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CURS VALUTAR MEDIU LA ZIUA DE 30 IANUARIE 2019

1 RON – 6 GRN. 68 COP.

1 USD – 27 GRN. 79 COP.

1 EUR – 31 GRN. 77 COP.

1 RUB – 0 GRN. 42 COP.

1 MDL – 1 GRN. 62 COP.
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Se anunţă vremuri grele pentru profesori!
Disponibilizări
şi reduceri salariale
Creșterea salariilor pentru cadrele didactice se poate realiza pe contul
unei reduceri semnificative a numărului acestora. Subvenția educațională
din acest an nu va fi suficientă pentru plata salariilor profesorilor, garantate
de legislația Ucrainei. Subvenția alocată acoperă doar 88% din necesități,
potrivit Asociației Orașelor Ucrainene. „Creșterea salariilor angajaţilor din învăţământ se poate realiza doar pe contul unei reduceri semnificative a numărului de cadre didactice. Pe parcursul anului precedent organele de autoconducere locală au încercat să menţină personalul pedagogic prin alocarea
de fonduri din bugetele locale”, se menţionează în comunicatul organizaţiei.
Cel mai mare deficit de finanţe există în 25 de centre regionale, la care în
2018 au aderat consiliile de orăşel şi cele săteşti, formând noi comunități
teritoriale. Lipsa de fonduri a devenit o problemă majoră, deoarece calculele
făcute nu țin cont de caracteristicile zonelor rurale. Trebuie menţionat că în
Parlament a fost înregistrat un proiect de lege care prevede majorarea salariului minim de la 4.173 grivne la 7.000 grivne. Dacă proiectul de lege va
întruni 226 de voturi ale parlamentarilor, atunci din iulie salariile minime se
vor dubla. Aceasta înseamnă o povară în plus asupra bugetelor locale. Astfel, în loc de salarii majorate se aşteaptă la concedieri în masă, iar o parte din
profesorii şi personalul nedidactic riscă să rămână pe drumuri.

ŞASE PROSTITUATE DESCOPERITE
DE POLIŢIŞTI LA CERNĂUŢI ÎN 2018

În 2018 Poliția a descoperit 1.362 de cazuri de
prostituție. 955 de prostituate au fost sancționate de
oamenii legii, se menționează într-un răspuns al Poliției Naționale, la solicitarea mediilor de informare.

Lider național la acest capitol este regiunea Dnipropetrovsk, unde au fost descoperite 169 de prostituate, urmată de regiunea Odesa cu 160 de cazuri.
Pe locul trei se situează regiunea Mykolaiv – 97
persoane, iar locul patru i-a revenit orașului Kiev cu
85 de cazuri. În schimb, în regiunea Ivano-Frankivsk
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nici o persoană nu a fost găsită vinovată de săvârșirea infracțiunii administrative prevăzută în art. 181-1
al Legii „Cu privire la practicarea prostituției”. Conform comunicatului Poliției, în regiunea Volyn a fost
descoperită o singură
prostituată, iar în regiunea Cernyghiv – 3.
În regiunea Cernăuți,
în 2018 au fost descoperite doar 6 prostituate. Curios rămâne
faptul că în 2013, se
anunța că la Cernăuți
aproximativ 700 de
persoane practicau
prostituția. În 2012 la
evidența
organelor
de drept figurau 400
de prostituate.
Amintim că zilele
trecute,
Procurorul
General al Ucrainei,
Iuri Luțenko, a declarat că se pronunță pentru legalizarea
prostituției. Potrivit lui,
astfel poate fi diminuată corupția în rândul oamenilor legii care deseori controlează aceste afaceri ilegale. În Ucraina
prostituția este considerată o infracțiune care este
sancționată pe cale administrativă prin aplicarea
unei amenzi de până la 170 de grivne. Recidiva este
sancționată mai aspru – 255 grivne.

www.lyberti.com

La Cernăuți vor fi relansate zborurile directe regulate și charter
spre Italia și Turcia. Cursele aeriene pe destinația Cernăuți – Bergamo
și Cernăuți – Antalia vor fi reluate din 26 aprilie și, respectiv, 30 mai
2019. Acestea vor opera până la 29 septembrie (Italia) și respectiv 6
octombrie (Turcia), comunică Serviciul de presă al Aeroportului Internațional Cernăuți „Leonid Kadeniuk”.
Zborurile vor fi efectuate de Compania „Liniile Internaționale Aeriene ale Ucrainei”. „Se dă startul călătoriilor aeriene în perioada primăvara – vara 2019. În special, în perioada 26 aprilie – 29 septembrie
curent, vor fi reluate cursele aeriene spre Bergamo (Italia)”, se spune
în comunicatul Companiei „Liniile Internaționale Aeriene ale Ucrainei”.
Amintim că în 2018 „Liniile Internaționale Aeriene ale Ucrainei” au lansat în perioada de vară cursa aeriană Cernăuți – Milano.
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BANII NU AU MIROS! COMERŢUL DINTRE
UCRAINA ŞI RUSIA, ÎN CREŞTERE

