
LIBERTATEA
Nr. 33 (792)     www.lyberti.com     Joi, 16 august 2018

CURS VALUTAR MEDIU LA ZIUA DE 15 AUGUST 2018
1 RON – 6 GRN. 72 COP. 1 USD – 27 GRN. 44 COP. 1 EUR – 31 GRN. 29 COP. 1 RUB – 0 GRN. 41 COP. 1 MDL – 1 GRN. 66 COP.

 pag. 4

CUVÂNTULUI

LA LIMITA RĂBDĂRII! 
PROTEST DIN CAUZA 
DRUMURILOR JALNICE 
DIN CIUDEI ȘI IGEȘTI



2 LC
Joi, 16 august 2018 Actual

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Când începe 
şcoala în septembrie 

2018?
Anul școlar 2018-2019 în-

cepe mai  târziu decât în anii 
precedenți. Pentru elevi, prima 
zi de școală va fi pe 3 septem-
brie, nu pe 1 septembrie, care 
cade sâmbăta. În același timp, 
Ministerul Învățământului și 
Științei din Ucraina anunță că  
fiecare instituție de învățământ 

are dreptul de a alege în mod 
independent ziua când va avea 
loc primul clopoțel: sâmbătă, 
1 septembrie, sau luni, 3 sep-
tembrie.  Potrivit șefei Departa-
mentului regional Învățământ și 
Știință, Oxana Paliiciuk, institu-
țiile de învățământ din regiune 
sunt deja dotate în proporție 
de 40% cu mobilier (bănci și 
scaune), 45% – cu calculatoa-
re, 15% – cu material didac-
tic, 51% – cu manuale pentru 

clasele a 5-a. Până la 1 sep-
tembrie vor fi achiziţionate și 
manuale pentru restul claselor. 
De asemenea, fiecare școală  
din regiune va primi în dotare 
jucării LEGO. Oxana Paliiciuk 
a menționat că din Bugetul de 
stat au fost alocate 13 milioane 
de grivne pentru dotarea cla-

selor I din regiunea Cernăuți. 
Potrivit ei, sistemul educațional 
din regiune se confruntă cu o 
lipsă acută de cadre didacti-
ce. Salariile mici au rărit şi au 
îmbătrânit considerabil colec-
tivele pedagogice.  Totodată, 
mulți dintre tinerii absolvenți ai 
facultăților de pedagogie refuză 
să meargă în școli, conform re-
partizărilor. Paliiciuk a subliniat 
că această problemă a devenit 
foarte acută în zonele rurale.

ÎN UCRAINA SE FURĂ ZILNIC 15 MAȘINI
Aproximativ 15 mașini sunt 

furate în fiecare zi în Ucraina. 
Toată lumea își imaginează că  
hoții vânează mașinile scum-
pe. În realitate, lucrurile nu stau 
deloc așa, avertizează polițiștii. 
Hoții preferă modelele vechi. 
La mare căutare sunt VAZ-urile 
sovietice, iar infractorii fură zilnic 
cel puțin două mașini ale acestui 
brand. Motivul este simplu. De 
regulă, aceste mașini nu sunt 
echipate cu sisteme de siguran-
ță. Pe de altă parte, în Ucraina 
există un deficit de piese de 
schimb pentru mașinile VAZ.  
„Pe piața ucraineană există un 
deficit de  piese de schimb pen-
tru VAZ-uri. Astfel cererea este 
foarte mare. Sunt mai multe 

motive ale deficitului. De exemplu, în ultimii ani 
aceste piese de schimb erau aduse în Ucraina 
din Rusia. Acum acest lucru a devenit proble-
matic din cauza reducerii volumului comerțului.  
În al doilea rând, multe modele de maşini VAZ 
nu se mai fabrică. În consecință,  este dificil de 
a găsi piese de schimb pentru aceste mașini”,  
anunță conducerea Poliției. 

Statisticile arată că pe locul doi după nu-
mărul de furturi se află autoturismele de marca 
Toyota, iar pe locul trei – mașinile DAEWOO.  
Urmează Mercedes-urile  și BMW- urile. Auto-
turismele care cad pradă hoţilor sunt furate, cel 
mai adesea, la comandă. După ce sunt furate 
mașinile sunt păstrate în locuri ferite de ochii lu-
mii. Acest lucru se face pentru a înțelege dacă 
autoturismul este echipat cu sistem de urmărire 
prin satelit. Dacă peste trei zile poliția nu dă de 
urma mașinii furate, atunci ea este transporta-
tă către client sau este dezasamblată pentru 
piese de schimb, explică oamenii legii. Poliția 
Națională precizează că în primele 7 luni ale 
anului curent au fost recuperate 39 la sută din 
numărul total al mașinilor furate.

Acțiune de caritate în sprijinul micuței Evanghelina 
din Storojineț 

La Cernăuți a avut loc un târg de caritate în sprijinul 
Evanghelinei Ilenchuk, o fetiță de doar 5 luni din 
Storojineț, care a fost diagnosticată recent cu tumoare la  
creier. Potrivit medicilor, micuța suferă de imunodeficiență 
(Т+/- В+NK), un diagnostic foarte rar întâlnit. În lume sunt 
diagnosticate doar 6 astfel de cazuri. Târgul de caritate 
„Ajută la salvarea Evanghelinei” s-a desfășurat pe strada 
O. Kobyleanska din Cernăuți și face parte dintr-o campa-
nie amplă de colectare de fonduri derulată de voluntarii 
din regiune. Familia deocamdată, datorită sprijinului acor-
dat de oamenii cu suflet mare din Ucraina și România, 
a colectat jumătate din suma necesară pentru o operație 
urgentă în Turcia. Costul total al tratamentului este de 110 
mii de dolari SUA. Cei care doresc să acorde un ajutor 
financiar sunt rugaţi să telefoneze la următoarele numere 
de telefon sau să transfere bani în contul de mai jos. 
Contacte:  tatăl Anatolie – tel. 0958535080,   

mama Angela – tel. 0951312621. 
Conturi bancare PrivatBank:   Ilenchuk Anatolie 5168 7427 1646 8883, 

Pihotica Angela 5168 7427 1549 5432.
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Africa poate salva economia Ucrainei?
În timp ce Ucraina se concen-

trează pe exporturi către Europa, 
întregul continent african suferă 
de lipsă de mărfuri de calitate. De 
la începutul războiului din Donbas, 
Ucraina a pierdut o mare parte din 
exporturile sale. În primul rând, 
prin reducerea volumului comer-
țului cu Rusia. Desigur, a crescut 
volumul comerțului cu țările UE, 
dar acest volum nu poate acoperi  
toate pierderile. În plus, intrarea 
pe piața UE este foarte dificilă din 
cauza condițiilor exigente și a con-
curenței.  Economiștii autohtoni 
consideră că Ucraina trebuie să-
și extindă cooperarea cu UE, să 
crească exporturile, dar în același 
timp să caute alte piețe de desfa-
cere. Una dintre acestea o repre-
zintă continentul african. 

În ultimii cincisprezece ani, 
mai multe țări mari din Africa se 
dezvoltă rapid, iar  economiile 
lor sunt în creștere. În anul 2017, 
economia Etiopiei a înregistrat o 
creștere de 8,2%, iar Tanzania 
și Djibouti – 7%. Concomitent 
crește și nivelul de consum al 
populației din aceste țări.  Po-
trivit Serviciului de Stat pentru 
Statistică, anul trecut Ucraina a 
exportat în Africa mărfuri în va-
loare de 4 miliarde de dolari și a 
importat mărfuri africane doar de 
700 milioane de dolari. Majorita-
tea mărfurilor sunt expediate în 
Egipt, Algeria, Tunisia și Libia. În 
același timp, Ucraina nu exportă 
nimic în țările aflate în zona tro-
picală a Africii, care se dezvoltă 
rapid.

Pagină realizată de Mihai URSU

Angela Merkel îl va primi pe 
Vladimir Putin sâmbătă,
la Castelul Meseberg

Preşedintele rus, Vladimir Pu-
tin, efectuează sâmbătă o vizită 
în Germania, unde se întâlneşte 
cu cancelarul Angela Merkel pen-
tru a discuta despre conflictele 
din Siria şi Ucraina, a anunţat luni 
Guvernul german, relatează AFP. 
Cei doi lideri urmează să se în-
tâlnească în Castelul Meseberg, 
o reşedinţă a Guvernului german 
situată la 70 kilometri la nord de 
Berlin, într-o zonă rurală. Un pur-
tător de cuvânt al Cancelariei, 
Steffen Seibert, a precizat că vor 
discuta despre „războiul din Si-
ria”, „situaţia în Estul Ucrainei” şi 
„probleme economico-energeti-
ce”. Contacte la cel mai înalt nivel 
între Rusia şi Germania au fost 
reluate de câteva luni, în contex-
tul în care relaţiile erau „glaciale” 
din 2014, de la începutul războ-
iului din Ucraina. Merkel a efec-
tuat o vizită la Soci în mai, prima 
în Rusia din 2015. Ea i-a primit 
– discret – la sfârşitul lui iulie pe 

şeful Statului Major rus, Valeri 
Gherasimov – vizat de sancţiuni 
europene din cauza războiului 
din Ucraina – şi pe ministrul rus 
de Externe, Serghei Lavrov. Ghe-
rasimov şi Lavrov au fost primiţi 
după aceea – tot discret –  de 
către preşedintele francez, Em-
manuel Macron. O temă impor-
tantă între Berlin şi Moscova este 
construirea şi darea în folosinţă, 
la sfârşitul lui 2019, a gazoductu-
lui Nord Stream II, pe sub Marea 
Baltică, şi care urmează să apro-
vizioneze Europa cu gaze natu-
rale ruse care ocolesc Ucraina. 
Merkel doreşte să obţină garanţii 
prin care Kievul să rămână un ac-
tor în tranzitul gazelor naturale. În 
Siria, Germania joacă un rol se-
cundar în cadrul coaliţiei angajate 
împotriva grupării Statul Islamic 
(SI), însă ea are relaţii strânse cu 
actori din regiune – precum Tur-
cia sau kurzii din Irak. Berlinul a 
găzduit, în timpul crizei migraţiei, 

sute de mii de refugiaţi sirieni. 
The New York Times scrie că 

Putin și Merkel își pot consolida 
pozițiile în ceea ce privește inte-
resele comune și pot  contura o 

viziune comună cu privire la mo-
dul în care ar putea să răspundă 
la taxele impuse de președintele 
american, Donald Trump.  „Atât 
Rusia, cât și Germania au sufe-

rit din cauza taxelor la aluminiu și 
oțel, și ambele se tem de efectul 
domino din cauza acțiunilor între-
prinse de Trump împotriva Turci-
ei", scrie The New York Times.

Armata ucraineană primeşte 
în dotare armament canadian 

Compania canadiană PGW 
Defense Technologies, specia-
lizată în tehnologii de apărare, 
a confirmat că are un acord cu 
Ucraina privind livrarea de arme 
cu lunetă în valoare de aproxi-
mativ 770.000 de dolari, scrie 
Censor.net, citând o declara-
ţie făcută de Ross Spagrud, 
reprezentant al PGW Defense 
Technologies. „Mulți canadieni 
sunt de origine ucraineană și 
sunt absolut convins că fiecare 
ucrainean din Canada sprijină 

astfel de inițiative, care vizează 
susţinerea necesităţilor patriei 
sale”, a afirmat Spagrud. Potri-
vit acestuia, cel mai probabil, 
armele vor fi livrate în Ucraina 
în toamna acestui an. Armata 
ucraineană va primi din Canada 
arme de tipul LRT-3, reprezen-
tanţii companiei asigurând că îi 
vor instrui pe soldații ucraineni 
cum trebuie să le utilizeze. Ex-
portul de arme către Ucraina a 
fost aprobat de Guvernul Cana-
dei în decembrie 2017.

