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Bugetul  regiunii 
Cernăuți pentru 

2018 a fost adoptat
Bugetul regiunii Cernăuți  

pe anul 2019 a fost aprobat 
în cadrul ședinței  ordinare a 
Consiliului Regional cu 38 de 
voturi pentru. Veniturile esti-
mate pentru anul 2019 se ridi-
că la suma de aproximativ  5 
miliarde 329 milioane grivne.  
Documentul prevede că chel-
tuielile  din Bugetul regional  
vor ajunge la 5 miliarde 332  
milioane de grivne. Cu alte 
cuvinte, cheltuielile depășesc 

veniturile cu 47,3 milioane 
grivne. Astfel, pentru domeniul 
învățământului au fost aloca-
te 423 milioane grivne, pentru 
ocrotirea sănătății – 787 mili-
oane grivne, protecția socială 
a populației – 154,7 milioane 
grivne, pentru cultură – 128,7 
milioane grivne, pentru dez-
voltarea sportului – 343 milioa-
ne grivne. Pentru  complexul 
agroindustrial este prevăzut 
doar 1 milion de grivne.

Ce ne aşteaptă în 2019! 
Profeții groaznice 

pentru omenire
Baba Vanga, pe numele adevărat Vanghelia Pandeva Dimitrova, care a trăit între anii 

1911 şi 1996 în Bulgaria şi a devenit celebră în întreaga lume datorită predicţiilor sale, a 
făcut profeţii şi pentru anul viitor, 2019, notează „Daily Mirror”. Clarvăzătoarea oarbă a 
prezis Brexit, atacurile de la 11 septembrie 2001 asupra Turnurilor Gemene din New York 
şi ascensiunea grupării teroriste ISIS. Pentru 2019, ea ar fi prezis prăbuşirea economică a 
Europei şi o tentativă de asasinat împotriva preşedintelui rus, Putin. Ea considera că ame-
ninţarea pentru liderul de la Kremlin ar veni din interiorul propriei echipe de securitate, dar 
nu a specificat dacă şeful de stat al Rusiei va muri sau nu în atac. Clarvăzătoarea a prezis 
că  Putin şi Rusia vor domina lumea. 

Baba Vanga ar mai fi prezis şi un mega tsunami precum cel din 2004 pentru anul viitor, 
care va lovi în Asia, în timp ce un meteorit va ateriza în Rusia. Preşedintele american, 
Donald Trump, se va îmbolnăvi de o maladie misterioasă, care îl va lăsa surd şi va suferi 
o traumă la creier. Baba Vanga a murit la 85 de ani.  Specialiştii au calculat că 68% din 
profeţiile bulgăroaicei s-au împlinit.

Diplomat european: Legea privind 
limba de stat  trebuie analizată 

de Comisia de la Veneția
Înainte de intrarea în vigoa-

re a proiectului de lege privind 
limba de stat,  adoptat de  Rada 
Supremă în prima lectură, ur-
mează să fie înaintat pentru 
analiză  Comisiei de la Veneția, 
a declarat şeful Reprezentan-
ței Uniunii Europene în Ucrai-
na, Hugues Mingarelli. Potrivit 
lui, șefa diplomaţiei europene, 
Federica Mogherini, împărtă-
șește acest punct de vedere.  
„Federica Mogherini a abordat 
problema noii legi privind politi-
ca referitoare la limba de stat și 
a reamintit propunerea noastră 
de a afla opinia Comisiei de la 
Veneția înainte de intrarea în 
vigoare a acestei noi legi", a 
declarat Mingarelli la conferința 
de presă finală după reuniunea 
Consiliului de Asociere Ucrai-
na – UE. Diplomatul a reamintit 
despre necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor minorităților naționale din Ucraina.  
De asemenea, Mogherini a cerut părții ucrai-
nene să pună în aplicare pe deplin recoman-
dările Comisiei de la Veneția referitoare la 
Legea Învățământului. Reamintim că la înce-
putul lunii octombrie, Rada Supremă a votat 

în prima lectură proiectul de lege cu privire 
la limba de stat. Potrivit documentului, limba 
ucraineană va deveni unica limbă folosită în 
toate aspectele vieții sociale și publice. Noua 
lege prevede introducerea pedepselor admi-
nistrative și penale pentru cei ce nu vor pre-
zenta respect pentru limba de stat.
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TOP 10  cei mai bogați oameni din Ucraina 2018
Revista „Novoe Vremea” împreună cu 

Compania de investiții „Dragon Capital” 
au prezentat ratingul anual al celor mai 
bogați 100 de ucraineni. Se remarcă fap-
tul că 100 de ucraineni bogaţi au concen-
trate în mâinile lor 37,5 miliarde de dolari, 
adică  cu 43% mai mult decât anul trecut. 
Aceşti 100 de bogătaşi sunt în măsură să 
plătească jumătate din datoria totală a ță-
rii. 

Rinat Ahmetov rămâne liderul ne-
schimbat în clasamentul celor mai bogaţi 
ucraineni. Averea sa a crescut cu 76%. 
Dacă vorbim în cifre, proprietarul grupu-
lui SKM pe parcursul unui an a devenit 
mai bogat cu 5,3 miliarde de dolari. De 
asemenea, printre primele cinci persoa-
ne cele mai bogate din Ucraina figurează 
Viktor Pinciuk, Vadim Novinski, Ghenadi 
Bogoliubov şi Igor Kolomoiskyi. Președin-
tele Ucrainei, Petro Poroșenko, ocupă a 
șasea poziție în top-ul anunţat, cu o avere 
de 1,1 miliarde de dolari. Potrivit experți-
lor, averea sa în ultimul an a crescut cu 
12%. Din top 10 cei mai bogaţi ucraineni 
mai fac parte Kosteantyn Jevago, Iuri Ko-
siuk, Oleksii Martynov şi familia Oleksandr 
şi Galina Herega.

REPORTERI FĂRĂ FRONTIERE: 80 DE JURNALIŞTI AU FOST 
UCIŞI ÎN 2018
După trei ani de scădere, numărul violenţelor 

împotriva jurnaliştilor a crescut din nou în 2018. 
Astfel, 80 de jurnalişti au fost ucişi în lume, con-
form bilanţului anual al organizaţiei Reporteri fără 
frontiere (RSF), publicat marţi. În 2017, 65 de jur-
nalişti au fost ucişi pentru că şi-au exercitat misiu-
nea de informare. Dintre victimele din acest an, 63 
au fost jurnalişti profesionişti, reprezentând o creş-
tere de 15%, 13 au fost jurnalişti nonprofesionişti 
(comparativ cu şapte anul trecut) şi patru au fost 
colaboratori ai diverse media, a subliniat ONG-ul 
cu sediul la Paris. 

Dintre cei 80 de jurnaliști uciși în 2018, 77 sunt 
bărbați și trei femei. Cei mai mulți morți au fost în 
Afganistan – 15 morți, urmat de Siria – 11 jurna-
liști uciși. Aproape jumătate dintre jurnaliştii ucişi 
au fost omorâţi în ţări în care nu este război, pre-
cum Mexic (nouă jurnalişti asasinaţi; a treia cea 
mai periculoasă ţară), India (şase morţi) şi SUA 
(şase morţi). SUA au intrat în acest palmares sum-
bru după atacul sângeros asupra redacţiei „Capital 
Gazette”. Potrivit raportului RSF, 348 de jurnaliști 
au fost trimiși în închisoare în 2018, cu 7% mai 
mulți decât anul trecut. Cinci ţări ţin închişi peste 
jumătate dintre jurnaliştii aflaţi în detenţie: China, 
Iran, Arabia Saudită, Egipt și Turcia. China este 
cea mai mare închisoare pentru jurnalişti din lume, 
cu 60 de lucrători în mass-media în detenţie, trei 
sferturi fiind nonprofesionişti. În total, peste 700 de 
jurnalişti profesionişti au fost ucişi în ultimii 10 ani, 
conform RSF.

Rusia trimite avioane 
de vânătoare în Crimeea

Ministerul Apărării din Rusia a anunţat că va trimite cel puţin zece avioane 
de vânătoare Sukhoi SU-27 şi SU-30 în Crimeea, în contextul suspiciunilor că 
Ucraina pregăteşte „o provocare” în apropierea peninsulei, relatează agenţia 
de presă Interfax. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis că 
există suspiciuni că Ucraina pregăteşte o operaţiune în apropierea Crimeei 
până la finalul acestui an. Avioanele de vânătoare vor ajunge la baza aeriană 
Belbek din Crimeea, unde vor staţiona permanent. Serghei Lavrov, ministrul 
de Externe al Rusiei, susține că autoritățile ruse dispun de informații care le 
fac să creadă că, în ultimele 10 zile ale lunii decembrie, Președintele Ucrainei 
pregătește o provocare la frontiera dintre cele două state, menționând că țara 
sa va răspunde cu fermitate oricărei provocări ucrainene la frontiera dintre 
cele două țări.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a comentat declarația lui Lavrov, 
privind pregătirea de către Ucraina a provocărilor armate, notează Serviciul de 
presă al MAE ucrainean. „Suveranitatea Ucrainei asupra Crimeei și Donbasului 
va fi restabilită nu de către armată, ci prin mijloace legale politice, diplomatice și 
de drept internațional", se spune în declarație. Ministerul de Externe al Ucrainei 
a reamintit că Federația Rusă a desfășurat peste 80 mii de soldați la granițele 
sale cu Ucraina, a dislocat sistemele de rachete Iskander, a redislocat 100 de 
noi aeronave de luptă SU-27 și SU-30 pe teritoriul Crimeei.
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Majorarea pensiei sau condamnare la sărăcie 

Însă, chiar aceiași guvernanți s-au îngrijorat, căci fără 
diferențierea impozitelor și cotizațiilor de asigurare socială 
în Ucraina va fi imposibilă îndeplinirea promisiunii privind 
indexarea pensiilor în fiecare an. Calculați și singuri: în 
momentul de față în țara noastră sunt 11 milioane de pen-
sionari, iar cotizații în Fondul de pensii plătesc 10 milioane 
de persoane angajate. Reiese că 10 angajați întrețin 11 
pensionari. Iată de ce statul este nevoit să subvențione-
ze Fondul de pensii. Atât timp cât statul asigură aceste 
subvenții, nu va exista nici o problemă în privința plătirii 
pensiilor. În anul 2019 va crește salariul minim și cel me-
diu, iar aceasta înseamnă și mărirea cotizațiilor în bugetul 
Fondului de pensii și astfel va apărea posibilitatea actua-
lizării în masă a pensiilor la 1 martie. Premierul a carac-
terizat acest proces drept „majorare de sistem” a pensiei  
și a promis că următoarea majorare se va produce în luna 
iulie 2019. 

Dar, să vedem reversul medaliei. Ce își pot permite 
oamenii de vârstă înaintată, primind pensii mizerabile? 
Chiar fiind majorate, ele rămân în urma salariului mediu. 
S-a constatat că pensionarii lasă o bună parte din pen-
sie nu la magazine, ci în farmacii. Lor abia le ajung bani 
pentru plătirea serviciilor comunale, cumpărarea produ-
selor alimentare strict necesare și a medicamentelor. Și 
așa de la o lună la alta, din an în an. Vom constata cu 
durere că pensionarii au devenit cea mai nevoiașă pă-

tură a populației. Iată de ce pentru mulți cetățeni ieșirea 
la pensie nu este o bucurie. Pensia mică le deschide 
ușa sărăciei. Dar să ne referim la datele de statistică. 
Dacă la 1 ianuarie 2018 pensia medie constituia 2.479 
grivne, la 1 octombrie – 2.577 grivne. Pe pensia medie 
din ianuarie puteau fi cumpărate 237 de pâini, iar pe 
cea din octombrie – numai 215 pâini. Situația este ase-
mănătoare și la alte produse alimentare. Nivelul pensi-

ei crește, dar cresc și prețurile și în această întrecere 
scade puterea de cumpărare a banilor. Pensionarii din 
regiunea Cernăuți simt mai bine această nedreptate so-
cială, fiindcă la noi pensia medie este cu mult mai mică 
decât indicele pe țară. 

Majorarea pe etape a pensiilor nu acoperă cheltuielile 
suportate de pensionari și aceasta nu asigură depășirea 
pragului sărăciei. 