În ciuda sancțiunilor și a războiului, Rusia rămâne principalul partener comercial
al Ucrainei. Potrivit Serviciului de Stat pentru Statistică, pentru 10 luni ale lui 2018, Rusia a ocupat primul loc în ceea ce privește
exporturile din Ucraina. Ucraina a exportat
în Rusia bunuri în valoare de circa 3 miliarde de dolari. Locul al doilea a fost ocupat de
Polonia, unde Ucraina a exportat mărfuri
în valoare de 2,7 miliarde de dolari. Amintim că odată cu demararea operaţiunilor
militare din Donbas, exporturile ucrainene
către Rusia au scăzut brusc, apoi au început treptat să crească. De asemenea, Rusia
ocupă locul întâi la capitolul importurilor de
mărfuri către Ucraina, depăşind chiar China. Potrivit statisticilor oficiale, în primele
10 luni ale lui 2018, Ucraina a importat din
Rusia bunuri în valoare de 6,6 miliarde de
dolari. În comparație cu anul 2017, importul de produse rusești a crescut cu 20%. În
același timp, Ucraina cumpără de două ori
mai multe bunuri din Rusia, în comparaţie
cu faptul cât exportă în această ţară.
Experții ucraineni indică că marea parte a bunurilor importate din Rusia sunt
petrolul și produsele petroliere. Analistul
autohton Boris Kuşnyruk a declarat pentru
EtCetera. ua că există o serie de mărfuri
ruseşti pe care Ucraina le poate achiziţiona
la un preţ profitabil. Aceasta se referă la
combustibilul nuclear, la cărbuni, produse
petroliere și îngrășăminte minerale. El a
menționat că costul cărbunelui este reflec-

tat în costul metalelor ucrainene,
pe care Ucraina le vinde altor țări.
Rusia oferă cărbune ieftin, astfel că
Ucraina este nevoită să-l cumpere.
Costul îngrășămintelor minerale
depinde de prețul gazelor naturale,
care în Rusia este mai ieftin decât
în alte țări. În plus, potrivit expertului, Ucraina cumpără combustibil
nuclear din Rusia pentru producția
de energie electrică. Guvernul lui
Mykola Azarov a semnat un acord
care obligă Ucraina să cumpere
combustibil nuclear rusesc până
în anul 2027. Potrivit președintelui
Asociației ucrainene a furnizorilor
de rețele comerciale, Oleksii Doroșenko, „Ucraina înregistrează o
creștere relativ scăzută a PIB-ului,
iar dacă vom continua să cumpărăm energie costisitoare din Europa, aceasta va slăbi și mai mult
economia ucraineană”.
Din punct de vedere politic, nu
este corect de a dezvolta relaţii comerciale cu ţara agresoare. Dar,
experții economici spun că, în cazul întreruperii totale a comerțului cu Federaţia Rusă, anume Ucraina va suferi cel
mai mult. Boris Kuşnyruk observă că pentru Rusia, piața ucraineană nu este foarte
semnificativă, astfel încât restricțiile comerciale pot afecta în primul rând Ucraina. Experţii menţionează că produsele ucrainene

cu valoare adăugată ridicată sunt achiziționate numai în țările CSI, inclusiv în Rusia. În
Europa, sunt la mare căutare doar materiile
prime ucrainene și semifabricatele. Merită
menționat faptul că în 2018 volumul mărfurilor importate în Ucraina a depășit exporturile cu 8,6 miliarde dolari, sau 66% față de

În ce ţară se trăieşte cel mai mult
şi pe ce loc se situează Ucraina

Ucraina ocupă penultima poziție în Europa privind durata vieții. Potrivit Serviciului de Statistică de Stat, din cauza speranței

baza datelor furnizate de Banca
Mondială. Cea mai mare speranță de viață este în Italia și Spania, 83,5 și 83,4 ani. În România,

Kong ţine de practicarea artelor
marţiale Tai Chi, care îi ajută pe
oameni să rămână sănătoşi chiar
şi la o vârstă înaintată. Meniuri-

anul 2017. În același timp, în 2018 muncitorii migranți ucraineni au transferat acasă
aproximativ 12 miliarde de dolari, ceea ce a
contribuit în mod semnificativ la stabilizarea
cursului valutei naționale.