196 de proiecte depuse în cadrul Programului 
Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

Apelurile de proiecte lansate 
în cadrul Programului Operațional 
Comun România-Ucraina 2014-
2020, cu termen limită de depune-
re în luna mai 2018, au înregistrat 
196 de proiecte depuse de către 
potențiali beneficiari din zonele de 
graniță eligibile din cele două state 
partenere. Solicitanții de finanțare 
din zonele eligibile de la granița 
dintre România și Ucraina au de-
pus 196 de proiecte în cadrul celor 
două apeluri de proiecte ale Pro-
gramului Operațional Comun Ro-
mânia-Ucraina 2014-2020. Dintre 
acestea, 35 de proiecte au fost de-
puse în cadrul apelului de proiecte 
Hard (proiecte care au o compo-
nentă de infrastructură de cel puțin 
1 milion de euro), având o valoare 
totală nerambursabilă solicitată de 
peste 49 milioane de euro, depă-
șindu-se cu peste 150% valoarea 
alocată. Cea mai accesată prio-
ritate de investiții este 4.1 Sprijin 
pentru dezvoltarea serviciilor de 
sănătate și facilitarea accesului la 
servicii de sănătate. Interesul po-
tențialilor beneficiari pentru apelul 
de proiect SOFT (proiecte care nu 
au o componentă de infrastructură 
sau valoarea acestei componente 

este mai mică de 1 milion de euro) 
este la fel de mare, înregistrân-
du-se 161 proiecte depuse, cu o 
valoare totală solicitată de peste 57 
de milioane de euro, depășindu-se 
cu peste 230% valoarea alocată 
proiectelor SOFT. Cele mai multe 
dintre acestea vizează prioritatea 
2.1, Conservarea și promovarea 
patrimoniului cultural și istoric. De-
punerea propunerilor de proiecte 

s-a făcut prin sistemul electronic 
dedicat programului operațional. 
Bugetul alocat acestui program de 
Uniunea Europeană este de 60 mi-
lioane de euro. Proiectele depuse 
sunt în etapa de verificare admi-
nistrativă și a eligibilității, urmând 
a fi evaluate din punct de vedere 
tehnic și financiar doar proiectele 
care corespund criteriilor adminis-
trative și de eligibilitate.
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Pagină realizată
de Vasile CARLAŞCIUC

CÂND TĂRĂGĂNAREA ÎNCEARCĂ RĂBDAREA… 

Din subvențiile pe care le-am avut 
pentru dezvoltarea infrastructurii am 
alocat 4 milioane grivne pentru repara-
rea acestui drum, precizează domnul 
primar Anatolie Pițu. Documentația a 
fost întocmită și nu știu din ce cauză 
executorii lucrărilor tărăgănează înce-
perea acestora. Au adus paisprezece 
camioane de prundiş și atât. Peste 
două săptămâni se termină vara, în-
cepe toamna, deci se irosește timpul 
bun pentru asemenea lucrări. Și, iată, 
oamenii au venit aici să afle de la dem-
nitarii regiunii, de la conducătorii Ser-
viciului regional de întreținere a dru-
murilor auto de ce se rețin lucrările de 
reparație la Ciudei și Igești.

Șeful ARS Cernăuți, Oleksandr Fiș-
ciuk, și responsabilii de sectorul dat s-au 
întâlnit cu protestatarii. 

– S-a făcut legătura și cu condu-
cerea firmei care a câștigat tenderul 
pentru a efectua lucrările de reparație 
a drumului între Ciudei și Igești. Aceș-
tia au promis chiar săptămâna curentă 
să reia lucrările. Dacă aceasta nu se va 
întâmpla, sătenii noștri sunt predispuși 
ca în semn de protest să blocheze unul 
dintre drumurile principale din regiune, a 
accentuat domnul primar Anatolie Pițu.

Executorii lucrărilor au promis 
că vor sosi la Ciudei în după amia-
za zilei de miercuri. Dar, aşa şi nu 
s-au prezentat.

Locuitorii  din Ciudei și Igești, când au format Comunita-
tea Teritorială Unită, au sperat că astfel vor putea obține 

mai uşor finanțe pentru asfaltarea drumului de 3,4 kilome-
tri ce unește ambele sate. La al doilea an de existență a 
Comunității a ajuns rândul și alocării banilor pentru repa-
rarea acestui drum. Dar, din păcate, executor al lucrărilor 
a devenit o firmă „certată” cu operativitatea și, chiar dacă 
banii au fost repartizați, ea nu se grăbește să-i însușească.  
Iar locuitorii din Ciudei și Igești au ajuns la limita răbdării. 
„De-ajuns, gluma s-a cam îngroșat, trebuie să acționăm”, 
au hotărât sătenii și în mod organizat, cu primarul în frunte, 
s-au prezentat luni la un miting de protest în fața Adminis-
trației Regionale de Stat. 

CINE DINTRE GOSPODARII CARE CRESC ANIMALE  POT PRETINDE 
LA SUBVENȚII DIN PARTEA STATULUI? 

Zilele acestea a te-
lefonat la redac-

ție un gospodar din 
satul Ostrița, raionul 
Herța, care s-a arătat 
indignat de faptul 
că întreține tăurași 
și când s-a adresat 
serviciilor respec-
tive ca să obțină 
pentru ei subvenție 
de stat, i s-a spus că 
o astfel de lege nu 
există. „Am citit în 
ziarul Dvs.  că sta-
tul îi încurajează pe 
oamenii care cresc 
animale, plătindu-le 
anumite sume de 
bani. După reproșul 
pe care l-am primit, 
aș vrea să aflu care-i 
adevărul”. 

Înțelegem nedumerirea gospo-
darului din Ostrița, spunându-i de 
la bun început că o astfel de lege 
există.  Este vorba de normele pre-
văzute în cadrul îndeplinirii articolu-
lui 32 al Legii Ucrainei „Cu privire la 
Bugetul de stat al Ucrainei pe anul 
2018” și de Hotărârea Cabinetului 
de Miniștri al Ucrainei din 7 februa-
rie 2018 nr. 107 „Cu privire la apro-
barea Ordinii de folosire a mijloa-

celor bănești, prevăzute în Bugetul 
de stat pentru susținerea sectorului 
zootehnic”. 

Iată subvențiile accesibi-
le subiecților economici în 
anul curent: 

* subvenția specială din buget 
pentru întreținerea vacilor pentru 
lapte;

* pentru lapte și carne și pentru 
carne;

* subvenția specială din buget 
pentru creșterea tineretului bovin, 
care s-a născut în gospodăria per-
soanelor fizice. 

În primul caz dotația pentru 
întreținerea vacilor se acordă de 
două ori pe an subiecților econo-
mici, care sunt persoane juridice – 
la 1 ianuarie și la 1 iulie, câte 750 

grivne pentru fiecare vacă. Deci, 
persoana juridică (adică firma, 
gospodăria agricolă) primește pe 
an câte 1.500 grivne pentru fiecare 
vacă. Și tor de două ori pe an până 
la 1 aprilie și până la 1 octombrie 
persoanele juridice urmează să 
înainteze către Ministerul Politicii 
Agrare și Alimentației documentele 
respective. Numărul de animale ale 
acestora sunt înregistrate în Regis-
trul unic de stat pentru animale. 

Subvențiile pentru tineretul bo-
vin se acordă persoanelor fizice 
care au înregistrat tineretul bovin 
până la vârsta de 13 luni, născut în 
gospodăriile acestora anul curent. 
Subvențiile se plătesc o dată la fi-
ecare patru luni de întreținere, în 
dependență de vârsta animalelor: 

* pentru creșterea tăurașilor de 
la o lună și până la cinci luni – câte 
300 grivne pentru un animal; 

* pentru creșterea tăurașilor de 
la cinci și până la nouă luni – câte 
700 grivne pentru un animal;

* pentru creșterea tăurașilor 
de la nouă și până la treisprezece 
luni – câte 1.500 grivne pentru un 
animal. 

Suma totală a subvenției nu 
trebuie să depășească 2.500 griv-
ne pentu un animal. 

Pentru a obține subvențiile 
pentru întreținerea tăurașilor per-
soanele fizice, adică sătenii, sunt 
obligați să prezinte la consiliile 
locale copiile documentelor nece-
sare și îndeosebi a pașapoartelor 
animalelor.  Aceste acte se depun 

de trei ori pe an – până la 1 mai, 
până la 1 septembrie și până la 1 
decembrie. Proprietarul bovinelor 
pentru identificarea și înregistrarea 
lor trebuie să se adreseze Serviciu-
lui de medicină veterinară la locul 
de trai. 

Ne-am adresat doamnei Irina 
Aluchi, specialistă la Direcția pen-
tru dezvoltare agroindustrială din 
cadrul Administrației Raionale de 
Stat Herța, ca să ne explice situația 
din raion în această privință: 

– Sătenii, pentru creșterea ti-
neretului bovin la ei în gospodărie, 
urmează să primească subvenții 
din partea statului, iar pentru aceas-
ta urmează să depună la consiliile 
locale documentele necesare. De-
oarece până la 1 mai în nici un sat 
din raionul Herța nu s-a făcut acest 
lucru, firește nimeni nu a primit nici 
un fel de subvenții de la stat. Acum 
gospodarii urmează să facă acest 
lucru până la 1 septembrie: să de-
pună la primării copiile pașaportu-
lui individual, al codului deschis în 
Banca „PrivatBank” și al pașapor-
tului pentru tăurași, unde neapă-
rat se indică datele despre mama 
acestora – vacile care i-au născut și 
sunt trecute în registru. Datele de la 
primărie se expediază la Cernăuți, 
iar de la Cernăuți – la Kiev și dacă 
documentele sunt în regulă, gospo-
darilor li se vor transfera pe contu-
rile din bancă sumele respective. 
Următoarea dată de prezentare a 
documentelor este 1 decembrie, a 
accentuat doamna Irina Aluchi. 
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

PASAGER PRĂDAT 
ÎN RUTIERĂ DE DOI BĂRBAȚI
Colaboratorii organelor 

de drept i-au reținut pe doi 
bărbați, care au încercat 
să-l jefuiască pe un pasa-
ger într-un microbuz, ce se 
deplasa pe ruta numărul 5. 
Atenția celorlalți pasageri 
a fost atrasă de un bărbat, 
care a strigat în glas că a 
fost jefuit. La identificarea 

hoților au contribuit și cei-
lalți pasageri, dar și șoferul 
care nu a deschis ușile. Ho-
ții nu și-au recunoscut din 
start vina. Abia după ce la 
fața locului au sosit polițiștii 
de la patrulare și i-au scos 
pe cei doi din salon, aceștia 
au recunoscut că au comis 
fapta nedemnă.    

Urmărire în noapte – poliția l-a 
reținut pe un şofer agresiv

Într-una din nopțile trecute, 
poliția cernăuțeană a dat dovadă 
de scene asemănătoare celor din 
filmele de la Hollywood. Oprindu-l 
pe un șofer, care a încălcat regulile 
de circulație rutieră, oamenii legii 
așa și nu au reușit să comunice 
cu el, deoarece bărbatul a apăsat 
și mai tare pe acceleratorul BMW-
ului său. Înainte de aceasta a stri-
gat cuvinte necenzurate la adresa 
polițiștilor. Aceasta i-a și făcut pe 
polițiști să creadă că bărbatul se 
află la volan în stare de ebrietate. 
„Bravul” șofer a fost blocat abia pe 
strada Minsk. Acesta, însă, a re-
fuzat să treacă testarea la alcool 
în prezența a doi martori. La locul 
incidentului a fost chemat un grup 
operativ de anchetă.

Hoțul minor a nimerit pe mâna poliției   

Poliția l-a reținut pe un minor, originar din 
regiunea Vinnița, care a prădat-o pe o feme-
ie în Piața Kalynivska din Cernăuți. Acesta a 
luat o sumă frumoasă de bani, ce se aflau în 
containerul comercial al reclamantei. În urma 
unor măsuri operative, colaboratorii Direcției 
de urmărire penală l-au identificat și reținut 

pe tânărul de 17 ani, care sosise la Cernăuți 
pentru a face cumpărături. Ulterior s-a con-
statat că hoțul a pus mâna pe cele 2.700 de 
grivne în momentul când vânzătoarea era 
ocupată. Banii au fost restituiți proprietarei, 
iar tânărul hoț va răspunde în fața legii, în 
baza Codului Penal al Ucrainei. 

Un colaborator 
al Serviciului de executare 

a „picat” luând mită     
Colaboratorii Serviciului Securității al Ucrainei în regiunea Cernă-

uți, împreună cu cei de la Procuratură, l-au depistat pe un funcționar 
de la Serviciul de executare din oraș în timpul luării de mită. Potrivit 
unui comunicat, acesta ar fi cerut 2 mii de grivne de la un întreprinză-
tor pentru scoaterea arestului de pe patrimoniu, evitarea plătirii taxelor 
necesare și închidere a dosarului intentat. El a fost reținut în biroul 
său de serviciu în timp ce primea suma cerută. Ancheta prejudiciară 
continuă.

