin demodată, 
ci dimpotrivă, îşi merită pe deplin locul în 

arsenalul medicinii moderne. Ea presupune încredere în sine, 
disponibilitatea de a acţiona şi asumarea unei mai bune ges-
tionări a propriei sănătăţi. Din fericire, cei mai mulţi oameni 
iubesc apa. Ar fi însă necesar ca personalul din staţiunile bal-
neare şi sanatoriile cu ape termale să-şi însuşească o pregă-
tire terapeutică mai temeinică. Pentru a şti, de exemplu, că o 
oră de înot în bazinul cu apă caldă sau un duş rece la sfârşitul 
celei de-a patra şedinţe de saună nu sunt deloc sănătoase.

Energizarea de primăvară Procedurile cu apă dau 
rezultate mai bune decât 

medicamentele
  Acţiunea benefică a hidroterapiei se observă 
mai ales la pacienţii cu valori crescute ale 
tensiunii arteriale. În momentul unei crize 
hipertensive, se poate obţine o scădere 
eficientă a tensiunii, aplicând următoarea 
procedură: antebraţele se cufundă în apă la 
temperatura corpului, în chiuvetă, lăsând să 
curgă de la robinet o apă tot mai caldă, până 
se ajunge la limita maximă de circa 42°C. În 
tratamentul de lungă durată al hipertensiunii, 
cele mai indicate sunt procedurile alternative, 
cu apă caldă şi rece. Un asemenea efect nu 
se poate obţine niciodată prin administrarea 
unui medicament, deoarece acesta este 
destinat unui anume scop, deci acţionează 
concentrat într-o singură direcţie.

 Băile la picioare se fac într-o căldare 
sau într-un lighean, obiecte ce nu lipsesc 
din nici o gospodărie. Minunat este un jet 
rece în fiecare dimineaţă, imediat după duş 
– eventual numai până la genunchi, în cazul 
când condiţia dvs. fizică nu permite mai mult. 
Repetându-l zilnic, veţi observa efectul de 
acomodare şi antrenament. Deosebit de 
reconfortante sunt jeturile reci în zona feţei.
    O baie fierbinte la picioare este şi prima 
măsură la care ar trebui să vă gândiţi atunci 
când aveţi tulburări de somn – ea reuşeşte 
cel mai adesea să vă rezolve problema şi, 
oricum, este lipsită de efectele secundare 
ce însoţesc tratamentul medicamentos. 
   Să nu uităm, aşadar, că această metodă 
este una dintre cele mai eficiente terapii 
aflate la îndemâna oricui.

(Leacuri şi terapii)

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

Ficatul, principalul organ implicat în eliminarea toxinelor din 
organism, curăţă corpul prin filtrarea elementelor toxice din sânge 
şi, în plus, ajută la digestia alimentelor. Ficatul ne ajută sistemul 
imunitar să lupte împotriva infecţiilor, să elimine bacteriile din 
sânge şi produce bila, necesară pentru digestia alimentelor. Când 
ficatul devine suprasolicitat, ca urmare a stresului sau a expunerii 
excesive la toxine, organismul este afectat şi, astfel, pot apărea 
probleme grave de sănătate. De aceea, este esenţial să fim atenți 
la ceea ce mâncăm și bem pentru că alimentația influențează 
buna funcționare a ficatului. Există o listă cu alimentele și 
băuturi care ajută ficatul, iar printre ele se numără:

 Schimbările bruşte de temperatură din ultimul timp, cu diferenţe de frig şi cald, impun, 
înainte de toate, protecţia sistemului circulator. Nici o altă metodă nu pune mai bine sângele 
în circulaţie decât procedurile cu apă caldă şi rece, cunoscute din moşi-strămoşi.

Ghidul sănătăţii dumneavoastră
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BERBECUL. Cu cât îți vei concentra mai mult aten-
ția în zona carierei, a proiectelor profesionale, cu atât vei 
avea șanse mari de a te bucura de rezultate frumoase. 
Dispui acum de instrumentele necesare pentru a atrage 
câștigurile financiare.  Va trebui să dai dovadă de mai mul-
tă înțelegere și altruism în relația cu partenerul de viață. 
La sfârșitul acestei săptămâni îți prinde bine să stai depar-
te de cei care îți pot crea o stare de disconfort. 