MUNCITORII
CALIFICAȚI, CEI MAI
CĂUTAŢI PE PIAŢA
MUNCII DIN UCRAINA

Săptămâna aceasta Serviciul de Stat pentru Ocuparea
Forței de Muncă a dezvăluit o statistică șocantă. Aproximativ 90% din cetățenii ucraineni înregistrați oficial cu statut de
șomer au studii superioare. În mod tradițional cei mai căutaţi
candidaţi pe piaţa muncii sunt muncitorii calificaţi. „O problemă
importantă este dezechilibrul existent pe piața muncii. 75%
dintre absolvenții școlilor generale devin absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior. Foarte puțini sunt acei care
obțin studii profesionale. În țările europene dezvoltate circa
30% obțin studii superioare, restul optează pentru studii profesionale", a declarat Valeri Iaroșenko, președintele Centrului
de Ocupare a Forței de Muncă din Ucraina. La etapa actuală
Serviciul de Stat pentru Ocuparea Forței de Muncă dispune
de aproximativ 150 mii de posturi vacante. Valeri Iaroșenko
spune că există locuri de muncă foarte bine plătite, însă piața
muncii din Ucraina se confruntă cu o criză acută de muncitori
calificaţi.

de viață scăzute fiecare al treia
bărbat și fiecare a şasea femeie din Ucraina nu supraviețuiesc
până la vârsta de pensionare. În
același timp, speranța medie de
viață în Ucraina este de 72 de
ani. Dacă dăm crezare statisticilor ONU, în 115 țări ale lumii durata de viaţă este mul mai mare
decât în Ucraina, iar în 75 de state este mai scăzută. La acest capitol ne-au depăşit chiar şi unele
ţări cu sistem sanitar slab dezvoltat, cum ar fi Vietnam, Thailanda,
Brazilia sau Guatemala. În 2018
Historynutshell.com a întocmit o
hartă ce arată care este speranța
medie de viață în țările europene. Autorii au întocmit harta pe

speranța de viață este mai înaltă
decât în Moldova, fiind de 75 de
ani. În Rusia, de exemplu, speranţa de viaţă este de 70,9 ani.
În Moldova acest indicator este
de 71,4 ani, ceea ce înseamnă
că în țară sunt puțini cei care depășesc această vârstă în ceea
ce privește durata de viață. Totuşi, speranța de viață în Ucraina este în continuă creștere. Din
anul 2000, ucrainenii au început
să trăiască mai mult, în medie
cu 4 ani. La nivel mondial, cei
mai longevivi oameni de pe planetă sunt locuitorii Hong Kongului, unde speranţa de viaţă este
de 83,5 ani. Potrivit specialiştilor, secretul longevităţii în Hong

le pe bază de alimente fierte şi
ceaiuri nu fac altceva decât să
contribuie la creşterea speranţei
de viaţă în Hong Kong. Pe locul
doi se situează japonezii, unde
speranţa de viaţă este de 83,1
ani. Speranţa de viaţă în Japonia
este însă mare, deoarece niponii
preferă alimentaţia sănătoasă,
echilibrată.
Principalele pericole pentru
sănătatea europenilor sunt fumatul, consumul de alcool, obezitatea şi excesul de greutate,
precum şi insuficienta vaccinare
a copiilor în unele state, fapt ce
pentru prima dată în ultimii ani a
provocat decese cauzate de boli
ca rubeola sau rujeola.
Pagină realizată de Mihai URSU
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Destine încununate de spice aurii
Istoria unui neam de agricultori din Valea Prutului

D

e la ucenic de fierar – la academician –
iată calea parcursă de Alexei CHIRILESCO. Originar din satul Tărăsăuți, dintr-un
vestit neam de plugari, el a pășit în cel de-al
optulea deceniu al vieții sale, îmbinând viticultura și pomicultura, de care se îndeletnicește în timpul liber în gospodăria sa din Marșinți, cu problemele agroecologiei, pe care le
abordează, ca om de știință, în plan național.
Domnul Alexei Chirilesco se mândrește cu
faptul că este fiu de țăran și, când vorbește de
neamul său, neapărat se referă la un caz ieșit din comun, când străbunicul său, împreună
cu alți trei gospodari din Marșinți, din dorința
mare de a fi proprietari funciari s-au pomenit
tocmai în Siberia, la începutul secolului al XXlea.