NUNTĂ CU GHINION – 
UN HUNDAI S-A CIOCNIT 

DE BMW-UL MIRILOR   
Accidentul s-a produs în ziua de 12 august, în localitatea 

Corovia, raionul Hliboca, nu departe de restaurantul „Veneția”. 
Martorii oculari ai întâmplării afirmă că șoferul de la Hundai a 
încălcat regulile de circulație rutieră și că el este vinovat de 
accident. Din fericire, în urma accidentului nimeni nu a avut de 
suferit. Dar dispoziția de sărbătoare a fost stricată definitiv.  

Proxeneți 
condamnați 
de instanță

La Cernăuți au fost condamnați trei membri ai 
unui grup criminal, care se ocupau de organiza-
rea și prestarea serviciilor sexuale în hotelurile 
orășenești. Asemenea servicii erau prestate de 
către femei în hotelul „Bulevardul” și într-o saună 
de pe strada Mykolaivska. Pentru căutarea cli-
enților, ele primeau câte 500-700 grivne. În afa-
ră de aceasta, doritorii de plăceri achitau aparte 
serviciile prestate. Suma obținută era de 1.250 
până la 2.000 de grivne. Organizatorii grupului 
au fost reținuţi chiar după o „ordinară afacere”. 
Unul dintre organizatorii grupului s-a ales cu un 
an și jumătate de ședere la răcoare, iar alți doi – 
cu amenzi usturătoare.

O ȘOFERIȚĂ 
A MURIT DUPĂ 
CE MAȘINA S-A 

RĂSTURNAT 
Accidentul s-a produs la Rosoșany, raionul 

Kelmenți. La volanul mașinii se afla o femeie în 
vârstă de 34 de ani. Deocamdată nu se cunoaș-
te din ce motive mașina a ieșit de pe șosea și 
s-a răsturnat. În rezultatul accidentului femeia 
s-a ales cu traume incompatibile cu viața și a 
murit la locul avariei. Poliția a demarat o an-
chetă în baza articolului 286 al Codului Penal 
al Ucrainei. Continuă procedurile necesare sta-
bilirii tuturor circumstanțelor acestei întâmplări 
tragice.   
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• E bine de știut!

De ce trebuie să evităm orezul alb

În primul rând, ar trebui să 
ştim că o dietă echilibrată înseam-
nă sănătate. Pe lângă aceasta, 
menţinerea unui nivel bun de hi-
dratare poate garanta sănătatea 
organismului şi a minţii. Nu uitaţi 
să beţi cel puţin doi litri de apă pe 
zi şi să consumaţi fructe şi legu-
me proaspete pentru a avea parte 
de toţi nutrienţii care contribuie la 

starea bună a sănătăţii.
Consumul mare de orez alb 

poate să crească cu uşurinţă indi-
cele glicemic. Un studiu efectuat 
de cercetătorii britanici arată că 
şansele de a dezvolta diabet za-
harat de tip II sunt mult mai mari 
la persoanele care consumă orez 
alb mai des. Un semnal de alarmă 
este tras în privinţa femeilor, întru-

cât ele sunt mult mai predispuse 
la afecţiunile pe care excesul de 
orez alb le poate dezvolta.

Nutriţioniştii arată că acesta 
afectează cu uşurinţă persoanele 
sănătoase, întrucât se observă o 
creştere imediată a zahărului în 
sânge. O singură porţie de orez 
alb poate creşte posibilitatea de 
a dezvolta diabet zaharat, pentru 
că nu are aceleaşi valori nutritive 
ca orezul brun, lipsindu-i elemen-

te importante precum magneziu, 
fibre şi vitamine.

Specialiştii recomandă înlocu-
irea orezului cu cereale integrale, 
întrucât glicemia poate fi afectată 
cu uşurinţă şi la cei care nu suferă 
de diabet. Acestea sunt foarte să-
nătoase şi vor asigura toată ener-
gia de care are nevoie o persoană 
dimineaţa.

Orezul este folosit de foarte mult timp pe 
globul pământesc şi este şi în prezent  

unul dintre cele mai cultivate şi folosite ce-
reale, mai ales în continentul asiatic. Exis-
tă totuşi riscuri mari la care ne supunem, 
atunci când consumăm des orez. Nu este re-
comandat să fie consumat în cantităţi mari, 
întrucât poate crea multe afecţiuni grave.  

TRUCURI CARE 
VĂ VOR UȘURA VIAȚA 
ÎN BUCĂTĂRIE 

Lista cumpărăturilor. O listă a cumpărăturilor te 
va ajuta să fii organizată și să cumperi doar strictul 
necesar. Cumpărăturile impulsive te fac să cheltu-
ieşti  bani și timp de prisos. 

Planificarea meselor.  Acesta este secretul spre 
economie. Gândește-te ce ai vrea să găteşti pentru 
familie în decurs de o săptămână și fă lista în funcție 
de mesele planificate.

Citește rețeta înainte de a găti. Probabil ți s-a 

întâmplat să ci-
tești rapid rețeta 
și să crezi că ai 
tot ce îți trebuie, 
iar înainte de ora 
cinei să observi 
că îți lipsește ceva esențial, sau că totul trebuie să 
stea la rece 2-3 ore.

Gătește mai mult și folosește resturile de bu-
cate. Dacă găteşti ceva, asigură-te că faci în plus 
2-3 porții. Resturile de mâncare le poți păstra în frigi-
der sau transforma în bucate noi. 

Simplifică mesele.  Alege rețete care au ma-
ximum 6 ingrediente, altfel, adaptează-le și simpli-
fică-le. Folosește ingrediente de bază – morcovi, 
cartofi, carne, legume și proteine.

Gătitul este o artă, așa că încearcă să jon-
glezi. Diversifică-ți metodele de gătit. Dacă planifici 
să faci pui la grătar, legumele gătește-le la aburi.

Păstrează dulapurile curate și organizate. O 
să știi exact ce condiment unde se află și n-o să mai 
pierzi timp căutându-l.

Curăță pe măsură ce se murdăresc. Dacă lași 
vasele până după cină, cu siguranță te vei trezi cu 
o chiuvetă plină de vase. Spală-le pe măsură ce le 
folosești, iar la sfârșit, totul va fi curat.

Să gătești acasă nu e tocmai ușor, însă 
banii pe care îi cheltuiești  în fiecare zi pot 

fi economisiți, dacă ții cont de câteva sfaturi 
utile. Și cu toții știm că este mult mai sănă-
tos să ai control asupra fiecărui ingredient pe 
care îl adaugi în bucate.

SFATURI PENTRU MURĂTURI GUSTOASE 
Ne aflăm în plină vară, când acest anotimp frumos, pe lângă mare 

și soare, ne oferă și o mulțime de legume, de care ne putem bucura 
atât în stare proaspătă, cât și conserva pentru iarnă.

CASTRAVEŢI MARINAŢI
Prioritate o au, bineînțeles, legumele proaspăt cu-

lese chiar în aceeași zi din grădină. Dar pentru 
că această fericire nu o pot avea toți, majoritatea fiind 
obligați să-și facă cumpărăturile la piață sau magazine, 
asigurați-vă că vi se oferă castraveți tari, cu țepi vizibili, 
iar la codiță să se observe ruptura proaspătă, zemoasă. 
O indicație ar fi dimensiunile lor mici și senzația de înțe-
pătură atunci când îi atingi.

Ingrediente: 3-3,5 kg castraveţi proaspeţi, un pachet de ketchup Tor-
chyn Chilli,  1 pahar de oţet 9%, 1 pahar de zahăr, 2 linguri de sare, 1,5 litri 
de apă, frunze de dafin, piper negru boabe, usturoi după gust, ardei chili.

Preparare. Marinada: în apa fierbinte adăugați ketchup Torchyn 
Chilli, sare, zahăr și oțet, apoi fierbeți compoziția timp de 10 minute. În 
borcane sterilizate puneţi pe rând frunze de dafin, piper boabe și ustu-
roi. Umpleți borcanele cu castraveți (dovlecei sau alte legume pe placul 
dvs.) și adăugați marinada. Borcanele de 1 litru, acoperite cu capace, 
se sterilizează 10 minute după ce apa începe să fiarbă, şi castraveţii îşi 
schimbă culoarea. Apoi borcanele se scot, se închid ermetic, se întorc 
şi se lasă la loc cald până se răcesc. Iarna vor fi foarte crocanți.

CASTRAVECIORI MURAŢI PANE
Un aperitiv simplu și foarte gustos, mai ales pentru bere rece. 
 Ingrediente. 1 borcan castraveciori muraţi, 2 ouă, 150 g făină, 

150 g pesmet, un praf de sare, piper, ulei pentru prăjit.   
Preparare. Castraveţii se feliază în rondele de aproximativ 5 mm 

grosime. Ouăle se amestecă cu un praf de sare, unul de piper, puţină 
făină şi se bat spumă. Se pune pe un platou faină şi pe altul pesme-
tul. Rondelele de castraveciori se trec mai întâi prin făină, apoi prin 
compoziţia de ou şi la final prin pesmet. Se prăjesc în ulei încins până 
se rumenesc bine, întorcându-le de pe o parte pe cealaltă. Se scot 
imediat pe prosoape de hârtie absorbantă. 

CIORBĂ DE CASTRAVEŢI MURAŢI
Ingrediente: 8-10 castraveți murați de vară, 1 ceapă, 1 ardei gras 

(poate fi și capia), 2 morcovi, 100 g măsline, 3-4 cartofi, 50 ml ulei, 
sare, mărar uscat și ierburi aromate, 100 g țelină. 

Preparare. Se curăță legumele, morcovul și țelina se dă prin răză-

toare pentru a obţine o consistență mai mare a ciorbei. Se toacă ceapa 
puţin mai mărunt decât la o ciorbă obișnuită, ardeiul de asemenea și se 
pun la călit în 50 ml de ulei împreună cu cartoful tăiat cubulețe. Când le-
gumele sunt călite se adaugă apa, apoi la jumătatea timpului de fierbe-
re, se adaugă castraveții tăiați rondele, iar puţin mai târziu –  măslinele. 
Se sărează după 2-3 minute de clocot. La final se adaugă mărar uscat 
și ierburi aromate. Se serveşte rece, eventual de la frigider. 

Poftă bună! 
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Cu şevaletul pe plaiuri carpatine 

Conducătorul  acestui proiect cultural  a fost 
președintele Fundației Huțulilor din România, 
Vasile Popovici, având sprijinul  Consiliului Ju-
dețean Maramureș. Tabăra de creație  și-a  des-
fășurat lucrările în perioada 4-11 august, pe teri-
toriul Parcului Natural „Munții Maramureșului”, în 
comuna Repedea. 

Participând la acest proiect, artiștii plas-
tici români și ucraineni au avut posibilitate 
să descopere potențialul de inspirație al me-
diului rural deosebit, al unui areal ce îmbină 
istoria neatinsă, rătăcită în natură, și agresi-
unea brutală a intervențiilor contemporane. 
Scopul proiectului a fost îmbunătățirea inter-

acțiunii dintre creația artistică și sursele de inspirație 
ale acesteia. 

Operele create în această perioadă de comunicare și 
sesizare a frumuseții naturii montane de către  pictorii par-
ticipanți la tabără, cu priviri diferite asupra artei plastice, au 
promovat și au valorificat sursa de inspirație. 

Alternând între o abstractizare extremă și tehnici plas-
tice care concurează cu fotografia, arta plastică de astăzi 
reușește, de multe ori, să ignore realități care nu sunt mo-
derne. Între aceste realități se află satele și peisajele cultu-
rale, martori vii ai unui trecut. 

Echipa cernăuțeană a mulțumit din suflet organizatorilor 
Taberei internaționale pentru minunata ocazie de a crea în 
sânul unei naturi splendide.

Artiști plastici și artiști fotografi cernău-
țeni au participat la cea de a patra ediție 

a Taberei internaționale de creație „Cente-
nar-2018”. 

Festival de-a lungul 
Frontierei 

„Ministerul Politicii Informative al Ucrainei, îndeplinind decretul Președin-
telui privind susținerea limbii ucrainene, a inițiat și a pus în funcțiune un mare 
proiect – muzica ucraineană în micile orașe ale Ucrainei. Dorim ca muzica 
ucraineană contemporană de calitate să ajungă acolo, unde oamenii au puține 
ocazii s-o asculte în interpretare pe viu”, a menționat într-o conferință de presă 
secretarul de stat al Ministerului în cauză, Artem Bidenko.  