TAURUL. Putem să vorbim despre o perioadă propice 
pentru lansarea unor idei originale. Este timpul să valori-
fici din plin talentele de care dispui, reușind să aduci mai 
mulți bani în contul personal. Se intensifică acum relația 
cu persoane aflate în străinătate. Spre sfârșitul perioa-
dei în discuție aici este recomandat să acorzi o mai mare 
atenție relației cu prietenii, mai ales atunci când sunt și 
bani implicați. 

GEMENII.  Ești plin de energie, ba chiar este posibil 
să devii agitat, impulsiv ajungând astfel la tot felul de con-
traziceri în relația cu colegii de muncă. Ai o mulțime de 
idei, care mai de care mai îndrăznețe. Este foarte posibil 
să primești unele vești neașteptate de la un prieten sau 
poate să revină în viața ta cineva din trecutul îndepărtat. 
Va trebui să acorzi mai multă atenție la propriul organism 
și, mai ales, să o lași mai ușor cu munca. 

RACUL. Ești destul de neliniștit, atunci când vine vor-
ba despre locul de muncă, relația cu colegii. Vei avea oca-
zia să te mobilizezi pe o direcție clară, în plan profesional. 
Relația cu partenerul de viață sau cea de afaceri pot de-
veni tensionate, fiind nevoie de mult calm din partea ta. La 
sfârșitul acestei săptămâni este posibil ca planurile să-ți 
fie încurcate, dacă te-ai gândit la o călătorie. 

LEUL. Este recomandat să profiți de această perioadă 
favorabilă, dacă urmezi un curs, studiezi. Acordă o atenție 
specială  atunci când este posibil să apară probleme în 
cadrul relației cu persoane aflate în străinătate. Sunt mai 
multe probleme care au nevoie de rezolvare în relația de 
mariaj. Primești susținere venită din partea partenerului 
de viață. La sfârșitul săptămânii analizate este recoman-
dat să acorzi atenție la relația cu prietenii, pentru că ești 
predispus la pagube, pierderi financiare.

FECIOARA. Ceva neplăcut, ascuns mocnește în 
casă, în relația cu familia. Primești ajutorul necesar pentru 
a rezolva unele probleme care țin de patrimoniul personal. 
Vei avea totuși o perioadă favorabilă pentru un proiect de 
lucru sau o colaborare fructuoasă. Este posibil să rezolvi 
acum o problemă legată de sănătate. Atenție la relația cu 
partenerul de viață. Pot să apară unele discuții, certuri le-
gate de bani și carieră. 

BALANŢA. Se pot repeta anumite aspecte neplăcu-
te legate de casă, relația cu părinții. Pot să apară acum 
destul de multe întrebări legate de relația de cuplu. Te poți 
aștepta și la propuneri interesante, legate de o călătorie 
în străinătate. Acordă o atenție specială la eventualele 
probleme de sănătate. Weekendul te prinde în căutarea 
relaxării și a distracției împreună cu prietenii. 

SCORPIONUL. Putem să vorbim despre o perioadă 
destul de confuză, la capitolul relație de cuplu. Nu te poți 
aștepta însă la rezolvări inedite sau imediate, ba chiar pot 
să apară unele tensiuni, discuții neplăcute. Ești mult mai 
preocupat acum de casă, familie. Trebuie să te detașezi 
de problemele care țin de carieră și să te concentrezi mai 
mult pe casă, familie. 

SĂGETĂTORUL. Te simți bine, cât timp ești apreciat 
la locul de muncă. Nu te poți baza însă prea tare pe aju-
torul prietenilor. Acordă o atenție deosebită la eventualele 
probleme care pot să apară în relația de dragoste. La sfâr-
șitul acestei săptămâni te poți aștepta la unele probleme 
în familie. Preferi să te retragi într-un mediu care îți confe-
ră siguranță, la nivel psihic și emoțional. 

CAPRICORNUL. În prima parte a acestei săptămâni 
ești foarte preocupat de relația de cuplu. Este recoman-
dat să-ți concentrezi atenția pe rezolvarea unor probleme 
legate de proprietate. Te gândești tot mai serios să faci 
niște investiții, dar se pare că nu te poți baza prea mult pe 
ajutorul venit din partea colaboratorilor apropiați. Va trebui 
să acorzi atenție la modul în care gestionezi banii. 