Patru familii de gospodari marșințeni în inima Siberiei
Omul care lucrează pământul întotdeauna a visat să fie proprietar funciar, mai ales
pe timpurile când era lipsit de această posibilitate și nevoit să-i argățească pe cei în-

stăriți, să-și verse sudorile muncii spetite pe
ogor străin. Cam aceasta era situația majorității țărănimii din gubernia Basarabia a Imperiului Rus la începutul secolului al XX-lea.
Când șeful Guvernului de la Petersburg, Piotr Stolîpin, a declanșat reformele și a cerut
douăzeci de ani pașnici pentru a transforma
Rusia într-o țară înfloritoare, speranța reală
de îmbunătățire a vieții țăranilor a ajuns și

până la Marșinți, sat situat chiar la frontiera
de vest a imperiului. Stolîpin a început cu
reforma agrară pentru a potoli revoltele și
nemulțumirile în țară, de care se foloseau
și cu care speculau revoluționarii. El era ferm
încrezut că împroprietărirea cu pământ a
țăranilor va trezi la ei
sentimentul de proprietar și imediat a fost
adoptată legea privind
inviolabilitatea proprietății private.
Pentru a deveni proprietari funciari țăranii
săraci erau obligați să
iasă din comună, unde
ei dispuneau de puțin
pământ și erau nevoiți să lucreze ogoarele
moșierilor. La dispoziția noilor proprietari era
Banca Țărănească, ea
acordându-le
credite
pentru cumpătarea pământului. Însă, tuturor
doritorilor de a deveni
proprietari funciari sau
fermieri, dacă folosim
terminologia actuală,
li se propunea pământ
dincolo de Ural – în
Siberia și Kazahstan.
Premierul conta pe migrarea populației din
guberniile din Vestul
imperiului la Est și pe valorificarea acolo a
pământurilor de țelină. Era un proces benevol și Stolîpin judeca în felul următor: omul
care dispune de pământ este interesat în
rezultatul final. Prin urmare, țăranul se va
gândi nu la revoluție, ci la felul cum să-și
mărească recolta și venitul.
Imaginați-vă cât de mare era dorința
de a deveni proprietari funciari, dacă unii
țărani din Marșinți
și-au luat familiile și
au pornit în căutarea
fericirii și bunăstării
tocmai în Siberia,
parcurgând mii și mii
de kilometri.
„La început, din
Marșinți au plecat
patru familii printre
acestea fiind și familia străbunicului
meu, Toader Boico,
relatează
domnul
Alexei
Chirilesco.
S-au oprit în regiunea Tomsk. Au primit
câte șaizeci hectare de pământ, li s-a

acordat credite ca să-și ridice case și acareturi, să cumpere animale și inventar agricol.
În trei ani au obținut recolte frumoase de
grâu și statul cumpăra de la ei cerealele și
le exporta în Europa. Pentru aceasta li s-au
anulat plățile pentru credite. Apoi, pe urmele lor au plecat încă o sută de familii. Însă,
bucuria țăranului basarabean pe meleagurile siberiene a fost de scurtă durată, ea fiind
spulberată de Primul război mondial”.
Marșințenii, care nu au reușit să vândă
casele și loturile de pământ de la baștină, au
părăsit Siberia şi s-au întors acasă. Situația

list în agricultură, am calculat, după spusele bunelului Gheorghe Boico, ce recoltă de
sfeclă de zahăr obținea el în realitate. Am
rămas profund impresionat – câte 500 centnere la hectar. Pentru un asemenea rezultat
în colhoz președintele sau agronomul, conducătorii de brigadă sau de echipă puteau
să primească steluța de Erou al Muncii Socialiste. La fel și cu porumbul. Odată, la un
seminar, desfășurat direct în câmp cu participarea secretarului pentru agricultură al
Comitetului regional de partid Cernăuți, Viktor Motovilin, eu am declarat că în perioada