Pentru o parte din numărul 
pensionarilor, circa 500 de 

mii, Anul Nou va începe cu o 
mare bucurie – cu majorarea 
pensiei. Iar majoritatea pensi-
onarilor vor trăi clipa fericită 
a actualizării pensiilor lor la 
1 martie. După cum afirmă 
guvernanții, majorarea va fi 
esențială: de la 17 până la 40 
procente. 

PĂMÂNTUL ARABIL SUB 
POVARA MORATORIULUI 

Moratoriul la vinderea pământului arabil expiră la 1 ia-
nuarie 2019. Până atunci Rada Supremă trebuie să decidă: 
îl va prelungi sau nu. Cu o săptămână în urmă Premierul 
Volodymyr Groisman a explicat: moratoriul va acționa în 
Ucraina atâta timp, până ce Rada Supremă nu va adopta 
legea respectivă privind circuitul terenurilor arabile. Și a dat 
de înțeles: prelungirea sau suspendarea moratoriului la vin-
derea terenurilor arabile de către Parlament în realitate nu 
schimbă situația. Piața funciară va începe să funcționeze 
odată cu intrarea în vigoare a legii vizate mai sus. Despre 
această condiție s-a vorbit cu mai mulți ani în urmă, când 
pentru prima dată s-a recurs la moratoriu. A  fost o măsură 
necesară, fiindcă le-a dat timp parlamentarilor să pregă-
tească legea. Aceștia nu s-au grăbit s-o facă (și nici acum 
nu se grăbesc), dar pentru a nu agrava situația prelungesc 
din an în an moratoriul. 

Deputatul poporului, Leonid Kozacenko, care mai mult 
decât alți aleși ai poporului se preocupă de problema dată,  
relevat că nu are nici un sens să fie anulat moratoriul dacă 
nu există o bancă ipotecară în stare să acorde credite celor 

ce doresc să cumpere pământul. Or, 
important este nu atât vinderea pă-
mântului, cât cumpărarea lui. Potrivit 
calculelor prealabile, odată cu des-
chiderea pieții funciare vor fi puse în 
vânzare 10 la sută din terenurile ara-
bile. Pentru cumpărarea lor e nevoie 
de circa 6 miliarde de dolari. De unde 
să ia această sumă fermierii, care, în-
tr-adevăr, visează să aibă pământul 
lor? Nici o bancă din lume nu poate da 
cu  împrumut o astfel de sumă. O altă 
ieșire nu există decât crearea în Ucrai-
na a băncii ipotecare. În cazul dat, 
după cum afirmă specialiștii,  pachetul 
de acțiuni de control trebuie să apar-
țină statului, iar o parte din acțiuni o 
poate avea Corporațiunea Financiară 
Internațională, deoarece participarea 
unei instituții internaționale la acest 

proiect face imposibilă corup-
ția. Iar legea trebuie să con-
țină anumite restricții pentru 
cetățenii străini care vor dori 
să cumpere pământ în Ucrai-
na. Chiar cei mai înflăcărați 
adepți ai pieții funciare își dau 
seama că ea nu poate fi ni-
cidecum liberală. Proprietari 
funciari trebuie să fie cetățe-
nii ucraineni, care vor păstra 
această bogăție de neprețuit 
a țării. 

Incertitudinea în privința 
pieței funciare îi cam îngrijo-
rează pe oameni: și pe sătenii 
care au cote privatizate, și pe 
arendașii acestor cote, adică 
pe fermieri. Din convorbirile 
cu mai mulți fermieri și mici 
proprietari funciari, români 
de-ai noștri, m-am convins că 
sunt doritori gata să-și vândă 
cotele de pământ. Îi grăbesc 
bătrânețile și, în cele din 

urmă, vor să aibă și ei un folos mai mare în urma pământu-
lui pe care l-au primit prin act din partea statului. Unii dintre 
ei, nimerind în situații complicate ale vieții, vând neoficial 
cotele lor de pământ fermierilor, sau le lasă acestora prin 
testament. Oamenii se acomodează în fel și chip în lipsa 
unei piețe funciare civilizate. 

– Problema terenurilor arabile este extrem de compli-
cată, remarcă primarul satului Suceveni, raionul Hliboca, 
dl Aurel Baș. Ca ea să fie rezolvată trebuie să acționeze 
legile respective – legi pentru toți și nu numai pentru unii. 
Din câte știu, în cazul anulării moratoriului se vor găsi să-
teni care ar dori să vândă pământul. Dar observ și altceva. 
La noi toate terenurile arabile sunt date în arendă. Există 
chiar o concurență între arendași pentru cotele de pământ 
ale sătenilor. Este o concurență sănătoasă, căci fermierii se 
străduiesc să le plătească proprietarilor cotelor de pământ 
o taxă de arendă mai mare. Consiliul sătesc are grijă ca 
aceste relații între micii proprietari funciari și fermierii să fie 
oneste și conform legii. 

Sătenii nu sunt împotriva pieței funciare, însă conside-
ră că pământul trebuie să nimerească în mâinile cetățeni-
lor noștri, și nu ale celor străini, a accentuat domnul primar 
Aurel BAȘ.  
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Tragedie 
la Cuciurul Mare

Poliția din Storojineț a fost 
alertată în legătură cu un acci-
dent ce s-a produs în localitatea 
Cuciurul Mare. Sosind la fața lo-
cului, oamenii legii au constatat 
că în timpul plimbării cu săniile a 

fost traumatizat un minor în vâr-
stă de 15 ani. Polițiștii au aflat, 
de asemenea, că minorii au le-
gat săniile de un „JEEP Grand 
Cherokee” și au decis să se plim-
be prin sat. La volanul mașinii se 

afla un localnic de 16 ani, care, 
la o curbă, nu a calculat bine cir-
cumstanțele rutiere. Drept rezul-
tat, săniile s-au răsturnat, iar un 
minor s-a ales cu traume serioa-
se la cap și a fost spitalizat. Toate 

eforturile oamenilor în halate albe 
de a-i salva viața s-au dovedit a 
fi zadarnice – tânărul a murit la 
spital. Anchetatorii au demarat o 
procedură penală. Cercetările în 
acest caz continuă.       

CRIMINALUL A FOST REȚINUT

Poliția l-a reținut la Cernăuți pe 
un bărbat, care este suspectat de 
aplicarea unor leziuni corporale la 
două persoane. Polițiștii au sosit 
la un apel pe strada Golovna din 
centrul regional, unde au consta-

tat că două persoane s-au ales 
cu traume de cuțit. În urma unor 
măsuri operative, persoana sus-
pectată a fost identificată și reținu-
tă. În prezent sunt elucidate toate 
circumstanțele acestui caz.    

Bărbatul pedofil va fi tratat 
în mod forțat

Procuratura a încheiat cerce-
tarea cazului referitor la un bărbat 
în vârstă de 51 de ani din raionul 
Chițmani, care este suspectat 
de comiterea infracțiunii penale 
prevăzute de articolul 156 punct 
2 (depravarea unei minore) al 
Codului Penal al Ucrainei. An-
cheta prejudiciară a stabilit că în 

luna septembrie a anului curent 
bărbatul a comis acțiuni de de-
pravare față de o fetiță de șase 
ani. Expertiza psihiatrică a con-
statat că acesta suferă de dere-
glări psihice și față de el urmează 
să fie aplicate măsuri forțate de 
tratament medical într-o instituție 
specializată.   

CONTRABANDIŞTI OPRIȚI 
CU FOCURI 
DE ARMĂ

Grănicerii de la Pichetul din 
Crasna au fost nevoiți să aplice 
armele și să tragă focuri de aver-
tisment pentru a-i opri pe contra-
bandiștii ingenioși. Infractorii se 
deplasau în direcția Frontierei de 
stat cu ajutorul unui automobil. 
Bărbatul aflat la volanul mașinii a 
ignorat cerințele apărătorilor fron-
tierei de a se opri și a încercat să 
fugă. Văzând că bărbatul ignoră 
cerințele de a se opri, grănicerii 
au fost nevoiți să tragă asupra 
șinelor. Numai așa mașina cu nu-
mere de înmatriculare lituaniene a 
fost oprită la distanța de o mie de 
metri de la linia Frontierei de stat. 
Din mașină au ieșit câțiva băr-
bați, care au luat-o la fugă. Șofe-

rul mașinii „Volkswagen Passat”, 
originar din raionul Storojineț, a 
fost reținut. În timpul controlului 
s-a constatat că bărbatul se află 
în stare de ebrietate. În salonul 
și portbagajul mașinii grănicerii 

au descoperit lăzi cu produse din 
tutun. Mașina a fost adusă la Pi-
chetul de grăniceri, unde au sosit 
și reprezentanți ai poliției. Căuta-
rea celorlalți contrabandiști-fugari 
continuă.          

Un cernăuțean – jertfă ordinară 
a escrocilor

Un locuitor în vârstă de 30 de ani al centru-
lui regional a alertat poliția și a comunicat că 
a devenit jertfă a escrocheriei. Reclamantul a 
precizat că, prin intermediul site-ului ”OLX” a 
comandat 35 de perechi de căști pentru suma 
totală de 515 dolari americani. Un amic de-al 
său a plecat în capitală, unde s-a întâlnit cu 
vânzătorul, a achitat prețul mărfii și a luat lada 
fără a-i verifica conținutul. Bărbatul a înțeles că 
a devenit jertfă a escrocilor abia după ce a des-
chis lada. În locul tehnicii costisitoare, în cutie 
se aflau produse de cancelarie și alte lucruri ce 
nu erau necesare.     

BĂRBAT DAT ÎN URMĂRIRE, EXTRĂDAT 
ÎN ROMÂNIA

Procuratura regiunii Cernăuți 
a asigurat extrădarea  unui in-
fractor, care era dat în urmărire 
internațională de către organele 
de drept din România. Bărbatul în 
vârstă de 36 de ani, cetățean al 
Republicii Moldova, a fost reținut 
și extrădat la solicitarea colegilor 
români. Acesta a fost condamnat 
de o instanță din Iași la data de 
11 mai anul 2015 pentru opt luni 
de privare a libertății pentru fuga 
de sub strajă. În luna noiembrie 
a anului curent, grănicerii de la 
Punctul vamal „Mămăliga” l-au 
reținut pe infractor în timp ce în-
cerca să treacă Frontiera de stat a 
Ucrainei. În data de 14 decembrie 
acesta a fost transmis organelor 
de drept din România.       

Zece ani de puşcărie pentru furt 
de automobil

Poliția l-a reținut pe un bărbat, care 
era suspectat de furtul unei mașini tip 
„Volkswagen Passat” în septembrie 
anul curent. În urma unor măsuri ope-
rative, demarate de colaboratorii Di-
recției de urmărire penală, hoțul – un 
cernăuțean în vârstă de 43 de ani a 
fost reținut. Ulterior s-a constatat că 
bărbatul a mai avut de-a face cu legea 
pentru crime analogice. Continuă cer-
cetările. Pentru fapta comisă bărbatul 
va fi adus pe banca acuzaților și va 
răspunde conform prevederilor legis-
lației în vigoare a Ucrainei.     
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MIRACOLUL AŞTEPTĂRII 
CRĂCIUNULUI (stil nou)

GĂTEȘTE MAI 
SIMPLU

Mesele tradiționale de Cră-
ciun tind să fie exagerat de boga-
te. Multă mâncare care de obicei 
pune în pericol nivelul de coles-
terol, mult timp petrecut pentru a 
găti, iar la final, în mod inevitabil, 
te vei trezi cu multe resturi pe care 
trebuie să le arunci. Poți încerca 
de acest Crăciun să mai simplifici 
puţin lucrurile.

UN BRAD 
ARTIFICIAL

Poate că nu are aceeași în-
semnătate a unui brad natural, 
însă este mult mai util atât pentru 
termen lung, din punct de vedere 
al costurilor, dar și pentru proteja-
rea naturii în general. În plus, nu 
va face mizerie în casă, şi te va 
scuti de necesitatea  de a face 
curat.

NU LĂSA 
CURĂŢENIA 
 GENERALĂ 

PENTRU ULTIMELE 
ZILE

Crăciunul este momentul în 
care cele mai multe persoane se 
pregătesc să facă o curățenie ge-
nerală în casă. Asta înseamnă cel 
puțin o zi pierdută, dacă nu chiar 
două sau trei. Un sfat util de urmat 
este să faci curățenie treptat. Poți 
spăla din timp draperiile și perde-
lele, apoi covoarele, iar între timp 
poți avea grijă să păstrezi ordine 
în casă.