VĂRSĂTORUL. Această perioadă ai ocazia să-ți îm-
plinești un țel, un vis, un proiect important. Este recoman-
dat să eviți împărtășirea cu alții a ideilor tale, a dorințe-
lor personale. Este o perioadă cât se poate de favorabilă 
pentru inițierea unei relații sentimentale cu cineva aflat la 
mare distanță. Tot în această perioadă sunt șanse destul 
de bune pentru a face un schimb profitabil, o cumpărare. 

PEŞTII. Ai acum alături de tine prieteni care te sus-
țin în demersurile pe care le faci. Atenție, este posibil să 
apară probleme legate de bani, cheltuieli necesare într-o 
afacere. Te poți aștepta și la unele bârfe, informații care 
se cer a fi ținute în secret, dar care te vor ajuta să rezolvi 
anumite aspecte care vizează latura financiară. Reușești 
să ajungi la sentimente mai bune în relația de cuplu. 

Rămași în memoria sătenilor
Anual, elevii de la CIE Cup-

ca, îndrumați de bunii lor das-
căli, comemorează Ziua me-
moriei și concilierii, dar și ziua 
Victoriei. 

În cabinete, pe culoarele 
școlii, în incinta bibliotecii și a 
muzeului local se amenajează 
expoziții de cărți, ziare, reviste, 
pliante, fotografii, desene, aplica-
ții dedicate acestor evenimente 
ce trebuie să le cunoască tânăra 
generație. În Muzeul nostru isto-
ric este o mapă cu diferite  mate-
riale dedicate celor care au parti-

cipat, au ajutat frontul, veterani, 
sau copii ai foștilor combatanți. 
La lecțiile memoriei elevii privesc 
filme documentare și concerte de 
comemorare ce au loc în aceste 
zile. În anii precedenți le felicitam 
pe două dintre fostele participan-

te ale celui de-al Doilea război 
mondial din satul Cupca, vetera-
nele muncii pedagogice, fostele 
profesoare Elizaveta Bogdaniuc 
și Zinaida Poleanscaia. Cu pă-
rere de rău deja de doi ani am-
bele au trecut în eternitate, așa 
că acum le pomenim la careul 
școlar, comemorând memoria 
lor cu un moment de reculegere, 
apoi aprindem câte o lumânare 
în capelița aflată lângă biserica 
satului. 

Cu buchete de flori, membrii 
comitetului școlar merg și la mor-

mântul fostei profesoare Zinaida 
Poleanscaia, invitați fiind de fiica 
acesteia, dna Tatiana Polean-
scaia. Tot aici, o pomenim simbo-
lic și pe cealaltă fostă profesoară 
a acestei școli, Elizaveta Bogda-
niuc, care-și doarme  somnul de 

veci în cimitirul satului Pătrăuții 
de Jos, fostă deportată și reabili-
tată. Ambele au fost surori medi-
cale în vremea războiului.

La rugămintea noastră, dar 
și a rudelor celor două veterane 
sunt pomenite și la slujba de la 
biserică din preajma acestor zile.

Memoria lor, a tuturor celor ce 
s-au jertfit pe câmpurile de luptă, 
s-au aflat în spatele frontului, dar 
și a celor care au avut de suferit 
fiind deportați, judecați fără vină, 
împușcați la Fântâna Albă, care 
nu s-au întors din Siberia și Ka-

zahstan, trebuie să rămână vie 
pentru noi și generațiile viitoare.

 
Eleonora SCHIPOR,

pedagog-organizator
la CIE Cupca

I s t o r i c u l   z i l e i 
12 mai – Ziua mondială a 

păsărilor migratoare. Este mar-
cată, începând din anul 2006, 
devenind o campanie privind in-
formarea opiniei publice despre 
necesitatea luării măsurilor de 
neamânat în vederea ocrotirii 
păsărilor călătoare și mediului 
ambiant. Nu are o dată fixă, ci 
este marcată în a doua sâmbătă 
a lunii mai.

 12 mai – Ziua mondială a 
surorilor medicale. A fost con-
stituită în anul 1971 și este mar-
cată în 141 de țări ale lumii. Cele 
mai multe surori medicale sunt în 
Finlanda – 2.162 de surori medi-
cale la 100.000 de persoane, pe 
când în Gaiti la 100.000 mii de 
locuitori revin 5 surori medicale. 