Cele șapte orașe alese pentru desfășurarea festivalului sunt Ismail din 
regiunea Odesa, situat la frontiera cu România, Ghenicesk din regiunea Her-
son, situat la granița administrativă cu Crimeea ocupată, Mariupol din regiunea 
Donețk, situat în zona Operațiunii Forțelor Unite, Konotop din regiunea Sumy, 
situat la frontiera cu Rusia, Mukacevo din regiunea Transcarpatică, situat la 
frontiera cu Ungaria, Sarny din regiunea Rivne, situat la frontiera cu Belarus, și 
Noua Suliță din regiunea Cernăuți, situat la frontiera cu România și Moldova. 

Primul concert a avut loc la 11 august, la Ismail. Noua Suliță îi va primi 
pe artiștii ucraineni la 22 septembrie.  La acest Festival de-a lungul Frontierei 
de stat participă cunoscuți interpreți și formațiilor ucrainene: Foma și Grupul 
„Mandry”, „Tartak”, „Antitila”, Maria Burmaka, „Gypsy Lyre”, Ivanka Cervinska 
și „GrozovSka Band”.  

În imagine: o secvență de la concertul din Ismail, care a dat primul 
acord al Festivalului la 11 august. 

În Ucraina se desfășoară Festivalul de muzică 
ucraineană „Țara ta fest”. Organizatorul lui 

este Ministerul Politicii Informative, iar speci-
ficul constă în aceea că artiștii-participanți la 
el, în decursul lunilor august-septembrie, vor 
evolua în șapte localități din țară, situate la 
Frontiera de stat a Ucrainei. 

Olga CIOLACU: „Bucovina, 
dumnezeiesc de frumoasă…” 

Deseori și-a imaginat un concert 
în Bucovina și legendara artistă din 
Moldova, Olga Ciolacu, cea care 
stăpânește ambele genuri: cânte-
cul popular și cântecul de estradă. 
Într-un interviu ea a recunoscut: 
„Odată, în august,  când căuta un 
loc liniştit şi răcoros ca să se odih-
nească, i-a venit dor de Bucovina 
şi a mers încolo să şi-l potolească. 
Am petrecut în Bucovina două săp-
tămâni – zona este dumnezeiesc 
de frumoasă! Spre sfârşitul vacan-
ţei, soţul a insistat să filmăm acolo 
şi un videoclip la melodia „Cine eşti 

tu, viaţă?”. Piesa este semnată de 
Gigi Rădulescu, un prieten de-al 
nostru din Constanţa. Scenaristul şi 
operatorul clipului este Valentin Bă-
trânac, iar eu am montat imaginile. 
Deci nu voi exagera dacă voi spune 
că acest videoclip este o producţie 
de familie”, a declarat Olga Ciolacu. 
Artista este mulţumită de rezultatul 
muncii lor, de faptul că în clip apar 
peisajele care au cucerit-o din pri-
ma zi şi pe care şi-a promis că le 
va revedea.

S-a bucurat mult când a văzut 
că mesajul piesei a ajuns la public 

şi că în doar câteva zile videoclipul 
a adunat un număr mare de vizuali-
zări şi comentarii apreciative.

„Aşa-i, dacă fac echipă bună 
cu Valentin nu doar acasă, ci şi la 
muncă”, adaugă vedeta.

De trei ani, Olga Ciolacu lucrea-
ză la o carte-interviu, iar cel care îi 
pune întrebările e soţul ei, Valen-
tin Bătrânac. Deocamdată nu ştie 
când va fi editată cartea, căci nu 
vrea să se grăbească. „Când o să 
mă las de cântat, cartea „Un inter-
viu de-o viaţă” va fi ocupația mea 
de bază”, afirmă artista.

Pe aceste timpuri e cam greu de organizat un turneu al vestiților 
interpreți din Moldova pe meleagurile noastre bucovinene, pentru 

consângenii lor de aici. Dar și ei regretă că sunt lipsiți de o astfel de 
posibilitate. Or, Bucovina este deosebită, pentru publicul de aici fie-
care interpret ce cântă în limba română este un oaspete drag. 
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• Exclusiv 

LA CERNĂUȚI, PE URMELE LUI CAROL MICULI… 

– Am sosit la Cernăuți ca să adun mate-
rial despre Carol Miculi: informații, articole, 
diferite publicații, spune doamna Ewa des-
pre scopul deplasării sale.  Le-am căutat la 
biblioteci și la arhiva din Cernăuți.  Acolo 
se păstrează certificatul lui de naștere al 
lui Carol Miculi. Toate aceste materiale îmi 
vor fi de mare folos la scrierea monografiei 

despre Carol Miculi. Un capitol al ei va fi 
consacrat vieții și activității compozitorului 
la Cernăuți și Lviv. Am vizitat locurile legate 
de el. Afară de aceasta, am adunat mate-
rial și la Lviv, oraș unde și-a petrecut mai 
mulți ani din viață Carol Miculi. Am găsit 
materiale la Biblioteca „V. Stefanik” și la 
Biblioteca Conservatorului.  În Ucraina am 
adunat informații foarte interesante. 

– O parte dintre care le-ați descoperit 
la Cernăuți… 

– Da. Am  xeroxat aceste materiale. 
Unele dintre ele sunt chiar în limba polone-
ză despre Miculi.  Vreau să spun că el câți-
va ani  i-a fost elevul lui Chopin. Și despre 
aceasta am date interesante. 

– Fără îndoială că vă sunt cunoscute 

creațiile muzicale ale acestui discipol al 
lui Frederic Chopin… 

– Desigur. Am copiile xerox a șase edi-
ții ale creațiilor lui Carol Miculi. Este un 
compozitor multilateral, care a compus 
piese pentru pian,  cor, orchestră, a valori-
ficat creația populară.  Însă este foarte im-
portantă propagarea de către Carol Miculi 
a creației dascălului său, contribuția lui la 

formarea cultului lui Chopin. El a 
editat în redacția sa șase creații 
ale lui Chopin. În genere, creația 
lui Chopin a fost editată în șap-
tesprezece volume.  Carol Miculi 
a fost primul elev al lui Chopin 
care a popularizat creația învă-
țătorului său în Europa de Est: 
în Ucraina, România, Moldova. 
A fost unul dintre ucenicii emi-
nenți  care a continuat școala lui 
Chopin. 

– Dar în Polonia se știe des-
pre acest eminent ucenic al 
lui Chopin? Or, monografia pe 
care o veți scrie va contribui și 

la popularizarea lui Carol Miculi. 
– Ca muzicolog, consider că merită să 

fie scrisă și o monografie despre Miculi. 
Am început să adun materiale despre el 
în Ucraina – la Lviv și Cernăuți, la Paris. În 
aceste locuri el a activat și a concertat și 
aceste momente își vor găsi reflectare în 
monografia mea. 

– Cu ce impresii v-ați ales la Cernă-
uți? 

– Am fost însoțită de bunii mei ghizi la 
Casa Națională a Polonezilor, am aflat că 
la Cernăuți se editează și un ziar în limba 
poloneză. Cernăuțiul este un oraș ospitali-
er. M-au impresionat profund capodoperele 
lui arhitectonice: clădirea primăriei, corpul 
central al Universității… 

– Doamna Ewa, după ce va vedea lu-
mina tiparului monografia Dumneavoas-
tră despre elevii lui Chopin, nu ați dori 
ca lansarea ei să aibă loc și la Cernăuți? 

– S-ar putea organiza chiar un concert, 
în cadrul căruia să fie interpretate, în afară 
de creații de Chopin,  piese pentru pian și 
cântece de Carol Miculi. 

Recent a poposit la Cernăuți muzicologul din Varșovia, 
Ewa STAVINSKA-DAHILD, care adună material pentru 

o monografie despre eminenții elevi ai lui Frederic Cho-
pin – mândria națională a Poloniei și unul dintre cei mai 
mari compozitori ai omenirii. Unul dintre aceștia este Carol 
Miculi, născut la Cernăuți și care în anii 40 ai secolului XIX, 
la Paris a frecventat cursurile de pian ținute de Chopin.  
Apoi, activând la Cernăuți și Lviv, compozitorul Carol Miculi 
a propagat pe larg creația celebrului său învățător. Anume 
Carol Miculi a prevăzut genialitatea lui Ciprian Porumbescu, 
când acesta abia învăța să cânte la vioară. 

 Ieri – preşedinte de colhoz, 
astăzi fermier

– Țin minte că la 22 martie 1972, după absolvirea Co-
legiului agricol din Țaul, Moldova, am venit să lucrez aici 

în calitate de agronom. Apoi am învățat fără frec-
vență și la Institutul agricol din Kameaneț-Podilski. 
Am fost și conducător de brigadă, și președinte 
de colhoz. Iar când a trecut timpul gospodăriilor 
colective și a venit cel al gospodăriilor de fermier,  
am hotărât să nu mă dezic de muncile câmpului, 
povestește  domnul Vasile. 

Gospodăria lui de fermier nu dispune de sute 
de hectare, ci numai de 50, dar și pe ele se pot 
face minuni. 

– Soția mea, Vera, e și ea specialistă în agricultură. E 
chiar îndrumătorul și mâna mea dreaptă, recunoaște fermi-
erul Vasile Stadniciuc. Pe toate le punem la cale împreună. 
Cultivăm cereale, culturi tehnice – floarea soarelui și soia, 
porumb și lucernă. Din prima coasă de lucernă pregătim nu-
trețuri pentru animale, iar la coasa a doua – recoltăm semin-
țele, care apoi sunt vândute sătenilor. 

Fermierul Vasile Stadniciuc dispune și de o oloiniță, de 
un agregat de prelucrare a soii și, desigur, de tehnica nece-
sară pentru lucrarea pământului. Deci, procesul de produc-
ție este pus bine pe roate. 

– Încă în copilărie am rămas încântat de felul cum este 
organizată munca albinelor – e ceva fantastic. Pe atunci ta-
tăl meu avea numai câțiva stupi. Și, iată, la bătrânețe, am 
ajuns și eu să-mi realizez visul din copilărie. Întrețin 11 fami-
lii de albine. Nu fac comerț cu mierea, fac pomană, afirmă 
domnul Vasile. 

E un gest al unui creștin adevărat. Nu întâmplător Ziua api-
cultorului coincide cu marea sărbătoare creștină a Schimbării 
la Față, marcată în Ucraina pe stil vechi la 19 august. În aceas-
tă zi la biserică, împreună cu fructele, este sfințită și mierea. 

Dar, cei mai doriți „consumatori” ai mierii din prisaca bu-
nelului Vasile sunt cei patru nepoței ai lui.

– Împreună cu soția Vera am crescut și am dat la cale doi 
feciori și o fiică. Ei toți au absolvit Universitatea din Cernăuți, 
au ocupațiile lor, iar atunci când avem nevoie de ajutor, sunt 
lângă noi. Desigur, vin împreună cu nepoțeii – bucuria și 
alinarea noastră. 

Tot pe o notă romantică mi s-a destăinuit domnul Vasile 
Stadniciuc despre inspirația sa permanentă.

– Iubesc foarte mult natura. Deseori acest sentiment îmi 
poartă pașii  pe lanuri, unde simt că mi se refac puterile și-mi 
văd rostul vieții pe acest pământ. 

Odată cu desființarea colhozurilor, nu toți specialiștii au părăsit agricultura, 
ci și-au găsit locul în noul sistem de producție. Mai puțini președinți de 

colhoz au devenit fermieri. Domnul Vasile STADNICIUC din Bălcăuți, raionul 
Noua Suliță, este unul dintre acești adevărați oameni ai gliei, rămânând să 
crească recolte, folosind cunoștințele și bogata-i experiență.  I-a dictat să pro-
cedeze astfel anume spiritul de bun gospodar. 
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Viktor MGLYNEȚ: A fost o victorie binemeritată
În cadrul etapei a patra a 

Campionatului naţional la fotbal 
Liga a II-a, FC Bucovina s-a im-
pus categoric în deplasare în fața 
echipei Veres (Rivne) cu scorul 
de 3:1. Este a  doua victorie con-
secutivă în acest sezon pentru 
echipa cernăuțeană, care acum 
se poziționează pe locul 4 în cla-
samentul Ligii a II-a cu 6 puncte 
la activ. Lider în clasament ră-
mâne  Cerkașcyna-Akademia cu 
10 puncte, urmată de Kaluș cu 7 
puncte și Mynai cu 6 puncte. „A  
fost o partidă reușită. Am profitat 
de momente și  am putut marca 
mai multe goluri. În fond am reușit 
că atingem scopurile propuse… 
A fost o victorie binemeritată”, a 
declarat antrenorul principal al FC 
Bucovina, Viktor Mglyneț.