CUMPĂRĂ 
CADOURILE DIN 

TIMP
Crăciunul este un prilej ca toți 

cei dragi  să se întâlnească în jurul 

mesei și al bradului și să-și împar-
tă cadouri. Obiceiul acesta atât de 
frumos te poate pune, însă,  ade-
sea și în încurcătură, pentru că îți 
dorești să alegi cadouri la fel de 
speciale precum sunt ei, cei apro-
piaţi care îți înfrumusețează viața 
zi de zi. Cadourile de Crăciun re-
prezintă o grijă, care ar trebui re-
zolvată din timp. Oricum, ştii ce își 
doresc cei dragi şi apropiaţi,  așa 
că cea mai bună soluție este să  
cumperi cadourile din timp. 

PLANIFICĂ TOATE 
CUMPĂRĂTURILE

În mod cert, unele alimente nu 
pot fi cumpărate din timp. Însă, 
carnea poate fi congelată, făina 
și uleiul vor rezista, iar multe alte 
produse pot rezista chiar și cu o 
lună până la Crăciun. Lasă pe lis-
ta de cumpărături pentru ultima 
săptămână înainte de sărbători 
doar alimentele care trebuie con-
sumate rapid. Astfel vei reuși să 
petreci mai puțin timp la piață și 
vei avea mai mult timp pentru tine. 

Pentru masa de Crăciun nu 
căuta reţete complicate, ci ingre-
diente mai aparte ca să faci ceva 
gustos, apetisant.

AMENAJAREA 
CASEI 

Pentru înfrumuseţarea casei, 
alege decoraţiuni simple, cu bun 
gust, fără să împodobeşti casa, 
bradul şi masa într-o diversitate 
de culori. Ar fi de preferat ca pen-
tru masa festivă să alegi un decor 
simplu, curat şi să foloseşti 2-3 
culori pe care să le combini. Poţi 
folosi şi crenguţele proaspete de 
brad care vor înmiresma aerul din 
odaie. 

Pune în candelă apă, puţin 
ulei esenţial de scorţişoară şi de 
portocale, două dintre mirosurile 
care ne duc imediat cu gândul la 
Crăciun şi la o atmosferă caldă, 
plăcută şi relaxantă.

Acum, după ce ai organizat to-
tul, este timpul să te apuci de bu-
catele pe care ţi-ai planificat să le 
prepari pentru masa de Crăciun. 

Crăciunul este o sărbătoare magică, una dintre cele mai 
frumoase perioade din an, atât pentru copii, cât și pen-

tru cei maturi. Este momentul perfect să te întâlnești cu 
familia la masă, să îți vezi rudele și prietenii cu care nu te-ai 
întâlnit de multă vreme, este perioada în care cei plecați 
din țară se întorc acasă să fie mai aproape de cei dragi și 
de bucatele tradiționale de Crăciun. Cu toate acestea, sunt 
multe lucruri pe care trebuie să le pregătești ca totul să fie 
perfect, iar lipsa unei organizări clare a bugetului te poate 
pune într-o situație dificilă.

• Gătiți gustos împreună cu noi! 

PIFTIE DE CURCAN
Ingrediente: 1,5 kg carne de curcan (două 

aripi), un morcov, o țelină, 4 cepe, 10 căței de us-
turoi, sare, piper

Preparare. Se pune 
la fiert carnea în apă cu 
sare, alături de ceapa 
tăiată în jumătăți, mor-
covul curățat și tăiat felii 
și rădăcina de țelină tă-
iată cubulețe, până se 
înmoaie (cam o oră). Se 
scot legumele, se taie 
felii apoi se pun într-un 
vas. Se adaugă puțin pi-
per la fiertura de curcan 
și se mai lasă la fiert la 

foc mic până scade zeama și carnea este foarte bine fiartă. Se scoate 
carnea din zeamă, se porționează în farfurii, se adaugă legumele, iar 
în zeamă se adaugă usturoiul zdrobit, se lasă puţin să stea, apoi se 
strecoară zeama și se toarnă în farfurii  până se umplu. Se servește 
după ce s-a întărit, cu mărar deasupra.

Sfat. Piftia trebuie să fiarbă la foc foarte mic. Cea de porc cam 4 
ore, cea de curcan, mai puțin. Se spumează. Piftia e gata când zea-
ma este lipicioasă. Dacă vrei o piftie mai slabă las-o în oală până a 
doua zi. Curăță stratul de grăsime, apoi pune-o din nou pe foc.

PIFTIE DE PEȘTE
I n g r e d i e n t e :  

1 crap de 1 kg, o cea-
pă, 1 morcov, o rădă-
cină de pătrunjel, 6-10 
boabe de piper, 3 căței 
de usturoi, o foaie de 
dafin, sare, lămâie.

Preparare. Se 
pune la fiert în apă cu 
sare, după gust, zarza-
vatul curățat și spălat,  
foia de dafin, boabele 
de piper, capul și coa-
da de pește. După ce 
au fiert legumele, se strecoară zeama și se toarnă în alt vas în care 
se pune crapul feliat, astfel încât zeama să acopere peștele cu cel 
mult 2 degete. Se ia spuma și se lasă pe foc până când peștele este 
fiert, după care se scoate, se dezosează și se așează în farfurii. Zea-
ma se lasă la răcorit, se adaugă usturoiul zdrobit, apoi se strecoară 
peste feliile de pește din farfurii. Se servește după ce s-a întărit piftia 
cu felii de lămâie.

FRIPTURĂ DIN CARNE DE VITĂ 
CU MUȘTAR 

Ingrediente: 1 kg antricot de vită, sare, piper, muștar, ceapă, țeli-
nă, morcovi, piper boabe, foi de dafin, vin roșu.

Preparare.  An-
tricotul de vită se îm-
parte în patru bucăţi 
egale, se freacă  fie-
care bucată  cu sare 
și piper și se pun pe 
grătar pentru câteva 
minute, cât să se 
formeze o pojghiță 
caramelizată. Într-o 
tavă se face un pat 
de legume la care se 
adaugă piperul și foi-

le de dafin. Peste acest pat de legume se așează bucăţile de carne 
unse bine cu muștar și se stropesc cu vin roșu. Se dă tava la cuptor 
la foc mare până ce carnea prinde crustă, apoi se acoperă cu folie 
de aluminiu și se scade puterea focului. Se lasă la cuptor până ce 
carnea devine fragedă. Se scoate apoi și se lasă să se odihnească 
pentru câteva minute, apoi se servește alături de legumele din tavă.

DESERT DELICIOS – GRÂU 
CU MIERE, STAFIDE  ȘI NUCI

Se pregăteşte în 
mod special pentru 
Ajunul Crăciunului sau 
al Bobotezei.

Ingrediente: 250g 
grâu decorticat, 100g 
stafide, 150g nuci mă-
runţite, câteva linguri cu 
miere după gust, coajă 
rasă (lămâie, portocale), 
zahar vanilat.

Preparare. Se spală 
grâul de mai multe ori în  
apă rece. Punem grâul într-o oală mai mare, adăugăm apă ca să 
acopere grâul cam un lat de palmă şi fierbem la foc mic, până s-a 
fiert grâul.  După ce s-a fiert, adăugăm mierea sau zaharul, nucile, 
stafidele şi mirodeniile. 

Vă dorim Crăciun fericit!

Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
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Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

TAYANNA – DEȚINĂTOAREA UNEI 
STATUETE A PREMIULUI PANUCRAINEAN 

 „FEMEIA MILENIULUI III” 
Re c e n t 

a avut 
loc ce-

remonia înmâ-
nării distincțiilor 
î nv ingă to r i l o r 
Premiului pan- 
ucrainean „Fe-
meia mileniului 
III”. Distincțiile 
– statuete speci-
ale – sunt înmâ-
nate în fiecare 
an femeilor din 
Ucraina, care  
și-au adus o con-
tribuție pondera-
bilă în domeniul 
lor de activitate, 
rea l i zându-se 
pe deplin. Oas-
pete și laureată 
a premiului a 
fost și interpre-
ta cernăuțeană 
Tayanna (Tetea-
na Reșetneak). 
Ea a obținut o 
distincție deose-
bită la secțiunea 
„Rating”, unde 
sunt apreciate 
frumusețea, vo-
ința de caracter 
și finețea.   

La ceremonie Tayanna s-a prezentat 
într-o rochie creată de designerul Katerina 
Silcenko. 

Cu o lună în urmă Tayanna a declarat 
că ar dori să participe la selecția naționa-
lă pentru „Eurovision-2019”, însă aceasta 
depinde de decizia lui Andrii Danylko.  

Copii de la Roşa Stâncă, 
la conacul Sfântului Nicolae 
Că în ținutul 

S u b c a r -
patic, dar 

mai precis în satul 
Prityni din regiunea 
I v a n o - F r a n k i v s k , 
există conacul Sfân-
tului Nicolae o știe 
toată lumea. Pe par-
cursul întregului an 
pe această adresă 
sosesc mii de scrisori 
de la copii din toate 
colțurile Ucrainei. 

În preajma săr-
bătorii creștine a 
Sfântului Nicolae, au 
dorit să poposească 
la „oficiul”  Moșului 
Făcător de Minuni și 
un grup de copii din  
Roșa Stâncă. Ei toți 
sunt membri ai grupei 
vocale, care activea-
ză la Casa de Folclor 
din această suburbie 
a Cernăuțiului. 

– A fost o călătorie 
plăcută pentru copii 
și părinții lor, a relatat 
conducătoarea grupei, 
doamna Elvira Ma-
rașciuc. Am poposit 
la conacul Sfântului 
Nicolae și la rugămin-
tea preastimatei gaz-
de am interpretat un 
cântec despre Sfântul 
Nicolae, Moșul iubit și așteptat de toți copiii. 
Micii noștri artiști s-au convins de dărnicia lui, 
primind cadouri chiar din mâinile Moșului. 

În cadrul acestei excursii am vizitat 
și orașul Kolomyia. 

„Cântecul tânăr mă ține…”

– Cântecul mă însoțește 
toată viața, el tânăr mă ține, de-
sigur cu sufletul, afirmă domnul 
Gheorghe. Când mi-a fost mai 
greu, tot cântecul m-a alinat… 

Cuvintele lui au preț, fiindcă 
rar care interpret a trecut prin 
viață când artist amator, când 
artist profesionist, apoi iarăși 
artist amator. Aceste zigzaguri 
ale destinului nu i-au secat dra-
gostea față de cântecul popular 
românesc, care l-a cucerit încă 
din fragedă copilărie, petrecută 
în satul natal Poeni-Bucovina. 
Este convins că a moștenit-o 
de la tatăl său. Acesta l-a încu-
rajat pe fecior, cumpărându-i o 
armonică, apoi aceasta o fost 
înlocuită cu un acordeon, iar 
Gică Puiu era invitat să cânte 
la mai toate petrecerile din sat. 

– Credeți sau nu, dar cu 
dorul de cântec am făcut și 
serviciul militar. În regiunea 
Hmelnițki, unde se afla unitatea 
noastră, am avut posibilitatea 
să interpretez cântece populare 
românești, fiind îmbrăcat chiar 
în costumul nostru național, își 
amintește domnul Gheorghe. 
M-au observat cei de la Ansam-
blul de cântece și dansuri al 

Districtului militar Transcarpatic. 
Fiind mutat cu serviciul la Lviv, 

am fost luat și în componența 
acestui colectiv artistic. Evolua-
rea alături de artiștii profesioniști 
mi-a fost de real folos. Chiar cu 
legendarul Bogdan Stupka. Aca-
să, după încheierea serviciului 
militar, au stat doar câteva zile și 
am plecat la Chișinău să-mi caut 
norocul. L-am găsit în Capela 
academică „Doina”. Pe atunci în 
toată Uniunea Sovietică erau trei 
asemenea capele. 