La 12 mai 1954 Ucraina a de-
venit membră a Organizației Na-
țiunilor Unite pentru Învățământ, 
Știință și Cultură – UNISEF. Statutul 
UNISEF a fost semnat la 16 noiem-
brie 1945. Peste un an, la Paris a 
avut loc prima sesiune a Conferin-
ței Generale UNESCO, la care au 
participat 30 de state. În cinstea 
UNESCO a fost numit un asteroid, 
descoperit la Observatorul astrono-
mic Andrușiv din Ucraina. 

La 12 mai 1967, la Chișinău 
s-a stins din viață poetul român 
Liviu Deleanu (născut la 8 fe-
bruarie 1911, la Iași). Liviu De-
leanu este cunoscut ca un poet 
prin excelență liric, stilist, remar-
cabil și iscusit mânuitor al cuvân-
tului. Talentul liric al scriitorului 
s-a manifestat în chip strălucit în 
poeziile de dragoste, întemeiate 
pe sentimente sincere, exprima-
te cu măiestrie aleasă. 

La 13 mai este marcată 
Ziua Ierusalimului. În Ierusalim 
sunt mai mult de 2.000 de monu-
mente arheologice, circa 60 de 
muzee, 1.578 de parcuri publice 
și 70 de centre culturale. În Gră-
dina botanică de aici cresc circa 
6.000 specii de plante. Ziua Ieru-
salimului pentru lumea evreiască 
este simbolul dreptății și dialo-
gului pașnic cu alte popoare și 
confesiuni. 

15 mai – Ziua Internațională 
a Protecției Climei. În decembrie 
2007, pe insula Bali a avut loc o 
conferință în problema climei, la 
care au participat reprezentanți ai 
190 de țări. A fost adoptată „Foaia 
de parcurs Bali”, care a pus înce-
putul negocierilor privind apăra-
rea climei. A fost semnat  Comu-
nicatul internațional, în care liderii 
mondiali sunt chemați să  desfă-
șoare o astfel de politică pentru 
a reduce eliminarea bioxidului de 
carbon în atmosferă, a atenua 
schimbările climatice. 

15 mai – Ziua Internațională 
a Familiei. A fost inițiată de Adu-
narea Generală ONU în 1993 și 
este marcată în fiecare an la 15 
mai. Menirea ei este de a atrage 
atenția opiniei publice asupra ne-
număratelor probleme ale familiei. 

La 15 mai 1873, în Germa-
nia se stinge din viață Alexandru 
Ioan Cuza (născut la 20 martie 
1820), domnitor al Moldovei și 

Valahiei, domnitor al Principate-
lor Unite, persoană care a pus 
bazele naționalității românești. 

La  16 mai 1812, la Bucu-
rești, în urma Războiului ru-
so-turc din anii 1806-1812, a fost 
încheiat Tratatul de pace dintre 
Rusia și Turcia, potrivit căruia 
teritoriul dintre Prut și Nistru (în 
majoritatea sa parte a principatu-
lui Moldovei), numită apoi de ruși 
Basarabia, este anexată Impe-
riului Rus. 

La 16 mai 1980 se stinge din 
viață Marin Preda (născut la 5 
august 1922), nuvelist, romanci-
er, scriitor și director de editură. 
În 1974 este ales membru cores-
pondent al Academiei Române. 
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Actualul Florar a sosit cu toate 
florile primăverii în familia Liliei şi 
Andrei DIKYI din Kiev. Cunoscu-
ta actriţă şi prezentatoare a emisiu-
nii „Dimineaţa cu Ucraina” de la TV 
Ucraina, Lilia Rebrik, la 30 aprilie, 
a devenit pentru a doua oară mamă, 
iar la 8 mai şi-a sărbătorit ziua de 
naştere, împlinind o frumoasă vârstă 
a tinereţii. 

Cu prilejul acestor evenimente, ea 
a primit mii de felicitări, însă cele mai 
preţioase sunt cele din partea soţului 
Andrei, fiicei Diana, care este nespus 
de bucuroasă că are o surioară Po-
lina, din partea părinţilor Ion şi Vera 

Todoriuc din Cernăuţi, de la sora Iuliana împreună cu soţul Octavian, din 
partea socrilor kieveni, precum şi din partea 
rudelor, inclusiv a bunicuţei Gheorghina din 
Ropcea Storojineţului. Ei îi urează multă să-
nătate, fericire şi bunăstare, iubire şi numai 
bucurii de la cei dragi şi apropiaţi sufletului, 
mari realizări pe scena teatrului, platoului de 
filmare şi în studioul de televiziune. 