Primul gol al lui 
Cristiano Ronaldo la Juventus

Așteptarea a luat sfârșit, Cris-
tiano Ronaldo a marcat primul gol 
pentru noua sa echipă Juventus 
Torino, într-un amical disputat de 
gruparea sa cu Juventus Prima-
vera, practic echipă secundă, sau 
echipă de tineret a campioanei 
din Italia. Ronaldo a avut nevoie 
doar de 8 minute pentru a înscrie 
pentru campioana Italiei. Atacan-
tul portughez a preluat perfect o 
pasă lungă şi apoi a plasat min-
gea fără nicio şansă pentru porta-
rul advers în uralele fanilor aflaţi 
la meci. Principala problemă la 
acest meci a fost stadionul prea 
mic, doar 5.000 de locuri, mult 

prea puţin pentru cei care vroiau 
să vadă noua echipă a lui Juven-
tus.

Ronaldo este subiectul tran-
sferului verii. Starul portughez a 
plecat în această vară de la Real 
Madrid după un conflict pe care 
l-a avut cu preşedintele Floren-
tino Perez. Real Madrid a înca-
sat 105 milioane de euro pentru 
Cristiano Ronaldo, care a ales să 
joace în Serie A. Portughezul a 
semnat un contract valabil pentru 
4 ani cu Juventus Torino, acolo 
unde are un salariu stagional de 
30 de milioane de euro.

Semifinalele Cupei 
raionului Herța la fotbal

Patru echipe de fotbal vor da piept pentru câștigarea marelui tro-
feu. În  semifinalele Cupei raionului Herța la fotbal se întâlnesc echi-
pele Buda Mare – Molnița și Godinești – Ţureni. Finala com-
petiției este programată pe 24 august. 

Noul stadion pe banii UEFA 
va fi dat în exploatare la toamnă

La toamnă, în cadrul marcă-
rii Zilei orașului, la Cernăuți va fi 
inaugurat un nou stadion modern 
cu trei terenuri de fotbal. FIFA a 
alocat în aceste scopuri 300 mii 
de euro, alte 10 milioane de griv-
ne au fost alocate din bugetul lo-
cal. Stadionul va avea o suprafaţă 

de 7 mii de metri pătraţi și cu ga-
zon artificial. Acest stadion situat 
pe strada Principală, zona fostei 
uzine Electronmaş, urma să fie 
inaugurat încă în anul 2016, însă 
din cauza birocraţiei lucrurile au 
rămas pe loc.

Până la finele anului curent în 

regiunea Cernăuți vor fi date în 
exploatare alte 8 mini stadioane 
cu gazon artificial. Potrivit con-
ducerii regiunii, de la începutul 
anului curent au fost inaugurate 
3 stadioane destinate pentru mi-
nifotbal la Cernăuți, Voloca și Cu-
ciurul Mare.

Meciurile din playoff-ul  
Champions League, sezonul 2018-2019

Steaua Roşie Belgrad/Spartak Trnava vs FC Salzburg/Shkendija

• Qarabag/BATE Borisov vs PSV Eindhoven
• Young Boys Berna vs Astana/Dinamo Zagreb
• Malmo/MOL Vidi vs Celtic/AEK Atena
• Benfica/Fenerbahce vs PAOK Salonic/Spartak Moscova
• Standard Liege/Ajax vs Slavia Praga/Dinamo Kiev

Meciurile din playoff-ul Ligii Campionilor vor avea loc pe 21/22 şi 28/29 august. Echipele în-
vingătoare vor merge în grupele competiţiei, iar cele eliminate se vor califica direct în grupele 
Ligii Europa. Reamintim că finala UEFA Champions League din 2018 s-a  jucat pe arena NSC 
Olimpiiskyi din Kiev între două dintre cele mai de succes echipe: Real Madrid şi Liverpool. Real 
Madrid a  câștigat pentru al treilea an consecutiv finala Champions League.

Liga Campionilor regiunii 
Cernăuți la fotbal-2018

Etapa a IV-a. Rezultate
Banyliv – Bila Urojai – 1:6
Tereblecea – Zarinok Drim Tim – 5:0
Rukșyn – Stăneștii de Jos – 5:0
Mahala – Volcineții Vechi – 4:0 

În etapa a V-a a competiției se 
întâlnesc echipele Bila Urojai 
– Voloca, Zarinok Drim Tim 
– Boian și Stăneștii de Jos – 
Cupca.
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Un bărbat își sună soția:
– Draga mea, unde ești?
– Acasă.
– Sigur. Ia pornește blenderul.
Pornește ea blenderul și omul se calmează. În 

ziua următoare vine la prânz acasă fără să-și anun-
țe soția. Mare îi este mirarea când nu o găsește 
acasă. Merge imediat în camera fiului său.

– Fiule, dar unde-i mama?
– Nu știu, tată, a plecat acum o oră și a luat și 

blenderul cu sine.
* * *

Un bărbat i se laudă prietenului său:
– Tânăra și apetisanta mea soție stătea dimi-

neața în bucătărie, pregătindu-ne ca de obicei patru 
ouă fierte moi, pâine prăjită cu unt și suc de por-
tocale pentru micul dejun, îmbrăcată doar cu un 
T-shirt scurt pe ea, cu care și dormise. Așa cum 
am intrat, aproape adormit, ea s-a aplecat misterios 
spre mine:

– Ar trebui să faci dragoste cu mine începând 
din acest moment!

– Uau! Ochii mi s-au luminat brusc, sunt oare 
treaz sau încă visez? Atunci nu poate să fie decât 
ziua mea norocoasă! Am îmbrățișat-o și apoi a fost 
ceva minunat, chiar acolo, pe masa din bucătărie. 
La final, ea mi-a spus un tandru „Mulțumesc!” și s-a 
întors iute spre aragaz, cu tricoul încă în jurul gâtu-
lui. Fericit, dar un pic derutat, am întrebat:

– Ce a fost asta?
– Și ce ți-a explicat?
– Mi-a zis că s-a stricat cronometrul și nu știa 

cât timp trebuie să fiarbă ouăle.

* * *
Un prieten îi povestea altuia despre aventurile 

din vacanță:
– Îți închipui, mă urc în tren pentru a mă întoar-

ce acasă și am nimerit într-o cușetă cu o blondă 
extraordinară, altcineva nu era nimeni, doar noi doi. 
Am băut un pic…

– Și?
– Ce, și? Ea s-a dezbrăcat, am rămas pur și 

simplu fascinat de corpul ei. Apoi am făcut dragos-
te. După asta, însă, ea se ridică și începe a plânge: 
Eu, spune ea, sunt o ticăloasă, am un soț atât de 
bun, el mă iubește atât de mult, îmi este fidel, eu 
însă uite ce faptă înjositoare am făcut, cât mă că-
iesc de cele întâmplate, nu am să mi-o iert nicioda-
tă. Așa de emoționant vorbea, încât, auzind-o, am 
început a plânge și eu.

– Și ce a urmat?
– Ei, ce, ce? Așa a fost până am ajuns acasă… 

plângeam, făceam dragoste, plângeam, făceam 
dragoste, plângeam, făceam dragoste…

* * *
– Cum se numește o femeie lăsată gravidă de 

șeful ei?
– Bosumflată.

* * *
Soţia cântă și cântă intens la vioară. 
Soţul deja enervat la culme:
– Termină odată! Bine, o să-ţi cumpăr rochia 

aia!

CÂND ÎȘI DESFAC PETALELE FRUMOASELE 
FLORI ALE INIMII

Oamenii sunt total 
diferiţi în viaţa asta. 

Fiecare percepe după 
cum îl duce capul zicala 
„Cum îţi vei aşterne, aşa 
vei dormi”. Nici drumu-
rile cu hopuri din velea-
tul nostru nu sunt la fel 
pentru toţi: pentru unii 
ele sunt întortocheate şi 
pline de greutăţi, pentru 
alţii presărate de sur-
prize plăcute şi netede. 
Şi numai speranţa şi 
iscusinţa fiecăruia de 
a-şi croi propriul destin 
îl poate aduce la limanul 
adevăratei fericiri. 

Viorica crescuse numai cu bunica. 
Bunilor ei părinţi nu le-a fost dat să se 
bucure mult timp de venirea pe lume a 
floricelei, după cum o numeau. Deşi au 
trecut ani mulţi de atunci, fata ţine bine 
minte ziua neagră. Era într-o dimineaţă 
de septembrie, zi de toamnă, dar cal-
dă ca luna lui Cuptor, când au pornit, 
împreună cu părinţii, în Carpaţi pentru 
vreo câteva zile. Tatăl ei savura plăce-
rea unui scurt concediu, ce i-l oferise fir-
ma, iar mamă-sa era în aşteptarea unui 
frăţior spre bucuria surioarei. Erau deja 
la intrare în Iaremcea, unde aveau să 
petreacă cele câteva zile. Dintr-o inter-
secţie a ieşit cu mare viteză o maşină, 
ce s-a izbit cu putere în „Jiguli”-ul lor. 
Mamă-sa a decedat pe loc, iar tata a 
murit în drum spre spital. Medicii, sosiţi 
la locul teribilului accident, au spus că 
numai Viorica s-a născut în cămaşă – 
era pe banca din spate. Mai târziu ex-
pertiza avea să constate că şoferul-uci-
gaş consumase o mare doză de alcool. 
Aşa a rămas bietul copil la doar cinci 
anişori în seama bunicuţei sale bolnave. 
Femeia, însă, nu şi-a cruţat nici forţele, 
nici timpul său şi a făcut ca nepoţica să 
nu ducă lipsă de nimic. Viorica era unica 
alinare pentru inima-i sfâşiată de dure-
re. Nu a stat de o parte nici unchiul fe-
tiţei pe linia mamei, stabilit de mai mulţi 
ani la Vinnița. Le ajuta cu bani şi pro-
duse alimentare, iar când venea acasă 
o îmbrăca pe „păpuşica” lui, după cum 
prefera s-o dezmierde pe Viorica, din 
cap până-n picioare. Odată cu plecarea 
părinţilor şi florile din grădină au devenit 
mai triste. Uitam să vă spun că mama 
Vioricăi era o florăreasă de neîntrecut, 
aceasta fiind ocupaţia ei de bază. Prelu-
ase meseria de la mamă-sa, care tot cu 
florile şi-a câştigat pâinea cea de toate 
zilele o bună bucată din viaţă.   

După plecarea fulgerătoare a fiicei 
din această lume femeia a abandonat 
florăria. Nici vârsta nu era aceea, care 
să-i permită să îngrijească grădina mân-
dră de flori de altă dată, ba şi să le re-
alizeze la piaţă după cum o făcea pe 
vremuri. S-a concentrat în totalitate pe 
educaţia nepoatei. I-a fost ca o mamă şi 
a făcut totul ce i-a stat în puteri pentru 
ca Viorica să se bucure de farmecul co-
pilăriei ca şi ceilalţi semeni ai ei. Ajunsă 
în anul de absolvire a şcolii, fata şi-a pus 

în gând să studieze economia. A susţi-
nut cu succes examenele de admitere 
la facultatea de profil a Universităţii din 
Cernăuţi. Şi a reuşit. Când s-a văzut în 
listă, a fugit la bunica să-i spună bucuria. 

Să ştii că şi părinţii tăi se bucură de 
acolo, de sus, pentru tine, i-a zis bunica 
îmbrăţişând-o.

O să depun toată stăruinţa pentru a 
deveni om în viaţă, i-a răspuns nepoata. 

A doua zi a plecat la biserica din sat 
şi a pus lumânări de sănătate şi s-a ru-
gat la Cel de Sus să-i dea puteri pentru 
a trece peste momentele grele.  

Prin cunoştinţele unchiului de la Vin-
nița a găsit la Cernăuţi un apartament cu 
chirie. Mai grea a fost despărţirea tempo-
rară de bunica. A rugat-o să vină cu ea 
la Cernăuţi, propunere pe care bătrâna a 
refuzat-o. Cei cinci ani de studii au trecut 
pe neobservate. Tot cu ajutorul unchiului, 
Viorica a avut norocul să se angajeze cu 
serviciul la sucursala unei bănci din oraş. 
Deşi munca o istovea peste măsură, le 
făcea cu deosebită plăcere pe toate. 
Doar era profesia la care a visat din anii 
de şcoală. În zilele libere fugea la ţară 
pentru a fi alături de bunica şi de florile 
minunate din grădina mamei. 