Atât cu Ansamblul de cân-
tece și dansuri al Districtului 

militar Transcarpatic, cât și cu 
Capela „Doina”, bucovineanul 
Gheorghe Puiu a colindat fosta 
Uniune Sovietică din „Moldova 
și până la Vladivostok”, după 
cum afirmă dumnealui. Ase-
menea turnee îndelungate le-a 
întreprins și cu Ansamblul Bu-
covinean de Cântece și Dansuri 
de la Filarmonica cernăuțeană, 
unde a fost primit după ce a re-
venit la baștină. Turneele durau 

6-8 luni pe an. Din motive famili-
ale interpretul Gheorghe Puiu a 

fost nevoit să renunțe la scena 
profesionistă, deși era invitat să 
cânte în Corul de cameră. 

– De 25 de ani cânt în Corul 
„Dragoș Vodă” al Societății pen-
tru Cultura Românească „Mihai 
Eminescu” din Cernăuți, precum 
și într-un cor bisericesc,  relatea-
ză domnul Gheorghe. Eu, care 
mult timp am evoluat în coruri 
profesioniste, am observat deo-
sebirea mare. Dar mult depinde 

și de dirijor, care știe a lucra 
în mod profesionist cu artiș-
tii amatori. În această privință 
merită toată lauda actualul di-
rijor, Dumitru Caulea. El poate 
lucra la nivel și cu un colectiv 
profesionist. Datorită lui, mă-
iestria interpretativă a Corului 
„Dragoș Vodă” s-a ridicat con-
siderabil. Iar eu, datorită aces-
tui cor, am văzut România, la 
vârsta de 45 de ani. Fiind co-
pil, lucram împreună cu tata la 
strânsul fânului și în zare se 
vedeau satele din România. 
Mă întrebam: „Oare cum tră-
iesc oamenii acolo?”. Și am 
ajuns, iată, să am mulți prieteni 
în România, dar mai ales la 
Suceava și Botoșani. Vă spun 
sincer: nu sunt un om bogat, 
dar nu regret că mi-am trăit 
astfel viața. Am foarte mulți pri-
eteni. Am fost pe aceiași scenă 
împreună cu asemenea vede-
te ca Nicolae Sulac, Valentina 
Cojocaru, Benone Sinulescu, 
Irina Loghin, Mihai Ciobanu… 

Referindu-se la vârsta sa, 
domnul Gheorghe Puiu, afir-
mă: 

– Cât vocea-mi sună, am să 
cânt… 

La 17 decembrie cunoscutul in-
terpret de cântece populare  din 

Cernăuți, Gheorghe PUIU, a rotunjit 
vârsta de 75 de ani. Putem spune 
că aceste trei sferturi de veac el 
le-a trăit sub steaua cântecului po-
pular românesc.  
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Grigore TIMIŞ a analizat, în timpul unui forum 
ştiințific internațional, căile de aprofundare a colaborării 

ucraineano-moldoveneşti 
În februarie 2019 în Republica 

Moldova vor avea loc alegeri par-
lamentare. Luând în calcul impor-

tanța strategică a acestui stat și criza 
politică de acolo, iarna electorală va fi 
fierbinte nu numai la Kiev, dar și la Chi-
șinău. Dezbateri pe această temă au 
avut loc în timpul conferinței internați-
onale „Mecanismele societății civile în 
cadrul proceselor electorale: contextul 
moldo-ucrainean”, care s-a desfășurat la 
Bălți. La acest eveniment științific a luat 
parte deputatul poporului din Ucraina, 
Grigore Timiș, care reprezintă în Rada 
Supremă Circumscripția electorală nr. 
203 din regiunea Cernăuți. 

Masa rotundă a fost organizată de In-
stitutul de Democratizare și Dezvoltare, 
Centrul de Colaborare Regională „Dia-
log”, în parteneriat cu Uniunea Ucraine-
nilor din Moldova „Zapovit-Moștenire”, 
Universitatea Națională din Cernăuți „Iuri 
Fedkovyci” și Institutul Basarabia din Cer-
năuți. 

„Trebuie să aprofundăm colaborarea 
ucraineano-moldovenească la nivel re-
gional. Trebuie să construim o Europă a 
regiunilor. Sper că după alegeri Republica 
Moldova va continua politica de integrare 
europeană”, a spus Grigore Timiș în tim-
pul evenimentului științific. Parlamentarul 
a subliniat faptul că între Ucraina și Re-
publica Moldova sunt multe probleme in-
terguvernamentale nerezolvate, dar sunt 
și unele tendințe pozitive, printre aces-
tea menționând coordonarea activităților 
la punctele vamale, discutarea viitorului 
Transnistriei într-un context european, 
semnarea unor acorduri de cooperare 
economică.

În acest context, politologul Vasile Mo-
can, directorul Ukrainian Politconsulting 
Group, a amintit în timpul dezbaterilor 
despre riscurile care pot să apară în preaj-
ma alegerilor din Ucraina. „Rusia vrea să 
influențeze asupra alegerilor din Ucrai-
na. Kremlinul înțelege că poate influența 
asupra viitorului Ucrainei prin intermediul 

parlamentului, ce-i drept, cheia de 
acces la Parlament sunt alegerile 
prezidențiale”, a spus politologul. 
Mocan a adăugat că au avut loc, to-
tuși, unele reforme în Ucraina, care, 
după părerea lui, vor schimba cultu-
ra politică a populației.

Meditând asupra relațiilor ucrai-
neano-moldovenești și necesității 
combaterii influenței ruse asupra 
celor două state, deputatul Grigo-
re Timiș a menționat coordonarea 
destul de slabă a acțiunilor Ucrai-
nei și Republicii Moldova la nivel 
guvernamental, sunt unele pro-
bleme nerezolvate vizavi de râuri-
le Dunărea și Prut, a fost redus la 
minimum rolul Euroregiunilor, este 
absentă o sincronizare a acțiunilor 

comune în sfera diplomatică, economi-
că și militară. „Problemele noastre sunt 
practic identice, însă noi nu ne grăbim 
să facem concluzii. Un lucru pozitiv este 
elaborarea unor mecanisme comune 
la punctele de trecere a frontierei, însă 
toate aceste evoluții sunt insuficiente”, a 
precizat parlamentarul.  În opinia deputa-
tului poporului din Ucraina, evenimentul 
științific desfășurat la Bălți într-o perioa-
dă decisivă pentru Chișinău și Kiev, care 
sunt în așteptarea alegerilor, dă unele 
speranțe că în procesele electorale vor 
avea un cuvânt de spus mecanismele 
viabile ale societății civile, care își vor 
căpăta influența caracteristică democra-
țiilor consolidate.

Serviciul de presă al  parlamenta-
rului Grigore TIMIŞ    

FERICIRE ÎNTRE PEREȚII CALZI AI CASEI

– Am absolvit Școala nr.10 de la Roșa, promoția anului 
1966, povestește doamna Maria. La 27 iunie am avut serata 
de absolvire, iar la 1 iulie eram deja în statele Întreprinderii 
„Trembita”. Însă, dragostea de carte nu m-a părăsit. Pur și 
simplu, situația în familie era cam grea și am hotărât să lu-
crez și să învăț, dar nu la o oarecare școală de meserii, ci la 
universitate. Țin minte că în ultima zi când se depuneau docu-
mentele, am alergat și eu la universitate, în adevăratul înțeles 
al cuvântului. La ora 14.00 președintele Comisiei de admitere 
deja încuia ușa. Noroc că împreună cu mine era fratele, pe 
care acesta îl cunoștea, și ne-a primit, întrebându-ne mirat: 
„Dar unde ați fost până acum?”. 

În fața tinerei Maria Iavorschi nu s-a închis, ci s-a deschis 
ușa mare a științei de carte. A susținut cu succes examenele 
de admitere la Facultatea de Tehnică Generală. 

– La examenul de matematică în scris mie, ca absolventă 
a unei școli „moldovenești” (românești), mi s-a dat traducător. 
El mi-a explicat esența problemei și eu am rezolvat-o, primind 
nota de trecere patru. 

Studenta și muncitoarea Maria Iavorschi ziua lucra la 
întreprindere, iar seara învăța. Și așa trei ani la rând, apoi, 
conform programei de studii, a fost transferată la Institutul In-
dustriei Ușoare din Kiev. Când era în anul patru la Institut, 

conducerea întreprinderii i-a apreciat capacitățile și i-a propus 
să lucreze în Secția de planificare. 

Și astăzi, după jumătate de veac, tot în Secția de planifi-
care poate fi găsită. 

– Mă ocup nu numai de cifre și calcule. Mai îndeplinesc și 
funcția de traducător din română în ucraineană, surâde doam-
na Maria, amintindu-și de examenul la matematică de la uni-
versitate. Se schimbă timpurile, apar alte perspective. Între-
prinderea noastră colaborează cu Firma franceză „Formens”, 
iar aceasta are o filială și în România, la Botoșani. Permanent 
primim comenzi și documentația tehnică trebuie tradusă în 
ucraineană, iar pe biroul meu, alături de calculator, a apărut 
dicționarul român-ucrainean. 

În coridoarele și în secțiile de producție ale „Trembitei” poți 
auzi și vorbă românească. 

– În prezent la întreprindere sunt circa 700 de anga-
jați, constată doamna Maria Zaeț. O parte dintre ei fac 
naveta. Autobuzele noastre îi aduc la locul de muncă din 

satele raioanelor Herța, Hliboca, 
Storojineț. Printre ei sunt mul-
ți români de-ai noștri. În familia 
muncitorească am avut specialiști 
buni, români de origine. Iată, Pe-
tru Lupoi, un minunat croitor,  care 
s-a pensionat deja și a revenit la 
Costiceni, în satul său de baștină. 
El a aparținut la „garda noastră 
veche”, care și-au consacrat viața 
acestei întreprinderi. 

Doamna Maria, specialistă de 
neînlocuit în planificare, consideră 
că Întreprinderea „Trembita”, menți-
nându-se la suprafață datorită par-
tenerilor străini, le oferă fetelor și 
femeilor o șansă foarte bună. 

– Salariul este în jur de 10 mii 
grivne, transportul întreprinderii te ia 
de acasă și te aduce înapoi. Condițiile 
de muncă sunt foarte bune. Partenerii 
ne-au asigurat cu tehnică performan-
tă. Multe femei prețuiesc această 
șansă și se bucură că nu trebuie să-și 
părăsească familiile și să plece peste 
hotare în căutare de lucru, afirmă ingi-

nerul-economist, dna Maria Zaeț. 
Dar și ea a fost nevoită cândva să facă o opțiune asemă-

nătoare. 
– La un moment dat mi-am pus întrebarea: ce este pentru 

mine mai principal în viață: cariera sau familia? Am conside-
rat că familia. Într-o bună zi orice carieră se poate ruina, dar 
familia nu trebuie desfăcută, dacă e clădită pe iubire și stimă 
reciprocă, afirmă doamna Maria. 

Împreună cu regretatul ei soț s-au simțit fericiți în casa lor 
de la Roșa Stâncă și acum doamna Maria își dorește ca feri-
cirea și buna înțelegere să dăinuie și în casa fiicei sale Elena, 
care împreună cu soțul Igor, cresc și educă două zâne – fiicele 
Maria și Dana.  

– Omul întotdeauna caută să-și aducă fericirea la el aca-
să, căci acolo și pereții par mai calzi, spune cu înțelepciune 
doamna Maria Zaeț, care în curând va rotunji frumoasa și re-
spectabila vârstă de șaptezeci de ani. 

Vasile CARLAŞCIUC

Pentru tinerii de astăzi, porniți pe calea 
afirmării, pare oarecum straniu faptul 

că există persoane care au muncit mai 
bine de jumătate de veac în unul și ace-
lași loc. E un fenomen neînțeles și pentru 
carieriști, dar nicidecum pentru acei, 
care primesc satisfacție din rezultatele 
activității lor. Această statornicie demon-
strează că omul s-a găsit pe sine, a găsit 
locul potrivit în societate unde se simte în 
apele sale, iar ceea ce face, face din tot 
sufletul. Este un om realizat și pe deplin 
fericit. Toate acestea se referă la doamna 
Maria ZAEŢ din Roșa Stâncă, inginer-eco-
nomist la Întreprinderea „Trembita”, cu o 
vechime de muncă de 52 de ani. 