Mulţi ani şi toţi frumoşi ca luna 
lui Florar!  

Recent şi-a sărbătorit jubileul de 60 de 
ani doamna Sofia ROŞCA, meşteriţă popula-
ră, artistă amatoare, din iniţiativa şi cu susţine-
rea căreia a fost creat Ansamblul etno-folcloric 
„Ţărăncuţa” din satul Marşinţi, raionul Noua 
Suliţă. Acest colectiv a deschis o pagină nouă 
şi în viaţa doamnei Sofia Roşca. Ea a devenit 
cunoscută în Moldova şi România, a editat şi 
un volum de versuri. 

Pe adresa redacţiei a sosit un mesaj de fe-
licitare pentru distinsa doamnă Sofia semnat 
de Sergiu Bespalco, lucrător al culturii şi autor 
a mai multor plachete de versuri din Stălineşti. 

Inima „Ţărăncuţei”
La jubileul Sofiei Roșca...
Un jubileu frumos în dar,
Soarta binevoitoare ți-a adus,
Eşti încă tânără, frumoasă,
Totuși anii pe furiș s-au dus.
Te-ai născut pe meleag basarabean,
De unde ai cules nectarul,
În cântece și poezie,
De Sus îți este darul.
În vers îți alini sufletul,
Și vocea fină ce pulsează
În unison cu inima,
Unde Muza ta veghează.
Ne cânți de dragoste și dor,
Cu vocea ta duioasă,
Tresaltă inima la spectatori,
Iar pe tine gândurile te apasă.
O nostalgie de nespus,
De frați, surori, de casă,
Ai vrea să-i ai pe lângă tine,

Să stați iarăși la masă.
Să-ți vezi căsuța părintească,
Cu nucul de la poartă,
Și pe părinți, pe toți cei dragi,
Ce-n vis doar se arată.
Domnul să-ți dea putere,
În munca pe care o depui,
E muncă nobilă, de cinste,
Alta mai de preț în viață nu-i.

Sergiu BESPALCO,
comuna  Stălinești 

La 12 mai, primarul satului Costiceni, ra-
ionul Noua Suliţă, domnul Vladimir LUPOI, 
îşi va marca jubileul de aur – 50 de ani. 

Consătenii i-au acordat mandatul încre-
derii într-o perioadă complicată – perioada 
formării comunităţilor teritoriale unite şi lăr-
girii împuternicirilor autoadministrării locale. 
Primăria satului Costiceni deocamdată exa-
minează cele mai potrivite variante ale unei 
viitoare comunităţi, iar aceasta nu înseamnă 
că aici nu sunt rezolvate principalele proble-
me ale satului. Domnul primar Vladimir Lupoi 
are o activitate intensă orientată spre binele şi 

prosperitatea localităţii.  
Cu prilejul jubileului de aur, domnul Vladimir primeşte cele mai sincere 

felicitări din partea consătenilor, iar în mod special, de la lucrătorii Oficiului 
poştal şi din partea colectivului Grădiniţei de copii „Steluţa”. 

Fie ca steaua destinului lui Vladimir Lupoi să se afle permanent în 
Constelaţia Fericirii. Ei, de asemenea, îi urează multă sănătate, bunăsta-
re, bucurii, noroc şi împliniri.  

La mulţi ani şi toţi buni!

Ziua de 12 mai este deosebită pentru domnul 
Valeriu DRUC 

din satul Costiceni, raionul Noua Suliţă, care îşi adună 
la buchetul destinului încă o mândră floare. 

Cu această deosebită ocazie un sincer mesaj de feli-
citare cu urări de bine şi sănătate îi adresează, prin inter-
mediul ziarului nostru, cumnata Serafima Coreţchi. Ea îi 
doreşte ca viaţa să-i fie frumoasă ca o zi de mai, să aibă 
parte de bunăstare şi fericire, iar norocul să-i surâdă la ori-
ce pas. 

La  mulţi ani!

La 8 mai şi-a sărbătorit ziua de naştere  Iulian COGAN, elev în 
clasa a III-a la Şcoala medie din Voloca, raionul Hliboca. Părinţii Iulian şi 
Maria, surioara Claudia, împreună cu frumoasele cadouri pe care le-a pri-
mit, îi doresc din toată inima sănătate, să fie şi în continuare sârguincios şi 
ascultător, să înveţe bine, să aibă parte de prieteni devotaţi şi să ocupe un 
loc decent în viaţă spre bucuria şi  mândria celor dragi.