La sucursala băncii Viorica a trudit 
vreo şapte ani buni. Anii treceau şi ar 
fi fost cazul ca fata să se gândească şi 
la familie. Avea un serviciu pe plăce-
re, adunase şi ceva rezerve de bani şi 
intenţiona să-şi cumpere cu timpul un 
mic apartament la oraş. Dar, iată, la via-
ţa personală nu prea avea timp să se 
gândească. Chiar din primele luni de 
aflare la bancă a pus ochii pe ea şeful 
sucursalei. Fata i-a dat de înţeles că la 
moment nu o interesează vreo relaţie, 
deoarece ar vrea să se pună bine pe 
picioare şi abia după aceea se va gân-
di la familie. Nu găsea ea, Viorica, în 
acel bărbat sufletul-pereche. Era omul 
cu vreo 15 ani mai în vârstă şi până la 
aceea divorţase de două femei, cărora 
le lăsă în îngrijire doi feciori. Peste ceva 
timp, Vadim (aşa îl chema pe şeful ei) 
a revenit cu propunerea. Văzându-se şi 
a doua oară respins a decis să se răz-
bune cum numai o să-i pice momentul. 

– Nu ştii tu, Viorică dragă, să pui preţ 
pe ceea ce este bun, i-a spus ironic.

Într-o dimineaţă a sunat-o o colegă 
de serviciu şi a înştiinţat-o că ar trebui 

să se prezinte la serviciu mai devreme 
ca de obicei pentru că în ziua aceea se 
aşteaptă sosirea unui control de mai 
sus. Colegii mai superiori i-au înştiinţat 
pe colaboratori că unii dintre ei vor fi re-
duşi în legătură cu optimizarea potenţi-
alului de cadre. Pentru Viorica nu a fost 
nimic de mirare când Vadim i-a spus 
să-şi strângă lucrurile, deoarece va fi 
concediată într-o săptămână alături de 
alţi câţiva colegi. 

Putea să fie altfel, dar aşa ai vrut tu, 
i-a spus şeful pe acelaşi ton ironic.

– Nu cred că în viaţa aceasta ar fi 
vreo situaţie fără ieşire, i-a răspuns fata 
mândră.

– Să vedem, să vedem ce-o să-ţi 
aducă ziua de mâine, a strâns bărbatul 
din umeri.  

...Casa în care crescuse a întâmpi-
nat-o cu o oarecare răceală de parcă 
ar fi întrebat-o „La ce-ai venit?”. Bunica 
decedase cu doi în urmă şi casa stătea 
pustie. Deşi bătrâna i-a propus, înainte 
de moarte, s-o vândă şi cu banii ago-
nisiţi să-şi cumpere un apartament la 
oraş, Viorica nu a acceptat. Acum, vă-
zându-se fără un loc de muncă, a de-
cis să revină în satul copilăriei şi să-i 
întoarcă grădinii de flori de lângă casa 
părintească faima de altădată. În zilele 
următoare a luat un credit de la bancă, 
a început să studieze cea mai recentă li-
teratură din domeniul florăriei şi în scurt 
timp a readus grădina în starea ei iniţi-
ală. Ba şi-a construit lângă casă şi un 
mic magazin de flori, care la început nu 
prea avea clienţi. Mai apoi oamenii ve-
neau din ce în ce mai mulţi. Într-o zi i-a 
trecut pragul magazinului un vechi client 
al băncii unde lucrase.

– Dumnezeule, ce mândreţe! – a 
exclamat el de la intrare. De când te-ai 
făcut florăreasă?   

– N-aş schimba pe nimic acest rai, 
i-a răspuns fata. O să urmez cele înce-
pute cândva de mama.

Au stat îndelung de vorbă. La des-
părţire bărbatul a cumpărat două buche-
te mari de trandafiri şi a întrebat-o:

– Nu crezi că ar fi timpul să înfloreşti 
şi tu?

Viorica a lăsat ochii săi albaştri în jos 
şi nu i-a răspuns nimic. În zilele imediat 
următoare pe la magazinul lor a intrat 
un tânăr, care semăna leit cu clientul de 
la bancă. Era Valentin, fiul acelui bărbat, 
care, la îndemnul tatălui său, venise s-o 
vadă pe frumoasa florăreasă cu ochii 
albaştri ca azurul cerului. 

...Au trecut patru ani de atunci. În 
grădina Vioricăi şi a lui Valentin cresc 
cu mult drag încă două flori firave – 
Valentina şi Luminița, iar orice zi ală-
turi de soț este pentru Viorica nu una 
simplă, ci o stare a de nedescris când 
inima își desface mândrele sale peta-
le, topită de fericire și de dulceața ce-
lui mai sacru sentiment de pe pământ 
– iubirea.  

Dumitru VERBIȚCHI
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Rubrică susţinută 
de Valeria ŞTEFUREAC

Fasolea păstăi – inamicul diabetului şi al obezității

CE FEL DE FASOLE 
VERDE FOLOSIM 

ÎN TERAPIE
Deşi titulatura „oficială" este de fasole 

verde, de regulă fasolea păstăi pe care o 
găsim în pieţe şi în magazine are culoa-
rea... galbenă, mai rar verde sau verde cu 
dungi roşietice. Culoarea galbenă a păs-
tăilor vine de la flavonoidele (substanţe cu 
efecte antiinflamatoare şi antioxidante) pe 
care le conţine; culoarea verde a păstăilor 
vine de la conţinutul mare de clorofilă (care 
are o acţiune depurativă, antitoxică); culoa-
rea roşcată cu care este uneori împestriţată 
fasolea vine de la aşa-numiţii pigmenţi an-
tocianici (cu efecte antitumorale şi antioxi-
dante puternice). Aşadar, toate varietăţile 
de păstăi sunt bune în terapie, cu condiţia 
să fie sănătoase, fără porţiuni deshidratate 
sau cu coloraţia schimbată. Cu cât fasolea 

are, indiferent de soiul său, o coloraţie mai 
vie, mai intensă, cu atât are o acţiune mai 
puternică.

CUM PREPARĂM ȘI 
CUM CONSUMĂM 
FASOLEA VERDE

De regulă, fasolea se consumă fiartă 
rapid în apă sau, mai bine, în abur, gă-
tirea îndelungată distrugându-i o mare 
parte din vitamine şi alte principii active. 
De asemenea, conservele cu fasole păs-
tăi nu mai păstrează, conform studiilor 
nutriţioniştilor, aproape nimic din pute-
rea curativă a păstăilor proaspăt gătite. 
Aceasta, spre deosebire de fasolea ver-
de păstrată prin congelare, care continuă 
să aibă mai mult de 50% dintre calităţile 
nutritive şi terapeutice ale celei proaspe-
te.

FASOLEA VERDE 
ȘI DIABETUL

Un consum ridicat de fasole verde 
încetineşte asimilarea zaharurilor, da-
torită conţinutului de fibre alimentare 
al acestei leguminoase, ceea ce men-
ţine constantă glicemia şi protejează 
pancreasul. În sezon, se recomandă 
curele cu o durată de o lună, timp în 
care se consumă 5-6 zile pe săptămâ-
nă acest aliment. Din fericire, pe timpul 
sezonului rece, poate fi consumată 
fasolea păstăi conservată prin conge-
lare, care are efecte la fel de bune în 
ţinerea sub control a diabetului. Con-
sumul frecvent de fasole verde este 
de natură să scadă glicemia prin acţiune directă 
(tecile de fasole conţin substanţe hipoglicemi-
ante), dar şi prin stimularea activităţii pancrea-
sului. Ca atare, se recomandă consumarea, de 
măcar trei ori pe săptămână, a unei porţii de 
fasole verde, dacă suferiţi de diabet de tip 1 sau 
2. Beneficiile sale sunt prevenirea complicaţiilor 
acestei boli (neuropatie, nefropatie, tulburări 
cardiovasculare), scăderea sau menţinerea do-
zelor de insulină la un nivel acceptabil în cazul 
în care boala este insulino-tratată.

FASOLEA VERDE, 
SUPRAGREUTATEA 

ȘI OBEZITATEA
O porţie mare de păstăi (240 grame), 

gătite cu puţin ulei, condimente şi ceapă 
verde, conţine mai puţin de 300 calorii, în 

schimb, creează o senzaţie de saţietate du-
rabilă. De aceea, acest aliment este un ade-
vărat medicament de slăbit, recomandat cu 
atât mai mult, cu cât stimulează tranzitul in-
testinal şi are proprietăţi diuretice, ajutând, 
astfel, la o scădere mai rapidă în greutate. 
Persoanele care au nevoie să slăbească şi 
să-şi stabilizeze rezultatele, ar trebui nea-
părat să-şi introducă în dieta săptămânală 
fasolea verde. Aceasta poate fi deopotrivă 
garnitură sau fel principal de mâncare, di-
minuând cantitatea de calorii consumate la 
fiecare masă, împiedicând reapariţia rapidă 
a senzaţiei de foame. Nu în ultimul rând, fa-
solea verde împiedică depunerea rapidă a 
excesului de glucoză, sub forma straturilor 
de grăsime, întrucât această legumă are un 
indice glicemic foarte scăzut.

În lume există nu mai puţin de 130 de feluri de fasole ver-
de. Păstăile pot avea diferite dimensiuni, culori sau com-

binaţii de culori, iar varietatea lor nu este întâmplătoare, 
fiind corelată cu proprietăţi terapeutice diferite. Pentru că 
fasolea verde are calităţi vindecătoare incontestabile, fiind 
folosită cu succes în dietă a peste o sută de afecţiuni. 
De fapt, păstăile sunt un fel de antidot la partea negativă 
a  alimentaţiei moderne, deoarece au conţinut scăzut de 
zahăr, reglează activitatea pancreasului şi, prin conţinutul 
ridicat de clorofilă, detoxifică organismul. 

Tratamente interne
* Ateroscleroza. Foarte multe dintre 

substanţele active conţinute de fasolea verde 
au o acţiune demonstrată de prevenire a for-
mării plăcilor de aterom pe artere. Vitaminele A 
şi C, magneziul, potasiul, acizii graşi conţinuţi 
în păstăile de fasole, toate contribuie la acest 
efect anti-aterosclerotic, scăzând procentul de 
colesterol negativ (LDL) şi împiedicând oxida-
rea şi depunerea acestuia pe pereţii vaselor de 
sânge.

* Prevenirea cancerului de colon. 
Vitaminele şi pigmenţii din tecile păstăilor pro-
tejează celulele intestinului gros de acţiunea 
mutagenă a unor substanţe cancerigene gă-
site frecvent în alimentaţia modernă. Apoi, s-a 
demonstrat că fibrele alimentare conţinute de 
fasole reduc cu peste 50% posibilitatea de a 
face cancer de colon, dacă sunt consumate 
constant.

* Tulburări de memorie. Vitamina B1, 
conţinută de fasolea verde, are un rol impor-
tant în stimularea şi în menţinerea funcţiilor co-
gnitive ale creierului, în special a memoriei. Ea 
participă la sinteza acetilcolinei, un neurotrans-
miţător esenţial pentru memorie, a cărui ab-
senţă este corelată cu apariţia Alzheimer-ului.

* Osteoporoză, rahitism. Fasolea 
este printre cele mai bogate alimente în vita-
mina K şi, în plus, prezintă avantajul că poate 
fi consumată în cantităţi mari. Or, vitamina K 
joacă un rol crucial în menţinerea sănătăţii sis-
temului osos. Această vitamină, conţinută din 
abundenţă de fasole, încetineşte acţiunea unor 
celule, numite osteoclaste, care sunt respon-
sabile de pierderea de substanţă osoasă.

* Litiază biliară. Consumul de fasole 
verde aduce în organism o cantitate impor-
tantă de fibre alimentare, adică de substanţe 
nedigerabile, care joacă un rol de „mătură" în 
organism, curăţind tubul digestiv. Cercetările 
arată că un consum regulat al acestor fibre ali-
mentare previne şi apariţia litiazei biliare.

* Hipertensiune arterială. Magneziul 
şi potasiul din fasolea verde sunt două „medi-
camente" care fac un tandem redutabil în re-

ducerea şi stabilizarea tensiunii arteriale. Se 
recomandă consumul a 240 grame de fasole pe 
zi, o dată pe lună, tratamentul fiind util şi pentru 
prevenirea unor complicaţii grave ale hiperten-
siunii arteriale, cum ar fi infarctul sau accidentul 
vascular cerebral.

* Valori ridicate ale colesterolului 
și ale trigliceridelor. Aceleaşi fibre alimen-
tare menţionate anterior intervin şi în scăderea 
nivelului grăsimilor şi al zahărului din sânge. 
Cercetătorii au arătat că doar 180 grame de fa-
sole verde, consumată zilnic timp de 28 de zile, 
contribuie la o scădere a colesterolului negativ 
(LDL) cu 10-20%.