10 LC
Joi, 20  decembrie 2018 Sport

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Finala UEFA Europa League se va 
disputa pe Stadionul Olimpic din Baku

Finala UEFA Europa League 2019 se va desfăşura 
în 2019 pe arena de 70.000 de locuri din Baku, capitala 
Azerbaidjanului. UEFA a stabilit ca trofeul să fie decer-
nat anul viitor în capitala cea mai joasă din lume! Baku 
este situată la 28 de metri sub nivelul mării!  Poreclit 
şi „Oraşul vânturilor", Baku a găzduit deja Campionatul 
European Under 17, Cupa Mondială Under 17 feminin 
şi Cupa UEFA la Futsal. Iar finala Europa League vine 
cumva să panseze din înfrângerile suferite de autorităţi 
în cadrul candidaturilor pe JO 2016 şi JO 2020.

Baku este cel mai mare oraş din regiunea Caucazu-
lui şi cel mai populat de pe malul Mării Caspice. Este la 
2.000 km distanţă de Moscova, 9.000 km de New York 
şi 5.500 km de Beijing. Stadionul din Baku, 70.000 de 
locuri, a fost dat în folosinţă în 2015. Piatra de temelie a 
fost pusă în 2011. A organizat Jocurile Europene acum 
3 ani.  Stadionul din Baku este unul dintre cele care va 
organiza meciuri la Euro 2020.

FC Bucovina se 
pregăteşte de noul sezon 

În  anul 2019 echipa cernă-
uţeană de fotbal va beneficia de 
o asistenţă financiară fără pre-
cedent. Din bugetul local vor fi 
alocate 2,3 milioane de grivne 
pentru necesităţile clubului, a de-
clarat secretarul Consiliului Oră-
şenesc, Vasyl Prodan. Între timp,  
FC Bucovina a disputat un meci 
amical cu FC Bucovina (U19). 
Partida a avut loc pe stadionul cu 
gazon sintetic de la Complexul 

sportiv Olimpia din Cernăuţi. Ele-
vii lui Vitali Kunyţea s-au impus în 
faţa colegilor juniori antrenaţi de 
Serhii Gamal, scor 4:0.  „Am ve-
rificat potenţialul  jucătorilor care 
pot fi invitaţi în echipă. Pentru ju-
cătorii FC Bucovina (U19) astfel 
de partide reprezintă un stimul 
suplimentar. Ei trebuie să înţelea-
gă că sunt monitorizaţi şi trebuie 
să iasă la un nivel superior”, a de-
clarat după meci, Vitali Kunyţea. 

O tânără sportivă a murit din cauza 
telefonului

Sportiva rusă, Irina Rîbnikova, 
a avut parte de o moarte șocantă. 
Luptătoarea de arte marțiale, 15 
ani, a fost găsită moartă în baie de 
către familie. Anchetatorii presupun 
că fata s-a electrocutat când telefo-
nul, pe care îl pusese la încărcat și 
care tocmai sunase, a căzut în apă 
în momentul în care ea a încercat 
să răspundă. În urmă cu două luni, 
Irina Rîbnikova câștigase titlul nați-
onal la pankration, arte marțiale an-
tice grecești, un amestec de lupte și 
box, echivalent al MMA-ului de azi. 
Rîbnikova, de loc din orașul siberi-
an Brațk, a avut parte de un sfârșit 
tragic. Se îmbăia, iar telefonul era 
la încărcat lângă cadă. Aparatul a 
sunat, tânăra l-a tras, să răspundă, 
însă a scăpat mobilul în apă, sufe-
rind un șoc electric și a murit.

Medalie de bronz la 
Campionatul Mondial de Şah

Şahistul bucovi-
nean, Myhailo Maran-
diuc, a cucerit medalia 
de bronz la Campio-
natul Mondial de Şah 
ce a avut loc la Batumi 
(Georgia). Myhailo 
Marandiuc este con-
comitent participant 
la competiţie, dar şi 
antrenor al lotului na-
ţional de şah. Şahistul 
bucovinean este la a 
15-a participare la un 
campionat mondial.

Tragerea la sorți Europa League. 
Meciuri spectaculoase în "16-imi" 

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb
FC Bruges - Red Bull Salzburg
Rapid Viena - Inter Milano
Slavia Praga - Genk
FC Krasnodar - Bayer Leverkusen
FC Zurich - Napoli
Malmo - Chelsea 
Șahtior Donețk - Eintracht Frankfurt
Celtic - Valencia

Rennes - Betis Sevilla
Olympiakos Pireu - Dinamo Kiev
Lazio - FC Sevilla
Fenerbahce - Zenit
Sporting Lisabona - Villarreal
BATE Borisov - Arsenal
Galatasaray - Benfica Lisabona
BATE Borisov - Arsenal
Galatasaray - Benfica Lisabona

Campionatul raionului 
Hliboca la minifotbal 

Etapa a II-a. Rezultate

Camenca (1) – Stăneşti – 4:2

Tereblecea – Privorochia – 4:4

Camenca (2) – Molodia – 3:3

Voloca – Hliboca – 4:1

Porubne – Volcineţii Vechi – 1:8 

Iordăneşti – Cerepcăuţi – 7:3 

Hliboca (2) – Lucoviţa – 3:4

Ceahor – Corovia – 3:7
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Medicul-stomatolog se plimbă prin cabinet ner-
vos, se scarpină ba la ceafă, ba la bărbie. Asistenta:

– O fi un caz complicat, probabil, vă văd cam in-
dispus.

– Foarte complicat, pacientul are bani că ne poa-
te acoperi din tălpi până la tâmple pe noi amândoi, 
iar dinții lui sunt absolut sănătoși.

  
Calul se plânge unei vaci:
– Nu mai știu ce vrea stăpânul ăsta al nostru. Mă 

înhamă la plug – trebuie să ar de dimineață până-n 
seară, mă înhamă la căruță – trebuie să car fân.

Vaca îl sfătuiește:
– Scrie și tu o plângere la asociația pentru pro-

tecția animalelor.
– Doamne ferește, intervine calul. Mai află fermi-

erul că știu să scriu, te pomenești că mă obligă să-i 
fiu și contabil.

  
Discută două doamne de una de alta până când 

ajung la lucrurile mai intime. Una întreabă:
– Ție ți-o găsit bărbatul punctul G? V-ați căsătorit 

de ceva timp doar.
– Da de unde, dragă să mi-l găsească? Știi doar 

că nu știe nici măcar să citească. 
  

Feciorul de cinci anișori îl întreabă pe tatăl său:
– Tată, de ce bomboanele din ciocolată sunt în-

velite în staniol?
Tata:
– Pentru ca toată casa să poată auzi cum ține 

mamă-ta dieta.
  

Se întâlnesc Gheorghe și Ion, doi vecini. Gheor-
ghe îi spune lui Ion:

– Măi prietene, am două vești pentru tine – una 
bună și una nu prea. Cum să ți le spun ca să nu te 
obijduiești?

– Mai bine combină-le, zice Ion.
Gheorghe:
– Nevastă-ta ne înșeală. 

  
Pleacă un bărbat la vânătoare şi la întoarcere îi 

aduce soției doi iepuri gata jumuliţi:
– Ce-i dragă cu iepurii ăştia? N-au avut piele? – 

întreabă soția curioasă.
– Ba au avut, dar când i-am împuşcat făceau 

amor şi nu au mai avut timp să se îmbrace.
  

La un proces de judecată:
– Vreau să divorțez, domnule avocat.
– Și care e motivul, doamnă?
– Nu mi-a fost credincios.
– Adică?
– Adică mi-am dat seama că nu e tatăl copilului 

meu.
   

La restaurant:
– Ospătar, opreşte ventilatorul acela! M-a cam 

luat cu rece.
– Fiţi fără grijă, domnule, imediat o să va aduc 

nota de plată şi o să vă ia căldurile.

  
O tânără prinde buchetul cu flori la nunta colegei.  

Se îndreaptă bucuroasă spre prietenul ei: 
– Ştii ce înseamnă asta? 
– Da. Câteva zile nu-ţi mai cumpăr flori.

  
Se pare că soacra poate fi cate odată și un bun 

remediu împotriva consumului de alcool. Dacă vreți 
că soțul să nu mai consume așa ceva, chemați 
mama în ajutor, după cum a făcut-o eroina bancului 
de mai jos.

– Scumpule, ce bucuroasă 
sunt, de când a venit mama la 
noi nu ai băut nici o picătură de 
alcool.

– Asta mi-ar mai lipsi, 
spune soțul, s-o văd în dublu 
exemplar.

Darul divin trimis de Cel de Sus

Florinel, așa îl dezmierda cu drag 
întregul sat pe eroul acestei povestiri, 
care a avut parte de o copilărie fericită 
și fără griji ca mulți alți copii. Era un co-
pil ascultător și săritor la nevoie. Părinții 
i-au dat și o educație aleasă. Mereu l-au 
învățat să nu treacă indiferent pe lângă 
necazul altora și, dacă poate, să le vină 

în ajutor. Și nu au tras niciodată rușine 
din cauza lui. Dimpotrivă, vecinii nu în-
târziau să-l laude că iată a ajutat-o pe 
mătușa Eugenia să ducă o geantă de 
la magazin, i-a dus în casă două găleți 
cu apă lui badea Costică din vale sau a 
condus-o până acasă pe Irinuca, o fetiță 
din celălalt capăt al satului când aceasta 
plângea speriată de niște câini.

Anii au trecut unul după altul și iată, 
se vede Florea mare și pus în fața ale-
gerii, pe care o fac toți băieții la această 
vârstă. De la tatăl său, căruia îi semăna 
leit la caracter și la înfățișare, a deprins 
meseria de a conduce mașina (acesta 
dăruise mai bine de 20 de ani meseriei 
de șofer în colhoz). După ce s-a văzut 
cu permisul de conducere în mână, s-a 
angajat și el șofer în gospodăria agricolă 
din localitate, dar visul lui era să devină 
șofer de autobuz. De doi ani de șoferie 
avea nevoie – așa i s-a spus la Direcția 
transportului de pasageri din Cernăuți. 
În această perioadă și-a asigurat și ca-
tegoria necesară pentru a conduce un 
autobuz. În colectivul de la parcul de 
autobuze din Cernăuți s-a încadrat des-
tul de rapid. A avut norocul să fie instruit 
primele luni de un vechi prieten de-al ta-
tei. Așa s-a pomenit Florea „în orașul cel 
mare”, după cum spunea bunica și de 
care a dorit să-l ferească întotdeauna. 
Nu se simțea nicicând obosit, deși se în-
torcea de la muncă seara târziu. Peste 
câțiva ani a fost ajutat de șeful coloanei 
să-și asigure un apartament în oraș. Așa 
era pe timpuri – statul mai avea grijă de 
omul de rând. Acolo, la întreprinderea 
auto din oraș, a întâlnit-o pe Liliana, cu 
care s-a împrietenit destul de rapid ca 
peste ceva timp cei doi să simtă că nu 
pot trăi unul fără celălalt. Fata a fost pri-
mită cu mult drag în familia lui Florea.

– Slavă Domnului că nu vei fi singur 
de azi înainte, i s-a adresat mama bucu-
roasă feciorului atunci când acesta le-a 
prezentat-o părinților pe prietena sa. 

În toamna acelui an au jucat și o 
nuntă frumoasă și au pornit cu dreptul 
în viață. Tinerii se completau unul pe al-
tul în toate. Când unul dintre ei ajungea 
mai repede acasă, celălalt găsea mân-
carea caldă și celelalte treburi puse la 
punct. Trecură trei ani de la nuntă, dar 
barza nu le aducea nimic, fapt care o în-

grijora pe tânăra soție. Și tinerii soți au 
început a frecventa clinicile și medicii de 
specialitate. Dar, fără rezultat. Cineva 
din bătrâni i-a sfătuit să meargă și pe la 
babe, căci „astea știu mai multe decât 
doctorii și neapărat le vor ajuta”. Lilia-
na era dispusă să mai încerce și acest 
lucru, însă Florea s-a opus din capul 
locului. Era crescut într-o familie cu cre-
dință în Dumnezeu și în toate lucrurile 
de acest fel nu credea.

– Va avea grijă Domnul de noi, își li-
niștea el soția. Vei vedea că ne va dărui 
copii neapărat. 

Zilele se perindau una după alta ca o 
grea și apăsătoare așteptare pentru cei 
doi. Într-o seară geroasă de ianuarie, 
în toiul sărbătorilor de iarnă, Simion se 
întorcea mai devreme de la serviciu ca 
de obicei și a intrat într-un magazin să 
mai facă rost de ceva pentru pus la frigi-
der. Îndreptându-se spre ieșire, privirile i 
s-au oprit asupra unei fetițe, care pășea 
scâncind în urma mamei sale. Aceasta 
părea indispusă complet. Striga la copil 
fără să aibă habar de privirile celor din 
jur.