Mulți ani frumoși noi îți dorim
Și-ți spunem cu drag - Te iubim
Și vrem să te știm sănătos,
Iubit, tânăr şi frumos!
Să fii așa cum ești mereu
Și-n pază să te aibă Dumnezeu!
Să-ți scoată-n cale numai oameni buni
Și numai bucurii în viață să aduni.
La mulţi ani, scumpul nostru!

Dragi compatrioți!
Duminică, 13 mai, ora 14.00, pe fosta stradă Domnească din Cer-

năuţi (actualmente Olga Kobyleanska) se va desfăşura Parada 
Portului Popular Românesc, ediţia a IV-a.  

Sunt invitate toate colectivele de artişti amatori, ansambluri etnofolclorice şi coregrafice, fan-
fare şi orchestre de instrumente populare, toţi românii din regiunea noastră pentru a sărbători 
împreună  cea mai frumoasă comoară pe care ne-au lăsat-o strămoşii noştri: limba, cultura, tradi-
ţiile, obiceiul, portul popular,  credinţa şi istoria noastră pe care trebuie să le transmitem neîntinate 
copiilor noştri.

Invitaţi de onoare: cunoscuţii  solişti de cântece populare din România şi Republica Moldova. 
Spectacolul folcloric „Cântec, joc şi voie bună” este consacrat împlinirii a patru ani de la des-

chiderea Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” se va desfăşura în faţa sediului aces-
tuia (strada Kobyleanska,  9). 

Să cinstim cum se cuvine costumul naţional, unul dintre însemnele  distincte ale identităţii 
noastre.

Vă aşteptăm cu bucurie.
Comitetul organizatoric

Aviz
În localitatea Costiceni din 

raionul Noua Suliţă este pusă 
în vânzare o gospodărie, ce se 
află pe strada Centrală 1. 

Detalii puteţi afla la tel.: 33-
756 (Iurie).  

În atenţia cititorilor!
Dacă doriţi ca felicitările şi 

publicitatea Dumneavoastră 
să apară la timp, Vă rugăm să 
le expediaţi pe adresa redacţi-
ei până în ziua de marţi a săp-
tămânii de apariţie a ziarului, 
indicând şi datele de contact 
(numărul de telefon şi E-mail) 
pentru a clarifica mai multe de-
talii despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei

CUVÂNTULUI

Liderul presei românești
din Ucraina

http://www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com

tel. 099-643-58-57 01886

Continuă abonarea pe 2018
6 luni – 58,56 grn.

Foto Mihaela BUCULEI
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Vedete

Melania Trump: Stilul elegant al unei Prime Doamne

La 20 ianuarie 2017, Melania Trump devine Pri-
ma Doamnă a Statelor Unite ale Americii, odată 
cu învestirea soţului său, Donald Trump, în funcţia 
de preşedinte al SUA. Născută ca Melanija Knavs, 

nume germanizat ca Melania Knauss, la 26 apri-
lie 1970, este originară din Slovenia. A început o 
carieră de model la vârsta de 16 ani, iar la 18 ani 
semna deja un contract cu o agenţie de modelling 
din Milano.

 După ce a obţinut licenţa în design şi arhitectu-
ră la Universitatea din Slovenia, a început să aibă 
şedinţe foto la Paris şi la Milano, într-un final sta-
bilindu-se la New York, în 1996, conform biografiei 
de pe pagina de Facebook a Melaniei Trump. 

 A apărut în campanii publicitare de top, având 
ocazia să lucreze cu unii dintre fotografii de renu-
me din industria modei, printre care Patrick Demar-
chelier, Helmut Newton, Arthur Elgort, Ellen Von 
Unwerth, Peter Arnell, Antoine Verglas şi Mario 
Testino.

 Pasionată de artă, de arhitectură, de design, 
de modă şi de frumuseţe, Melania a promovat di-
versitatea culturală a oraşului New York, implicân-
du-se şi în ajutorarea semenilor, fapt ce nu a rămas 
neobservat. A fost aleasă preşedinte de onoare la 
Martha Graham Dance Company, în aprilie 2005, 
este membru activ al Police Athletic League, care 
a numit-o Femeia anului-2006, a fost preşedinte de 
onoare al The Boy’s Club of New York, cinci ani 
consecutiv, iar în 2005, Crucea Roşie Americană 
i-a conferit titlul de Ambasador al Bunăvoinţei, pe 
care l-a onorat timp de patru ani.