* Adjuvant în hepatită și în ciroză.  
Fasolea verde fiartă este printre mâncărurile 
cele mai bine tolerate de ficat, fiind recoman-
dată în mod special persoanelor care suferă 
de hepatită cronică, mai ales cu evoluţie spre 
ciroză. Ea conţine proteine cu grad redus de 
toxicitate, vitamine care susţin activitatea fica-
tului, dar şi alte substanţe cu efect tonic hepa-
tic. Doza zilnică de fasole păstăi recomandată 
este de 150-200 grame.

* Astmă. Beta-carotenul şi flavonoidele 
conţinute din belşug de păstăile de culoare 
galben-intens, precum şi vitamina C, pe care o 
găsim în toate tipurile de fasole verde, au efec-
te antiinflamatoare puternice asupra căilor res-
piratorii şi reduc intensitatea reacţiei alergice. 
Pe timpul verii se recomandă curele cu o dura-
tă de o lună, timp în care se consumă câte 250 
grame de fasole, de cinci ori pe săptămână.

* Osteoartrită, artrită reumatoidă. 
Fasolea verde conţine, pe lângă antireumati-
cele clasice (vitamina A şi C, flavonoidele), un 
oligoelement mai puţin întâlnit: cuprul în formă 
organică, asimilabilă. O suplimentare a cupru-
lui în dietă duce la o reducere semnificativă a 
simptomelor reumatismului (în special a durerii 
şi a rigidităţii articulare), efectele fiind durabile. 
Se recomandă ca atare curele de 3-6 săptă-
mâni, timp în care se consumă minimum 1,6 kg 
de fasole păstăi săptămânal.

* Imunitate. Se recomandă consumul 

păstăilor de culoare galben-intens sau verzi, cu 
pigmentaţii închise, roşietice. Aceste tipuri de 
fasole conţin numeroase substanţe active (vi-
tamine, flavonoide, antocianin) care stimulează 
producţia şi activează celulele sistemului imu-
nitar. Persoanele care sunt sensibile la infecţii, 
cu predispoziţii spre afecţiuni tumorale, ar trebui 
să consume măcar o dată la două zile o porţie 
de fasole gătită la abur sau prin fierbere rapidă.

* Convalescență, astenie. Fasolea ver-
de se consumă fiartă, adăugându-i-se doar sare 
şi condimente, puţin ulei şi suc de lămâie, aşa 
încât să fie uşor digerabilă. Este uşor de metabo-
lizat, cu condiţia să nu aveţi intoleranţă digestivă 
la acest aliment, iar în plus, conţine, pe lângă o 
serie întreagă de minerale şi vitamine, acid silicic, 
o substanţă cu proprietăţi energizante.

* Migrenă. Riboflavina (vitamina B2), si-
liciul organic, flavonoidele conţinute de fasolea 
verde s-a demonstrat că reduc frecvenţa ata-

curilor de migrenă, indiferent de natura acesto-
ra. Persoanele care suferă de migrenă ar tre-
bui să consume măcar de 4 ori pe săptămână 
acest aliment, mai ales în zilele în care trebuie 
să facă eforturi mari, psihice sau intelectuale.

PRECAUŢII ȘI CONTRAINDICAŢII
Persoanele care suferă de litiază renală 

vor consuma cu prudenţă fasolea verde, nu 
mai des de o dată pe săptămână. Aceasta, 
deoarece fasolea are un conţinut destul de 
ridicat de săruri ale acidului oxalic. În caz de 
dispepsie, de predispoziţie spre meteorism, 
fasolea verde se va consuma de preferinţă 
condimentată cu plante carminative, cum ar 
fi cimbrul, busuiocul, chimenul, oregano.

(Leacuri și terapii)
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Відповідно до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 
Чернівців, департамент економіки Чернівецької міської ради оголошує про наміри передати в оренду нерухоме майно:

№ 
п/п 

Адреса об’єкта Характеристика Площа (кв.м) Профіль використання Балансоутримувач

1 вул. Перемоги, 5 (не підлягає приватизації) 1 поверх 26,7 громадська вбиральня МКП 
«Чернівціспецкомунтранс»

2 вул. Заводська, 15 (не підлягає приватизації) 1 поверх 43,9 громадська вбиральня МКП 
«Чернівціспецкомунтранс»

3 вул.Й.Главки, парк ім. Ю.Федьковича. (не підлягає 
приватизації)

1 поверх 28,9 громадська вбиральня МКП 
«Чернівціспецкомунтранс»

4 вул. Р.Шухевича, 8-А (не підлягає приватизації) 1 поверх 18 громадська вбиральня МКП «Газкомплектприлад»

5 вул.Героїв Майдану, 56-Б 1 поверх 42,6 громадська вбиральня ДЖКГ

6 вул. В.Вишиваного, 11 гараж 12,8 для зберігання автомобіля пільгових категорій громадян ДЖКГ

7 вул.Героїв Майдану, 42 гараж 14,3 для зберігання автомобіля пільгових категорій громадян КЖРЕП №5

8 вул. 29 березня,30 підвал 65,3 під офіс КЖРЕП № 5

9 вул.Вірменська, 7 підвал 73,1 за пропозицією орендаря КЖРЕП №9

10 вул. Героїв Майдану, 7
(не підлягає приватизації)

1 поверх 6,8 для розміщення пункту з надання банківських послуг КЖРЕП №5

11 вул. Героїв Майдану, 7
(не підлягає приватизації)

1 поверх 4 для розміщення пункту ксерокопіювання та інших супутніх 
послуг (продаж канцтоварів, проектні послуги та інше)

КЖРЕП №5

12 вул. Героїв Майдану, 109-А (не підлягає приватизації) 2 поверх 136,85 за пропозицією орендаря для здійснення господарської, 
комерційної діяльності

МКП 
«Чернівцітеплокомуненерго»

13 вул. Героїв Майдану, 159-А (не підлягає приватизації) 1 поверх 30,2 за пропозицією орендаря для здійснення господарської, 
комерційної діяльності

МКП «Спецкомбінат»

14 вул. Головна, 10 підвал 95,6 за пропозицією орендаря ДЖКГ

15 вул. Головна, 12 підвал 144,4 за пропозицією орендаря ДЖКГ

16 вул. Головна, 99 підвал 108,1 за пропозицією орендаря КЖРЕП №9

17 вул.Головна, 119 3 поверх 748,75 для розміщення бюджетних та державних організацій 
(обмежений доступ)

КЖРЕП № 9

18 вул. Жасминна, 4 (не підлягає приватизації) 1 поверх 92 за пропозицією орендаря МКП 
«Чернівціспецкомунтранс»

19 вул. Жасминна, 4 (не підлягає приватизації) 1 поверх 60 за пропозицією орендаря МКП 
«Чернівціспецкомунтранс»

20 вул. Заньковецької,  4 (не підлягає приватизації) 1 поверх 78,7 за пропозицією орендаря ДЖКГ

21* вул. О.Кобилянської, 14, (не підлягає приватизації) 1 поверх 152,5 за пропозицією орендаря для здійснення господарської, 
комерційної діяльності

КЖРЕП № 9

22 вул. В.Комарова, 9-А/Б підвал 45 за пропозицією орендаря ДЖКГ

23 вул. В.Комарова, 9-А/Б підвал 14 за пропозицією орендаря ДЖКГ

 24 вул. Комунальників,12
(не підлягає приватизації)

4 поверх
1 поверх

561
311,1

за пропозицією орендаря для здійснення господарської, 
комерційної діяльності

КП «Чернівецьке 
тролейбусне управління»

25 вул. Левадна, 4 1 поверх 30,9 майстерня по побутовому обслуговуванню населення ДЖКГ

26 вул.Нагірна, 16 окрема будівля 
(цокольне приміщення та 

підвал)

192,9 (1 поверх-135,7, цоколь 
- 57,2)

за пропозицією орендаря КЖРЕП № 5

27 вул.О.Поповича, 6 цоколь 23,3 за пропозицією орендаря КЖРЕП № 5

28 проспект Незалежності, 74 цоколь (напiвпiдвал) 61,7 за пропозицією орендаря КЖРЕП №14

29 проспект Незалежності, 109  (не підлягає приватизації) 1 поверх 118,2 за пропозицією орендаря КМУ «Міська дитяча 
поліклініка»

30 вул.Руська, 6 3 поверх 15,48 за пропозицією орендаря для здійснення господарської, 
комерційної діяльності

КЖРЕП № 9 

31 вул.Руська, 251  1 поверх 4,6 за пропозицією орендаря ДЖКГ 

32 вул. Садова, 1 (не підлягає приватизації) 1 поверх 96,3 за пропозицією орендаря з сезонним графіком 
використання

Управління культури

33

вул. Севастопольська, 32 1 поверх 30,5 за пропозицією орендаря ДЖКГ

34 вул. Сторожинецька, 113-115 окрема будівля 99,6 за пропозицією орендаря КЖРЕП № 5

35 вул.Чкалова, 30
(не підлягає приватизації)

2 поверх 67,4 службове приміщення - для організації обслуговування 
повітряних суден (розташування персоналу, 

матеріального складу, тощо)

КП "Міжнародний аеропорт 
"Чернівці"

36 вул. Шептицького, 7
(не підлягає приватизації)

1 поверх 95,4 під офіс громадської організації ДЖКГ

37 вул. Юнацька, 1 1 поверх 20,7 за пропозицією орендаря ДЖКГ

Особливі умови:
1. *)  – в режимі роботи кінопалацу, за погодженням управління ДСНС України у Чернівецькій області; 
2. Після укладення договору оренди орендар компенсує орендодавцю витрати на проведення незалежної експертної оцінки та її рецензування.
Останній день подання заяв 31.08.2018 року включно. 
До заяви додаються відомості про учасника.
В разі надходження двох, або більше заяв на оренду об’єкта нерухомості, департаментом економіки буде оголошено конкурс на право його оренди.              
Перелік необхідних документів та бланки заяв на участь в конкурсі, можна отримати в  департаменті економіки міської ради  вул. О.Кобилянської, 3  (каб. № 20, 26)  та за 

тел. 52-63-17,  52-42-59.

A început  Postul Adormirii Maicii Domnului
Creștinii ortodocși 

care respectă ca-
lendarul bisericesc pe 
stil vechi au intrat, în-
cepând cu 14 august, 
în Postul Adormirii 
Maicii Domnului, nu-
mit în popor și Postul 
Sfintei Marii. 

Acesta ține până pe 28 au-
gust, când este prăznuită Ador-
mirea Maicii Domnului. Este unul 
dintre cele patru posturi mari de 
peste an. O singură zi din acest 

post este cu dezlegare la peş-
te și vin, pe 19 august, când se 
prăznuiește Schimbarea la Față 

a Domnului Iisus Hristos, indife-
rent în ce zi cade această sărbă-
toare. Biserica spune că în zilele 
de luni, miercuri și vineri creștinii 
care postesc nu au voie să aju-
neze cu untdelemn, iar în zilele 
de marți, joi, sâmbătă și duminică 
vor avea dezlegare la untdelemn. 
Biserica dezleagă postul copiilor, 
femeilor care sunt în așteptarea 
unui prunc, persoanelor bolnave 
în măsura în care să-și mențină 
puterile și sănătatea trupului. 
Creștinii sunt îndemnați să se ab-
țină de la petreceri și să meargă 
mai des la sfânta biserică.

Dragi compatrioţi!
Societatea pentru Cultura Românească

„Mihai EMINESCU” din regiunea Cernăuţi
în colaborare cu 

societăţile naţional-culturale româneşti din nordul Bucovinei
cu susţinerea

Consulatului General al României la Cernăuţi
Vă invită la cea de a XXIX-a ediţie a Sărbătorii Naţionale

„LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ” 
duminică, 2 septembrie 2018

Din program:
11.30 – Depuneri de flori la monumentul Luceafărului din cen-

trul oraşului Cernăuţi;
12.00  – Întâlniri cu scriitori şi oameni de cultură, expoziţii 

de carte, apărută în perioada septembrie 2017- septembrie 2018;  
evoluări ale artiştilor amatori şi profesionişti din regiunea Cernă-
uţi, România şi Republica Moldova – sala Filarmonicii de Stat „D. 
Hnatiuk” din Cernăuți (str. Ceaikovski nr. 10)

Vă aşteptăm cu drag!
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La 13 august 
și-a sărbătorit ziua 
de naștere domnul

Sergiu
BARBUŢA 
din satul Costi-

ceni, raionul Noua 
Suliţă, vicepreșe-
dintele Societății 
bibliotecarilor din 
Bucovina „Cartea 
uneşte inimi”, o 
persoană cu suflet 
mare, care se bucură de o stimă deosebită și 
respect în mijlocul consătenilor. 