– Vreau să mănânc, i-a spus copi-
lul printre lacrimi, uitându-se la copiii ce 
pășeau fericiți alături de părinți cu toate 
bunătățile dorite în sacoșă.

Era clar că acest copil nu-și arăta 
capriciile, ci vroia într-adevăr să-și aline 
foamea. Mamă-sa, însă, de parcă nici 
n-o auzea. A strigat la fetiță cu o voce 
tare și a dispărut printre cumpărătorii 
rămași cu gurile căscate. Copilul s-a 
retras cuminte și smerit într-un ungher 
și s-a pus pe așteptat. Văzând că ma-
mă-sa nu mai vine, a început să plângă. 
„Acesta este darul pe care-l aștepți” – 
i-a spus o voce lăuntrică lui Florea. Mai 
întâi nu i-a ajuns curajul să se apropie. 
I se părea că toți cei din jur abia îl aș-
teaptă să facă acest pas pentru a-l cer-
ta. În cele din urmă s-a apropiat de biata 
fetiță. Spre marea-i mirare, Lucica (așa 

o chema pe fetiţă) s-a dovedit a fi des-
tul de comunicabilă. I-a povestit noului 
ei cunoscut că are șapte ani, dar încă 
nu umblă la școală, deoarece mama nu 
are timp s-o ducă pentru că lucrează din 
zori până noaptea. Florea a luat-o de 
mână și a îndemnat-o să-și aleagă tot 
ceea ce-i place. Au mai făcut o încerca-
re s-o găsească pe mama, dar fără nici 
un rezultat. De la un agent de pază a 
aflat apoi că mamă-sa nu va mai reveni. 
Doar cu jumătate de oră în urmă striga-
se în gura mare la copil că i-a stricat via-
ța și i-a distrus toată cariera. Florea înțe-
legea mult prea bine că face, poate, un 
pas negândit, dar a riscat. A mai cumpă-
rat cele necesare și s-au îndreptat îm-
preună spre blocul în care locuia. Când 
i-a deschis ușa apartamentului, Liliana 
a încremenit. A înțeles din start ce se în-
tâmplă și nu a mai scos o vorbă în plus. 
Lucica îi răspundea cuminte la toate 
întrebările. Din când în când își aducea 

aminte de mama. În ochii acestui copil 
puteau fi citite deopotrivă deznădejdea 
și speranța. Liliana a îndemnat-o să 
meargă la culcare într-un dormitor spați-
os și i-a promis că dimineață vor încerca 
s-o găsească pe mama. 

– Nu te supăra, draga mea, i-a spus 
într-un târziu Florea. Ceva din interior 
îmi spune că acest copil este un dar tri-
mis nouă de Cel de Sus.

A doua zi, fiind ajutați de niște prie-
teni din organele de drept, soții au de-
marat căutările mamei biologice a fetiţei. 
Peste vreo două săptămâni organele de 
drept i-au dat de urme. Fugise împreună 
cu un amant în Polonia și nici gând nu 
avea să se întoarcă. Au fost demarate 
acțiuni judiciare pentru ca femeia să fie 
privată de drepturile părintești. Liliana și 
Florea au bătut pragurile multor instan-
țe pentru a stabili tutela asupra Lucicăi. 
Însă, legea a spus altfel. Copilul a fost 
dus la o școală-internat din oraș până la 
elucidarea tuturor procedurilor. În toată 
această perioadă viitorii părinți veneau 
în fiecare zi în vizită cu cadouri la Luci-
ca și la alți copilași. După vreo jumătate 
de an de procese și bătălii birocratice, 
Liliana și Florea au reușit s-o înfieze pe 
fetiță. Această faptă le-a fost răsplătită 
din plin. Fetiţa nu s-a opus defel atunci, 
când în dimineața zilei Sfântului Nico-
lae, s-a ales cu o familie întregită. Peste 
doi ani Dumnezeu le-a dăruit un fecio-
raş. În prezent această familie frumoa-
să se bucură din plin de viață. Liliana și 
Florea nu au regretat niciodată. Ambii 
sunt conștienți de faptul că nu-și trăiesc 
în zadar viața. Lumea aceasta este foar-
te cruntă, dar fiecare dintre noi o poate 
face mai bună prin faptele sale bune, 
sunt convinși Liliana și Florea, mai ales 
atunci când este vorba de asemenea 
ființe care sunt trimise într-adevăr de 
Dumnezeu la momentul potrivit.             

Dumitru VERBIŢCH

Din moși-strămoși este binecunoscută 
vorba înțeleaptă: totul pe lumea asta la 

timpul său. Și mai zic cei înaintați în vârstă 
că omul nu trebuie să zăbovească cu nici 
un lucru în viață – să sădească un copac, să 
sape o fântână, să-și aleagă cea de-a doua 
jumătate la vremea potrivită pentru a aduce 
pe lume ființele ce-i vor continua seminția pe 
acest pământ. 
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Rubrică susţinută 
de Valeria ŞTEFUREAC

BRONŞITA ACUTĂ. 
Tratament cu remedii naturiste 

Bronşita acută este precedată 
cel mai adesea de simptome ale 
infecţiilor căilor respiratorii supe-
rioare: coriza (scurgeri de muco-
zităţi apoase din nas), stare de 
rău, frisoane, febră uşoară, dureri 
musculare şi angină (dureri în gât). 
Apariţia tusei supărătoare sem-
nalează debutul bronşitei. Iniţial, 
tusea este uscată şi neproducti-
vă, dar după câteva ore sau zile 
apar cantităţi reduse de secreţii 
bronşice (spută). Tusea este mo-
dul în care organismul încearcă să 
scape de aceste secreţii pentru a 
putea respira mai uşor, de aceea, 
de cele mai multe ori, ea nu trebu-
ie combătută total, ci găsite doar 
metode de uşurare a reflexului 
tusiv. Dispneea (greutatea în res-
piraţie) poate să apară ca urmare 
a obstrucţiei căilor respiratorii cu 
mucozităţi.

Netratată, bronşita acută se 
poate croniciza şi poate da com-
plicaţii, ducând în final la astm 
bronşic sau pneumonie, boli majo-
re ale aparatului respirator.

O febră persistentă peste 38,5 
grade şi zgomotele şuierătoare, 
cu caracter muzical, care apar în 

timpul respiraţiei sunt specifice 
astmului bronşic şi pneumoniei. 
În aceste situaţii, consultul me-
dical de specialitate este absolut 
necesar.Alţi factori de risc în apa-
riţia bronşitei, în special a bronşi-
tei cronice, sunt fumatul (bronşita 
tabagică sau a fumătorului), polu-
area şi alergia la polen.

Tratamentul bronşitei este 
variat, în funcţie de factorul de-
clanşator al bolii şi de simptome-
le pacientului. Pentru tratamentul 

naturist se folosesc mai multe 
plante medicinale: teiul, iede-
ra, lemnul-dulce, panseluţele de 
câmp şi de grădină, socul, salcia, 
pinul, cârcelul, lumânărica, nalba 
şi pătlagina.

Indiferent dacă se foloseşte un 
medicament alopat sau un reme-
diu naturist, tratamentul constă în:

► CALMANTE ALE TU-
SEI. Tusea poate deveni sâcâ-
itoare în bronşită dacă se mani-
festă accentuat în timpul nopţii şi 
creează un disconfort cauzat de 
secreţiile abundente. Ea poate 
fi calmată prin adminisrarea de 
siropuri ce conţin miere, glice-
rină sau lemn-dulce. Glicirizina 
din lemnul-dulce este unul dintre 
cele mai puternice antitusive na-
turale. Pentru calmarea tusei se 
mai pot folosi şi preparatele de 
iederă.

► MUCOLITICE ȘI EX-
PECTORANTE. Acestea ajută 
la fluidificarea şi expectorarea se-
creţiilor bronşice din căile respira-
torii. Ceaiurile călduţe din tei, soc, 

pin, lumânărică, nalbă, pătlagină 
facilitează expectoraţia.

► ANTIHISTAMINICE. 
Se folosesc când se bănuieşte că 
bronşita ar fi de natură alergică. În 
acest caz se folosesc panseluţele.

► ANTITERMICE. Sunt 
recomandate când bronşita este 
însoţită de o stare febrilă mode-
rată. Pentru combaterea febrei se 
folosesc salcia şi iedera.

► BRONHODILATATOA-
RE. Sunt folosite pentru înlătura-
rea spasmelor bronhice. Se folo-
seşte iarba de cârcel.

Un ceai combinat pentru bron-
şită se poate obţine după urmă-
toarea metodă:

O linguriţă de scoarţă de sal-
cie, una de rădăcină de lemn-dul-
ce şi o lingură de iederă se fierb 
timp de 10 minute cu 250 ml apă. 
Se adaugă apoi o linguriţă de flori 
de soc şi o lingură de flori de tei. 
Se lasă 15 minute, după care se 
filtrează. Ceaiul obţinut nu trebuie 
îndulcit, gustul dulce dându-l glici-
rizina din lemnul-dulce.

Cauza principală a bronşitei acute poate fi o 
răceală banală sau o altă infecţie virală a 

nasului sau a gâtului. Deşi pentru mulţi oameni 
pare o boală uşoară, ea poate fi gravă pentru 
bolnavii cu afecţiuni cronice pulmonare sau 
cardiace.

Alte remedii contra bronşitei
 Varză fiartă cu miere. 

Se face un decoct din 60 g varză fiartă în 
500 ml apă, timp de o oră. După fierbere, 
se amestecă cu 70 g miere. Se iau câte 2 
linguri de trei ori pe zi, înainte de mese cu 
15 minute.
 Macerat de usturoi. Pu-

ternic antiseptic pulmonar, usturoiul este 
eficient şi în bronşitele acute sau cronice. 
Se administrează sub formă de alcoolatură 
preparată din usturoi proaspăt. Se curăţă 
50 g căţei de usturoi şi se pun la macerat 
în 500 ml alcool (ţuică de fructe sau vodcă), 
vreme de 3-4 săptămâni. Se iau câte 20-30 
de picături, de două ori pe zi.
 Usturoi cu lapte. Puneţi 2 

căţei de usturoi într-un ibric cu o cană de 
lapte rece. Puneţi vasul pe foc mic şi lăsaţi 
să fiarbă zece minute. Beţi lichidul fierbinte.
 Sirop de ceapă. Se fierb 

împreună, timp de 3 ore, la foc mic (cu ca-
pac), următoarele: un litru apă, 500 g ceapă 
rasă, 400 g zahăr şi 50 g miere. Se strecoa-
ră şi se consumă câte o linguriţă de sirop, 
de 5-6 ori pe zi.
 Pudră de condimente. 

Se amestecă câte o linguriţă de: scorţişoa-
ră, ghimbir, piper negru, nucşoară şi cuişoa-
re. Se adaugă 3 linguriţe de zahăr nerafinat 

şi se pisează până când 
se obţine o pudră fină. Se 
consumă câte o linguriţă 
de pudră amestecată cu 
miere, de două ori pe zi.
 Sirop de ri-

dichi cu miere. 
Are efect puternic expec-
torant, favorizând eva-
cuarea mucozităţilor din 
bronhii. O ridiche neagră 
iute, se curăţă de coajă 
şi se pune în mixer pen-
tru a obţine o pastă. Se 
pune apoi într-un borcan, 
se toarnă  deasupra un 
strat de miere de salcâm, 
se pune capacul şi se lasă 
la macerat pentru 15 zile. 
E suficient să luaţi 3-6 lin-
guri de sirop pe zi, pentru 
a scăpa de bronşită.
 Cataplasme 

cu muștar – re-
duc congestia 
din piept. Ameste-
caţi într-un vas o doză de 
făină de muştar cu două 
doze de făină de grâu. 