 Melania Trump vorbeşte fluent cinci limbi: slo-
vena, engleza, franceza, sârba și germana. S-a 
căsătorit cu Donald Trump în ianuarie 2005, iar pe-
trecerea a avut loc la domeniul miliardarului Mar-a-
Lago care are o suprafață de 1,6 kilometri pătrați. A 
purtat o rochie creată de Christian Dior în valoare 
de 200.000 de euro. În martie 2006, s-a născut fiul 
lor, Barron William Trump.

 Melania Trump este o adevărată femeie de afa-
ceri. În aprilie 2010 și-a lansat propria ei linie de 
bijuterii „Melania Timepieces & Jewelry’’, care s-a 
bucurat de un mare succes.

Cea mai mediatizată din 
România, care a apărut la toate 
posturile TV, Kanal D, emisiu-
nea Wow biz, Antena 1, Show 
păcătos etc.

Sunt multe vrăjitoare care 
profită de numele meu, folosin-
du-mi numele.

Telefoanele afişate în anunţ 

sunt numai ale mele şi nu se 
vor schimba niciodată!

Doamna Melissa vă ajută să 
aveţi spor în afaceri, câştiguri 
în bani, realizări în toate dome-
niile care vă interesează, dra-
goste şi noroc.

Dacă aveţi probleme în dra-
goste, afaceri, sunteţi nemul-

ţumită lângă persoana iubită, 
dacă nu vă merge bine în ceea 
ce faceţi, atunci apelaţi la mine 
şi vă voi rezolva orice proble-
mă.

Vrăjitoarea Melissa vine 
acum în ajutorul tuturor ce-
lor care au nevoie. Contac-
taţi-mă!

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

tate.
Lăsaţi-mi zodia şi data naş-

terii pentru a vă face o primă 
verificare.

Vrăjitoarea Melissa din Ro-
mânia vă re zolvă orice doriți!

Doamna Melissa deţine car-
tea magică veche de peste 100 
de ani cu care face cele mai 
puternice desfaceri de vrăji.

Sunt vrăjitoarea Melissa, 
singura din România care lu-
crează cu magie veche şi pot 
rezolva orice fel de problemă şi 
orice dorinţă aveţi.

Dacă aţi umblat pe la vră-
jitoare de magie albă şi preoţi 
şi nu aţi fost mulţumiţi, acum 
aveţi în sfârşit şansa de a ob-
ţine ceea ce doriţi.

Sunt o femeie cu puteri 
foarte mari care pot să aduc un 
bărbat sau o fe meie în numai 
trei ore la persoana care îl do-
reşte.

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

Vrăjitoarea Melissa, singura din România care vine
în ajutorul dumneavoastră cu dezlegări de farmece,

blesteme, necazuri în familie şi despărţiri.

Cea mai cunoscută tămăduitoare, Lucreția MeLissa,  
sosită la Cernăuți la cererea românilor  

care au probleme, aflați în suferință
“După mulți ani de su-

ferință în dragoste, am 
reușit să dau de această 
doamnă cu puteri mira-
culoase. Am reușit să îmi 
gasesc sufletul pereche ! 
Mulțumesc !” – 

Mihai T. , or. Cernăuți.

„Aduc mii de multumiri 
clarvazatoarei Melissa, 
care mi-a dat din nou o 
rază de lumina și bucuria 
de a trăi vindecându-mă 
de boala, care credeam 
că este incurabilă, depre-
sia. Am mers la o mulțime 
de medici, dar nici unul nu 
a reușit să mă ajute. Am 
luat tratamente peste tra-
tamente de-a lungul anilor 
insa fara niciun rezultat.

Recomand această 
minunată doamnă tuturor 
persoanelor cu problem, 
care și-au pierdut orice fel 
de speranță . Încă o dată 
mii de mulțumiri!” – 

Maria A. , raionul Storojineț.

Redacția ziarului nu poartă răspundere  
pentru conținutul anunțurilor publicitare

Relații la tel. +38(068)2867379;
+38(099)2294132;

+(40)747500601, sau pe viber

Melania Trump, Prima Doamnă 
a Americii și soția lui Donald 

Trump, impresionează prin ținutele 
pe care le poartă la evenimentele 
oficiale și nu numai.