Cu acest prilej fericit de viață, domnul Ser-
giu este felicitat din partea lucrătorilor culturii 
din sat, care în prezent se află la odihna bine-
meritată, și de actualii bibliotecari Sima Co-
rețcaia și Viorica Stanciu, dorindu-i  sănătate 
trainică,  dragoste şi armonie în familie, bunăs-
tare şi mult noroc, realizarea tuturor dorinţelor, 
pâine rumenă pe masă, apă cristalină de izvor 
și zile  senine de lumină pline.

Îți dorim de ziua ta
Soarele în loc să stea,
Bucurii, noroc, iubire,

La mulți ani cu fericire!

BERBECUL.  Putem să vorbim despre 
o perioadă favorabilă, din punct de vedere 
sentimental, un interval plin de pasiune, ne-
voia de a iubi și de a te simți iubit. Nu duci 
lipsă de idei, inițiative, atunci când vine vor-
ba despre implicarea în activități care țin de 

profesie, locul de muncă. La sfârșitul acestei săptămâni 
te bucuri de susținere venită din partea partenerului de 
viață în domenii care țin de investiții,  sau te poți bucura 
de o deplasare peste hotare.

TAURUL.  Ești mult mai preocupat de 
casă și familie, investind multă energie în 
această direcție. Este posibil să reiei unele 
conversații cu o persoană iubită din trecut. 
Dar, trebuie să nu te lași furat de himere, ci 
să dai dovadă de realism. La sfârșitul aces-

tei perioade te preocupi mai mult de un proiect profe-
sional, o colaborare care ar putea să-ți aducă realizări 
impresionante. 

GEMENII.  În prima parte a acestei săp-
tămâni ești într-o stare de agitație. Va tre-
bui să acorzi o atenție specială la aparatele 
electrocasnice, care se pot defecta acum 
mai ușor. Ești predispus la unele ciondăneli 
în relația cu propriii părinți. Ceva te nemulțu-

mește și nu prea știi cum să-ți spui punctul de vedere. 
Ai tendința de a critica excesiv, fără să accepți că și tu 
ești supus greșelilor. La sfârșitul acestei săptămâni ai 
ocazia să te bucuri de prezența persoanei iubite. 

RACUL.  Te poți bucura de un câștig 
financiar, cât timp dai dovadă de conștiin-
ciozitate și implicare în munca pe care o 
prestezi. Primești susținere din partea supe-
riorilor, îndeosebi în prima parte a perioadei 
analizate. Spre sfârșitul săptămânii ai oca-

zia să te bucuri, alături de familie, te simți mulțumit în 
propria casă. Putem să vorbim despre noroc, o reali-
zare ce poate avea legătură cu o vânzare sau achiziția 
unui obiect de valoare, eventual o proprietate. 

LEUL. Are loc, în această perioadă, o 
evoluție la nivel personal. Putem vorbi și 
despre o relansare în plan personal și re-
lațional. Cert este că putem asista acum la 
provocări reale. Sunt încurajate inițiativele 
personale, proiectele noi. Putem vorbi des-

pre reconfigurarea planului material, financiar. La sfâr-
șitul acestei perioade pot avea loc discuții intense și 
constructive cu rudele apropiate.

FECIOARA. În perioada analizată aici 
poți avea de-a face cu o adevărată renaș-
tere, dezvoltare în plan spiritual. Este o peri-
oadă de introspecție, de implicare în acte de 
caritate. Putem să vorbim despre realizări, 
împliniri, noroc în plan financiar. Ceea ce vei 

primi acum are legătură cu acțiunile demarate în trecut. 
Pot reveni în viața ta persoane interesante. 

BALANŢA. Putem să vorbim despre 
o perioadă importantă, în ceea ce privește 
relația cu prietenii apropiați. Ai ocazia să 
participi la evenimente publice cu scopuri 
umanitare sau poți beneficia de susținere. 
Se poate vorbi despre o săptămână de bun 

augur dar și de schimbări importante, care vor avea im-
pact pe termen îndelungat. Va trebui să dai dovadă de 
mai multă prudență în relația cu colegii. 

SCORPIONUL. Urmează o perioadă de 
schimbări importante în zona carierei. Este 
posibil să renunți la un loc de muncă sau 
poți să promovezi pe un post mult mai bine 
plătit. Primești acum susținerea de care ai 
nevoie din partea familiei. În această peri-

oadă poți să primești informații false, promisiuni care 
nu vor fi respectate. La sfârșitul acestei săptămâni îți 
priește starea de solitudine. 

SĂGETĂTORUL. Putem să vorbim des-
pre schimbări destul de importante și care 
vizează călătoriile. În această săptămână 
vei face mai multe deplasări care te vor aju-
ta spiritual. La sfârșitul acestei perioade îți 
concentrezi atenția pe relația cu prietenii, 

activitățile desfășurate în cadrul unui grup, o asociație.  
CAPRICORNUNL. Sunt aduse în prim 

plan acțiunile legate de bani și resursele 
obținute prin  moșteniri. Se poate vorbi și 
despre nevoia de a fi apreciat, iubit. În par-
tea a doua a acestei săptămâni este posibil 
să reiei unele discuții cu persoane aflate la 

mare distanță, dar vei simți și nevoia de a călători. La 
sfârșitul perioadei analizate aici ai ocazia să lansezi noi 
strategii importante și care vizează cariera personală.

VĂRSĂTORUL. Eclipsa de Soare din 
zodia Leului va aduce în prim plan domeniul 
relațional, cel al parteneriatelor. Este posibil 
să reiei acum unele colaborări mai vechi, dar 
te poți confrunta și cu starea de nehotărâre 
în privința relației de mariaj în care ești deja 

implicat. Poți primi acum impulsul necesar pentru a te 
căsători. La sfârșitul perioadei analizate sunt favorizate 
călătoriile pe distanțe lungi, eventual peste hotare.

PEŞTII. Urmează o perioadă în care te 
poți aștepta la schimbări importante, legate 
de locul de muncă, relația cu șefii sau cole-
gii de aici. Ceea ce demarezi acum în plan 
profesional va avea impact pe termen înde-
lungat. Se recomandă prudență în relația de 

mariaj. La sfârșitul perioadei analizate putem să vorbim 
despre noroc la bani.

HOROSCOP
20.08-26.08.2018

Aviz important!
La mare! La soare!
«LIBERTATEA 
Cuvântului» 

apare
 la 30 august a.c. 

Річниця одруження — свято 
винятково щирого кохання, яке, 
як і хороше вино, з кожним роком 
тільки кращає. Ще один щасливий 
рік подружнього життя 11 серпня 
відсвяткувала родина

Ремуса і Жанни
ШТЕФУРЯК

з міста Чернівці. Нам, вашим 
близьким людям, донечкам Юлії 
та Вікторії, зятю Станіславу, 
мамам Надії та Валерії, 
брату Віталію та вінчальним батькам Георгію та Людмилі 
надзвичайно приємно вітати вас з 22-ою річницею весілля! 
Хочемо вам сказати, що немає нічого прекраснішого, ніж 
дивитися на закоханих, які не один десяток прожили разом і 
все одно в їх очах можна побачити щире кохання. Нехай ваше 
бронзове весілля, дарує вам, нову сходинку у відносинах і в 
житті. Нехай Господь береже ваш шлюб і захищає його своїм 
благословенням!

Чудове свято — 22 роки у шлюбі!
Ми вас вітаємо, наші любі!
І побажання наші ви прийміть
У цю знаменну незабутню мить.
Хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхались Ви весь час,
Любов і злагода панує,
Й достаток повниться щораз,
Щоб Ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!

Ultima decadă a lui Gustar este un 
minunat prilej de bucurie și revelație sufle-
tească pentru 

Ludmila și Grigore
PIȚU 

din Oprișenii Hlibocii. Așa a vrut Bunul 
Dumnezeu ca cei doi, care pășesc deja mai 
bine de două decenii alături pe cărarea vie-
ții, să se bucure de înțelepciunea anului ordinar ce le bate la ușă la o distanță de doar 
patru zile. Atunci, în 1995, tânărul stomatolog, Grigore Pițu din Oprișeni, și-a dat mâna 
cu Ludmila Puiu din satul vecin Stănești, proaspătă absolventă a unui colegiu din centrul 
regional, jurându-și credință și devotament pentru totdeauna. Dragostea și buna înțele-
gere le-a fost și le este călăuză în toate lucrurile pe care le fac, iar dramul de înțelepciu-
ne, pe care l-au sorbit pe parcursul acestor ani din izvorul dătător de viață – de la părinți, 
i-a ajutat pe ambii să devină oameni stimați și apreciați în localitate. Ca fiecare cuplu, 
care urmează poruncile lui Hristos, și-au amenajat o gospodărie de o rară frumusețe și 
o grădină a vieții dintre cele mai frumoase, în care cresc cu atâta drag cele două mlădițe 

– Gheorghe și Vasile. Viața a făcut ca cei doi feciori să pășească pe urmele tatălui, îmbrățișând și ei stomatologia și marea dorință de a 
le fi de folos celor din jur. În această perioadă de Gustar, cu multă căldură afară și în suflet, cei care au avut sau au ocazia să comunice 
cu acest cuplu, părinții, rudele și prietenii, le adresează sincere urări de bine, sănătate, succese.   

Anii trec și-așa mereu vor trece,/Dar nimic nu este în zadar,/Fiecare clipă o petrecem/Rupând filele ușor din calendar./Când ajungi 
încet la o etate,/Viața-ți amintești cum a trecut/Are totul mare-nsemnătate/Chiar de nu-i așa cum ai fi vrut./Cea mai de preț comoară-a 
vieții/Sunt copiii blânzi și iubitori,/Bucuriile-nmulțesc ei bunii,/Căci sunt harnici, bravi și silitori./Și prietenii ce-au rămas o mână,/Dar mereu 
– la bine și la greu/O urare vin ca să vă spună:/Să vă aibă-n pază Dumnezeu!/Să fiți sănătoși și plini de viață/Cu cei dragi mereu launloc,/
Orice zi trăiți-o cu dulceață,/Sănătate multă și noroc!

Munciți așa precum n-ați avea nevoie de bani, iubiți așa precum nimeni niciodată nu v-a rănit, cântați de dor parcă nimeni nu v-ar 
auzi, trăiți așa de parcă paradisul ar fi pe pământ. 

La mulți ani!     
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Mai bine burtos de la bere decât cocoșat de la muncă!

O babă mer-ge pe calea fera-tă. Din spate vine un tren „fluierând”. Ce credeți că zice baba?- Fetele cuminți nu întorc capul după vagabonzi?

Un tractorist a răstur-
nat remorca cu lemne chiar în mijlocul străzii.
Un poliţist care era în preajmă îi zice:
- Ce-ai făcut, ai păţit-o! Să vezi ce-o să-ţi facă 

şeful...
Tractoristul: - Păi ştie...
Poliţistul: - De unde ştie?
Tractoristul: - Păi... este sub lemne...

Toți se 
plâng de bani, 

dar de minte – ni-
meni.

- De ce bărbații 
aleargă după femei cu 
care nu au de gând să 
se însoare?

- Din același motiv 
pentru care câinii fug 
după mașini pe care 
nu au de gând să le 
conducă!

- De ce cotcodăcește găina când se ouă?

- E bucuroasă că nu a rămas însărcinată.

CODUL MUNCII:
1. Ne naștem obosiți 

pentru  a ne odihni.
2. Munca l-a creat pe 

om, dar nici lenea nu l-a 
omorât.

3. Dacă vezi un coleg 
odihnindu-se, ajută-l.

4. Dacă ți se face chef 
să te apuci de muncă, stai 
jos, odihnește-te și o să-ți 
treacă.

5. Ce poți face azi nu 
lăsa pe mâine, ci pe poi-
mâine sau răspoimâine, că 
poate nu mai este nevoie.

6. Un lucru care nu 
se rezolvă de la sine 

în 30 de zile, nu merită 
să te mai ocupi de el.

7. Munca e sănătate cu-
rată, deci să o lăsăm pen-
tru cei mai bolnavi ca noi.

8. Munca îl înnobilează 
pe om, societatea noastră 
nu mai are nevoie de no-
bili, căci a trecut vremea 
lor.

9. Cine se scoală prea 
de dimineață doarme prea 
puțin, e obosit și cască 
toată ziua.

10. Nouă nu ni-i frică de 
muncă,  fiindcă știm să 
ne ferim de ea.