Puneţi atâta 
apă încât să 
obţineţi o pastă. 
Puneţi-o pe un 
tifon şi îndoiţi-l 
în două. Pro-
tejaţi-vă pielea 
cu un strat de 
vaselină, apoi 
aplicaţi cata-
plasma pe zona 
bolnavă (nu 
aplicaţi nicio-
dată compuşi 
ai muştarului 
direct pe piele, 
e pericol de ar-
suri!). Verificaţi 
aspectul epi-
dermei, şi dacă 

devine prea iritată sau roşie, înlăturaţi ca-
taplasma.
 Cataplasme cu oțet de 

mere pe piept. Bogat în săruri mi-
nerale, oligoelemente, pectină şi betacaroten, 
oţetul de mere este vestit încă din antichitate 
pentru puterea sa de a degaja căile respirato-
rii superioare – nasul, gâtul, sinusurile – şi pe 
cele inferioare – bronhiile şi plămânii.
 Inhalații cu aburi calzi. 

Turnaţi apă clocotită într-un vas şi aplecaţi-vă 
deasupra lui, învelindu-vă capul cu un prosop, 
ca să creaţi o mică saună. Aşteptaţi câteva 
minute, ca să nu vă ardeţi faţa. Inhalaţiile cu 
vapori calzi fluidifică secreţiile plămânilor. La 
farmacie găsiţi soluţii pentru inhalat, foarte 
eficiente.
 Inhalație cu lămâie. Pu-

neţi la fiert 750 ml de apă. Stingeţi focul. 

Adăugaţi 5 picături de ulei aromat de lămâ-
ie. Aplecaţi-vă capul peste vas şi inhalaţi 
aburii. Se repetă de trei ori pe zi.

(Leacuri și terapii)
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BERBECUL. În zilele de sărbătoare vei 
simţi o necesitate profundă de a-ți regăsi pacea 
interioară. Este o perioadă bună pentru a încer-
ca să te detașezi de eventualele probleme lega-
te de relația cu superiorii direcți. Va trebui să dai 
dovadă de prudență, dacă ești nevoit să pleci 

la drum lung, pe tot parcursul acestei săptămâni. Acordă 
o atenție deosebită la relația cu rudele apropiate, mai ales 
spre finalul perioadei analizate. 

TAURUL. Ai ocazia să petreci începutul 
acestei săptămâni alături de prieteni. Nu este 
exclus să dai acum startul unei prietenii. Va 
trebui să fii mult mai prudent atunci când ești 
în trafic, pentru că ești predispus la primirea de 
amenzi, tot felul de probleme. La sfârșitul aces-

tei perioade este posibil să faci unele cheltuieli care îți vor 
dezechilibra bugetul, din dorința de a te simți bine, alături de 
oamenii dragi. 

GEMENII. Putem să vorbim despre o stare 
de tensiune, în cadrul relației de mariaj. Pot să 
apară unele discuții în relația de mariaj și ast-
fel sunt date peste cap proiectele. Va trebui să 
fii mult mai prudent la modul în care îți exprimi 
punctul de vedere. La sfârșitul acestei săptă-

mâni va trebui să găsești cea mai bună cale pentru a ajunge 
la inima partenerului și astfel să petreci sfârșitul de an într-o 
stare de echilibru și liniște sufletească.

RACUL.  Chiar dacă este o săptămână de-
dicată sărbătorilor de iarnă, te afli în situația de 
a-ți face o analiză serioasă a tot ceea ce ai trăit, 
de-a lungul acestui an. Este momentul bilanțu-
lui, dar și ce ai de făcut, de acum înainte. Re-
lația de cuplu trece printr-o transformare destul 

de profundă. În partea secundă a perioadei va trebui să dai 
dovadă de prudență la eventualele probleme de sănătate. 

LEUL.  Chiar dacă vei avea parte și de 
unele nemulțumiri în cadrul relației cu propriul 
copil sau în zona relației sentimentale, este re-
comandat să privești și la partea frumoasă a vie-
ții și să te bucuri de prezența oamenilor dragi, 
de familie. Te poți bucura acum de un proiect 

profesional mai vechi. Beneficiezi de aprecierea venită din 
partea superiorilor. La sfârșitul acestei săptămâni ai ocazia 
să te revezi cu prieteni vechi.  

FECIOARA. La începutul acestei săptă-
mâni putem să vorbim despre o stare de agita-
ție. Ai ocazia să petreci sărbători magice, alături 
de rudele apropiate. În această săptămână ai 
şansa să faci cunoștință cu o persoană intere-
santă de sex opus și, cine știe, poate chiar vei 

ajunge să dai startul unei relații de lungă durată. La sfârșitul 
acestei săptămâni și a anului va trebui să fii mai înțelegător 
cu familia, părinții.

BALANŢA. Încă de la începutul acestei 
săptămâni, evită să intri în polemici cu rudele 
apropiate, pentru că de la o simplă remarcă 
nevinovată, poți ajunge la tot felul de acuzații, 
reproșuri. Pe la jumătatea perioadei analizate 
este posibil să iei decizia bruscă de a schimba 

programul de revelion sau vei alege să petreci mai mult timp 
alături de partenerul de viață. Atenție la cheltuieli şi la modul 
în care conduci mașina!

SCORPIONUL.  Ești plin de energie și ini-
țiative, dornic de acțiune dar, cu toate acestea, 
nu reușești să faci tot ceea ce ți-ai propus. Pot 
să apară tot felul de răsturnări de situație având 
ca subiect principal banii insuficienți. Chiar dacă 
este  perioada sărbătorilor de iarnă, tu ești cu 

gândul la noi posibilități de avansare profesională. Evită să 
dai bani cu împrumut, căci eşti predispus la pierderi financi-
are precum și la plata de amenzi.

SĂGETĂTORUL. Ai ocazia să primești 
o sumă de bani, exact atunci când ai cea mai 
mare nevoie. Se pare că Moș Crăciun vine cu 
daruri mult așteptate. Evită totuși agitația extre-
mă și nemulțumirile forțate. Te poți aștepta la 
petrecerea unor momente de-a dreptul magice, 

alături de persoana iubită. Este posibil să iei decizia de a 
schimba actualul domiciliu. Este timpul să schimbi ceva în 
viaţă, să te rupi dintr-un mediu, de anumite obiceiuri.

CAPRICORNUL.  Nu ești tocmai în for-
ma pe care o dorești, din punct de vedere emo-
țional. Este timpul să lămurești ce anume vrei, 
de fapt, de la tine și de la cei dragi. Spiritul Cră-
ciunului ar putea să îți aducă unele răspunsuri 
valoroase pentru progresul propriu. Ai șansa 

de a întâlni oameni dragi, prieteni de încredere. La sfârșitul 
acestei săptămâni este recomandat să stai departe de cei 
care vor, cu tot dinadinsul, să îți strice starea de liniște.  

VĂRSĂTORUL.  Începi această săptămâ-
nă destul de tensionat, în privința unei relații de 
prietenie. Nu este exclus să ajungă la urechile 
cui nu trebuie informații despre o relație a ta se-
cretă de dragoste și de aici pot să apară tot felul 
de probleme,  chiar și unele pierderi financiare, 

astfel că este recomandat să ai mare grijă la predispoziția 
către compromisuri. La sfârșitul acestei perioade este posi-
bil să pui capăt unei relații sentimentale sau poți trece prin-
tr-o perioadă de certuri cu persoana iubită. 

PEȘTII.  Încă de la debutul perioadei ana-
lizate ești în plină formă. Ai acum tendința de 
a fi mult prea critic cu propria persoană, iar de 
aici pot să apară unele probleme în relația cu 
cei din jurul tău. La sfârșitul acestei săptămâni 
ai ocazia să petreci, alături de familie. Atenție la 

predispoziția către certuri! Evită să dai sfaturi, atunci când 
vezi că ceilalți nu sunt dispuși să țină cont de ele.

HOROSCOP
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Horoscop chinezesc 2019. 
Previziuni în Anul Porcului

DECIZII IMPORTANTE 
ÎN AFACERI 

Noul an va fi plin de lumină, culoare, 
dorinţe de a implementa proiecte inova-
toare şi inspiraţional pentru persoanele 
creative. Veţi avea ocazia să vă bucuraţi 

cu adevărat de viaţă şi să vă schimbaţi 
parcursul dacă nu vă face plăcere.

Mulți oameni vor înceta să se gân-
dească la ziua de mâine și vor începe 
să aprecieze ceea ce au în prezent. Nu 
îi va face mult mai fericiți, dar îi va scăpa 
de sentimentul opresiv care vine atunci 
când se aşteaptă la probleme din toate 
părțile.

PREVIZIUNI POZITIVE 
ÎN ANUL PORCULUI
Dacă în 2018 unii nativi s-au con-

centrat pe identificarea diferenţelor din-
tre bine şi rău, în 2019, indiferent de ale-
gerea personală, fiecare îşi va îndrepta 
atenţia spre identificarea existenţei sale 
personale.

Vor exista numeroase ocazii de a 
ierta, de a înţelege şi de a respecta 
anumite decizii, indiferent dacă sun-
teţi de acord cu ele sau nu. Persoa-
nele creative și inovatoare vor începe 
să realizeze noi gadget-uri, în timp ce 
oamenii înclinați spre umanitate își vor 
explora sentimentele și ideile. Cu alte 
cuvinte, ne putem aștepta la o avalan-
şă în inovare în toate domeniile, iar 
poeții pot deveni și mai productivi în 
munca lor.

Această evoluție va influența pozitiv 
sfera de afaceri în care relațiile inter-
personale se vor desfășura într-un mod 
foarte reușit. Cu alte cuvinte, oricine 
dorește să înceapă sau să-și extindă 
afacerea personală, poate avea curaj în 

acest sens pentru a merge mai departe, 
iar cei care îşi doresc să îşi întemeieze o 
familie nu ar trebui să se teamă să facă 
acest lucru. Nu ar trebui să vă impuneți 
nici o restricție în 2019, iar apariția eve-
nimentelor pozitive se va concentra în 
sfera afacerilor.

Există, de asemenea, șanse bune 
pentru cei care se străduiesc să îşi îm-
bunătățească condiţia fizică. Dacă vă 
propuneţi să obţineţi un titlu cu caracter 
sportiv (tenis, fotbal, înot etc.), prin mun-
că şi dedicare îşi vor atinge  scopul.

PREVIZIUNI NEGATIVE 
ÎN ANUL PORCULUI 
Cu toate oportunităţile favorabile din 

Anul Porcului, vă puteți confrunta totuşi 
cu anumite dificultăți. Soarele fiind un 
adversar constant va suprima energia 
reacțiilor emoționale. În plus, planeta de 
comunicare și tranzacționare, Mercur, 
va fi plasată nefavorabil în raport cu pla-
netele dominante.

Ar trebui să ne așteptăm la dificultăți 
în domeniul schimburilor informaționale 
și emoționale, precum și la unele dificul-
tăți în atingerea progresului în desfășu-
rarea afacerilor sau în relațiile cu politi-
ca. Cu toate acestea, aceste dificultăți 
sunt destul de ușor de gestionat, mai 
ales pentru persoanele care știu exact 
ce vor.

Unul dintre pericolele principale 
care pot fi întâlnite în 2019 are legătu-
ră cu încrederea. Dacă vă uitați la na-
tura patronului din acest an, care este 
Porcul, veți vedea că este extrem de 
naiv și poate deveni cu ușurință o vic-
timă a unor frământări și chiar a unor 
trădări directe. Având în vedere faptul 
că evenimentele principale din 2019 
vor fi în mare parte legate de sfera fi-

nanciară, vor exista minciuni și acţiuni 
neloiale în afaceri, dar şi în relaţiile 
personale.

Problemele nu sunt critice și pot fi 
ușor detectate cu un anumit grad de 
precauție. Nu trebuie să renunțaţi la în-
crederea oamenilor, dar asigurați-vă că 
verificați totul înainte de a vă baza în to-
talitate pe ceva.

CE ZODII VOR AVEA 
NOROC ÎN ANUL 

PORCULUI
Potrivit horoscopului, anul 2019 

va fi extrem de favorabil pentru cei 
născuți sub semnele așa-numitei 
„cruci fixe". Împrejurările vor funcțio-
na în favoarea acestor zodii din toate 
punctele de vedere.

În sistemul astrologic occidental, 
aceste semne sunt Taur (Pământ), 
Leu (Foc), Scorpion (Apă) și Vărsă-
tor (Aer). Reprezentanții acestora în-
truchipează puternic puterea elemen-
tului din care fac parte. În practică, 
acest favoritism va fi în primul rând 
prezentat prin împlinirea dorințelor. 
Universul însuși va lucra din greu la 
acest lucru.

TAURUL. În Anul Porcului, vor 
avea ocazia să lucreze mai mult pentru 
viitorul lor. Multe oportunităţi în carieră le 
vor oferi şansa de a se dezvolta temei-
nic în acest sens. Dacă aţi plănuit să vă 
deschideţi o afacere proprie, acum este 
cel mai potrivit moment pentru a pune 
bazele înfiinţării. 

LEUL.  Leii vor obţine liniştea şi 
pacea sufletească după care au tânjit 
multă vreme şi vor ajunge în stadiul în 
care nu îşi vor mai face griji. Vor avea 
inspiraţie şi multă energie pentru a crea 
proiecte inovatoare şi pentru a se face 
observaţi la serviciu. Vor avea noroc şi 
în dragoste şi cel mai probabil îşi vor 
găsi sufletul-pereche.

SCORPIONUL. Pentru Scorpioni, 
Anul Porcului va fi un an al schimbărilor. 
În afaceri sau în viaţa personală, aceşti 
nativi vor găsi curajul să pună piciorul în 
prag şi să preia controlul asupra viitoru-
lui lor. Îşi vor porni singuri o afacere sau 
vor obţine o mărire de salariu, vor înche-
ia o relaţie sau îşi vor întemeia în final o 
familie. Clar este faptul că vor obţine fe-
ricirea şi îşi vor găsi drumul spre succes.

VĂRSĂTORUL.  Vărsătorii îşi vor 
folosi creativitatea, imaginaţia şi ener-
gia în scopuri inovative, având ocazia 
să pună în aplicare diferite proiecte de 
suflet, la care au muncit destul de mult 
în trecut. Nimeni nu le va sta în cale în 
Anul Porcului şi vor reuşi să obţină tot 
ceea ce îşi propun. Va fi o perioadă plină 
de noroc, aducătoare de veşti bune în 
orice domeniu. 

Conform calendarului astrologic chine-
zesc, 2019 se anunță a fi Anul Porcului. 

Ne putem aștepta la o perioadă în care toate 
lucrurile vor merge bine, iar oamenii se vor 
apropia unii de ceilalți atât din punct de ve-
dere fizic, cât mai ales din punct de vedere 
spiritual. Anul 2019 va fi sub influența puter-
nică a Soarelui și a Pământului. Pământul se 
va afla într-o poziție dominantă față de Marte, 
ceea ce înseamnă că agresiunea și cruzimea 
planetei roșii vor fi destul de limitate. Cu alte 
cuvinte, confruntarea va fi înlocuită cu încer-
cările de apropiere. Anul Porcului va fi favo-
rabil pentru restaurarea legăturilor vechi și 
pentru înființarea unor noi relații de prietenie 
sau de dragoste.
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La 18 decembrie, 
doamna

Angela
ȘTEFANIUC (Ignatiuc)

din suburbia Țețina, or. Cernă-
uți, și-a adunat la buchetul vieții 

cel de-al 45-lea trandafir.
Cu ocazia acestui minunat 

eveniment din viaţa dumneaei, 
îi adresează cele mai frumoase 
felicitări fiica Mariana, soțul Va-
sile, părinții Constantin și Maria, 
fratele Dinu, nepoțica Nicoleta, 
bunica Anastasia, mătușa Elena, soacra Eugenia și 
familia Cojocari.

Scumpa noastră! Fie ca în această zi în sufle-
tul tău să se trezească o dorință arzătoare de a trăi 
frumos, de a crea lucruri deosebite şi de a realiza cele 
mai tăinuite visuri. Fie ca soarele să-ți ofere căldură şi 
lumină, ploaia curată – liniște sufletească, zâmbetul 
oamenilor – încredere în sine, zilele anului – prieteni, 
visele de azi să devină realitate, speranțele de mâine 
– împliniri, orice cădere – un pas înainte, iar fericirea 
să te însoțească mereu!

Dumnezeu să te binecuvânteze cu ani frumoși, pli-
ni de bucurii şi sănătate alături de familia ta frumoasă. 

La mulți ani și toți fericiți!

Felicitări!

În aceste zile magice de 
iarnă adevărată, domnişoara 

Andreea
CIOBANU

din satul Mihoreni, raionul 
Herţa, a împlinit o frumoasă 
vârstă a tinereţii – 18 ani. 

Cu această minunată oca-
zie primeşte felicitări cu urări 
de mult noroc şi sănătate din 
partea celor mai dragi şi apro-
piate persoane – tăticul Vitalie, 
mama Angela, frăţiorul Ghe-
orghiţă. La aceste felicitări se alătură bunica Aglaia, 
moşii şi mătuşele, toţi verişorii, verişoarele şi prietenii, 
dorindu-i sărbătoritei să aibă parte de multă dragoste 
şi fericire, armonie, voie bună, zile senine şi împlinirea 
tuturor viselor. 

Scumpa noastră!  Priveşte această zi specială 
ca pe o nouă pagină din povestea ta de viaţă, o po-
veste tot mai frumoasă cu fiecare an ce soseşte! Cele 
mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi 
minunată şi un an plin de realizări. 

În buchetul vieţii tale
A înflorit încă un trandafir, 
Noi îţi dorim în a ta cale 
Doar zâmbete şi multe bucurii. 
Să poţi zâmbi când inima îţi plânge, 
Să-ţi fie cald, chiar dacă afară ninge, 
Să ai în viaţă tot ce sufletul îţi cere
Credinţă, dragoste, plăcere. 
Un zâmbet să te faţă fericită, 
O inimă să te facă iubită. 
Noi te stimăm şi te iubim,
Fericire îţi dorim.

La mulți ani! 

La 18 decembrie, micuţa 
domnişoară

Nicoleta
IGNATIUC

din or. Cernăuți, şi-a împletit 
în cununiţa vieţii cea de-a 6-ea 
gingaşă floare.

Este o adevărată sărbătoa-
re pentru întreaga familie. Cu 
această  frumoasă ocazie, îi să-
rută  cu multă dragoste obrăjorii  
tăticul Dinu, bunicii Constantin 
și Maria, verișoara Mariana, 
străbunica Anastasia, Ștefaniuc și Cojocari, dorindu-i 
să fie sănătoasă şi frumoasă, să aibă parte de noroc 
şi fericire, să se bucure de pace şi cer senin, să ocupe 
un loc decent în viaţă spre mândria celor dragi. 

Scumpa noastră, te iubim mult! A mai trecut un 
an. Ai mai crescut. Nu mai ești bebeluş, însă și mai 
mult te iubim, copil dulce! Tu ne bucuri viața cu zâm-
betul și inocența ta, cu sufletul tău minunat! 

Noi iți dorim ca drumul vieții
Să-ţi fie presărat cu flori
Și în fiecare dimineață
Să ai sclipici în ochișori.

La mulți ani, draga noastră!

Săptămâna 
aceasta și-a 
sărbătorit ziua 
de naștere 
profesorul de 
la Universita-
tea Națională 
„T. Șevcen-
ko” din Kiev,  
domnul

Serghii
LUCIKANIN

 Dumnealui este un bun prieten al ro-
mânilor, cunoaște limba și chiar predă 
limba română studenților, doritori de a o 

studia. Prin aceasta continuă cauza 
începută de regretatul său profesor și 
îndrumător, Stanislav Semcinski, nume 
cunoscut și stimat în arealul românesc. 
Domnul Serghii mai este și un bun prie-
ten al ziarului „Libertatea Cuvântului”. 

Cu prilejul zilei de naștere îi dorim mul-
tă sănătate, realizări științifice ponderabi-
le, o activitate fructuoasă întru apropierea 
spirituală a po-
poarelor ucrai-
nean și român. 

La mulți 
ani și toți 

buni! 

STIMAȚI
CONAŢIONALI!

Vă invităm cu drag la tradiţionala Sărbătoare 
a obiceiurilor de iarnă „Florile Dalbe”, organiza-
tă de Societatea „Mihai Eminescu” din regiunea 
Cernăuţi.

Manifestarea va avea loc duminică, 23 
decembrie 2018, în sala Palatului Acade-
mic al Universităţii Bucovinene de Medicină  
din Cernăuţi (str. F. Schiller, 11), între orele 
12.00-15.00. 

Vă așteptăm cu drag! 

Prezidiul Societăţii 
pentru Cultură Românească 

„Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi 

La mijlocul 
lunii decembrie 
și-a sărbătorit 
ziua de naștere, 
împlinind o fru-
moasă vârstă a 
tinereţii,  domni-
șoara

Diana
RUSNAC
din Cernăuți. 
Anul care se 

încheie a fost 
deosebit pentru ea: a absolvit cu menți-
une Școala medie nr. 10 și a susținut cu 
succes testările externe, fiind înmatricu-

lată la Universitatea Bucovineană de 
Medicină. 

Cu prilejul zilei de naștere este felici-
tată cu multă dragoste de scumpii părinți 
Alexandru și Mariana, de bunicile Lida și 
Domnica, de unchiul Veaceslav împreună 
cu familia sa, de mătușa Mila împreună cu 
familia sa, precum și de verișoara Iulia.  Ei îi 
doresc sănătate și succese remarcabile în 
însuşirea nobilei profesii de medic, o cale 
frumoasă în viață, pe care s-o însoțească 
mereu Iubirea, Speranța și Credința. 

La mulți ani fericiți! 

ÎN ATENŢIA 
CITITORILOR!

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

Colectivul redacției

Cursuri de perfecționare pentru pedagogii din regiune
În timpul desfășurării acestor cursuri am as-

cultat prelegeri pe teme metodice, am participat la 
seminare teoretice și practice, am organizat mese 
rotunde, am avut discuții pe teme de educație, am 
susținut teze, am prezentat proiecte cu tematică di-
ferită din practica noastră de activitate pedagogică 
etc. Am avut și o excursie destul de interesantă prin 
orașul Cernăuți, cu relatări din istorie, cultură, lite-
ratură, arhitectură, civilizație...

Aducem sincere mulțumiri curatorului grupului 
nostru, dlui Petru Starovoit, metodist la Institutul de 
perfecționare a cadrelor didactice, cât și celorlalți  
lectori, metodiști care ne-au citit lecții sau au susți-

nut cu noi ore de practică pedagogică. Mulțumiri și tuturor colegilor, cu unii ne-am revăzut, 
cu alții am făcut cunoștință, împărtășindu-ne momente din experiența de muncă.

Sperăm că cele acumulate ne vor fi de folos.
Eleonora SCHIPOR,

pedagog-organizator la CIE Cupca, profesoară superioară

Timp de 7 zile ne-
am aflat, un grup 

compus din circa 25 
de pedagogi din re-
giunea Cernăuți, la 
cursurile de perfec-
ționare ale pedago-
gilor-organizatori de 
pe lângă Institutul 
de perfecționare a 
cadrelor didactice 
din regiune.
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Forbes: 
Kendall Jenner, 
cel mai bin
plătit model din 
lume în 2018

Membră a clanului Kar-
dashian-Jenner, în vârstă 
de 23 de ani, Kendall a obţi-
nut venituri de 22,5 milioane 
de dolari în perioada iunie 
2017–iunie 2018. Suma 
uriașă obținută de model 
provine nu atât de mult din 
defilări, cât din contractele 
de publicitate semnate cu 
nume mari din industria mo-
dei şi cosmeticelor, precum 
Estee Lauder, Adidas şi 
Calvin Klein. 

Anul trecut, Kendall Jenner a reușit să devi-
nă pentru prima dată cel mai bine plătit model, 
detronând-o după 14 ani pe Gisele Bundchen. 
În 2017, sora vitregă a lui Kim Kardashian a 
obținut 22 milioane de dolari. 

Pe poziția a doua în clasamentul celor mai 
bine plătite modele se situează Karlie Kloss. 
Aceasta a obținut venituri de 13 milioane de 
dolari după ce şi-a valorificat prezenţa masivă 
pe reţelele de socializare şi a semnat contracte 
profitabile cu mărci importante, precum Swaro-
vski, Adidas şi Estee Lauder. 

Poziția a treia în clasament este împărțită de 
Rosie Huntington Whiteley și Chrissy Teigen, 
fiecare câștigând 11,5 milioane de dolari în 
perioada luată în calcul de Forbes.