familiei Boico era mai complicată. Trei feciori au fost chemați la arme și, probabil, au
nimerit pe front și acolo li s-a pierdut urma.
De asemenea, urmașii nu știu nimic despre
soarta de mai departe a capului familiei,
Toader Boico. E mult posibil ca și el să fi nimerit în valul distrugător al războiului…
„La Marșinți s-a întors străbunica mea,
împreună cu mezinul Gheorghe, bunicul
meu, povestește domnul Alexei. Odată cu
instalarea administrației române, prin anii
1918-1919, bunelul Gheorghe, fiind flăcău
și dispunând de ceva pământ, s-a căsătorit.
Și-a luat soție din Tărăsăuți, pe Alexandra
Zgârcea. El era voinic, purta armă cu sine
și flăcăii tărăsăuțeni nu îndrăzneau să-l supere din simplul motiv că era din sat străin.
Unica sursă de venit a tinerei familii era pământul, iar Gheorghe Boico s-a dovedit a fi
un iscusit gospodar.
Pe 40 de ari cultiva sfeclă de zahăr și an
de an obținea recolte bogate. El ne spunea
că aduna un vagon întreg de sfeclă – cam
20 de tone. O căra cu căruța la Fabrica de
zahăr din Zarojeni (o cale de circa 20 de kilometri). Pentru sfecla predată i se plătea
bine și el își permitea să cumpere pământ.
Cu mulți ani mai târziu eu, fiind deja specia-

interbelică unii țărani din județul Hotin obțineau câte 50 centnere de porumb-boabe la
hectar și că în zilele noastre pentru asemenea indici agricultorilor li se înmânează cele
mai înalte distincții. Secretarul de partid a
rămas nedumerit: „O astfel de recoltă fără
tehnologii, fără soiuri de hibrizi productive?”.
Apoi, după o mică pauză, a găsit cuvintele
potrivite: „Vedeți de ce sunt în stare gospodarii adevărați!”.
Academicianul Alexei Chirilesco păstrează alături de lucrările sale științifice și
documentele de cumpărare-vânzare a pământului din anii interbelici, care atestă că
bunelul său, Gheorghe Boico, de la Marșinți
a fost un gospodar înstărit și cunoştea rostul
pâinii celei de toate zilele. Or, toată averea
pe care o avea, prin hărnicie și prin muncă
cinstită a agonisit-o.
Vasile CARLAȘCIUC
(Va urma)
În imagini: academicianul Alexei
Chirilesco; fotografia bunelului său,
Gheorghe Boico, de pe un document juridic; act de cumpărare de
către familia Boico a unei parcele
de pământ.
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Cronica penală

Cinci ani de detenție pentru luare de mită

Fostul director al Arhivei de Stat
din regiunea Cernăuți a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru
luare de mită. Conform materialelor
Serviciului de Securitate al Ucrainei,
Judecătoria raională Șevcenko a orașului Cernăuți i-a pronunțat această
sentință după ce a fost prins în flagrant. Lucrătorii operativi ai serviciilor
speciale au constatat că funcționarul
a pus pe roate un mecanism de obținere a profitului pentru eliberarea
adeverințelor de arhivă cetățenilor
despre nașterea acestora pe teritoriul regiunii Cernăuți. În luna august a
anului 2017 oamenii legii l-au reținut
pe omul corupt în biroul său de lucru
în timp ce primea circa 1.300 de euro
de la un localnic. Sentința a intrat în
vigoare și a căpătat putere de lege.
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TÂNĂR DE 19 ANI UCIS DE UN
BĂRBAT AFLAT SUB
INFLUENȚA DROGURILOR

Tragica întâmplare a avut loc
în localitatea Vinograd din raionul
Chițmani în timpul unui conflict
izbucnit spontan. Aflat sub influența drogurilor, un bărbat de 25
de ani din localitatea Dibrova i-a
aplicat o lovitură de cuțit mortală
unui cunoscut de-al său în vârstă
de 19 ani. Tânărul decedat sosise în ospeție la rudele sale. Nu

departe de casa lor el a întâlnit
niște cunoscuți. În urma loviturii
de cuțit în zona gâtului tânărul a
decedat pe loc. Expertiza medicală a arătat că criminalul se afla
sub influența alcoolului și a drogurilor. El a fost plasat sub strajă.
Polițiștii încearcă să stabilească
canalele de unde criminalul cumpăra substanțele narcotice.

LUCRĂTOARE DIN SALA CU JOCURI DE NOROC
PRĂDATĂ ÎN TIMP CE DORMEA

Făptașul s-a ales doar cu
un an de închisoare convențională. Anchetatorii au stabilit
că inculpatul, aflându-se în una
din sălile cu jocuri de noroc din
Cernăuți, a furat din masa de lucru a unei lucrătoare a acestei
săli un telefon mobil în timp ce
femeia adormise. Mai târziu inculpatul a semnat cu păgubașa
un acord de conciliere. Inițial judecata îi pronunțase o sentință
sub formă de închisoare pentru
o perioadă de doi ani, înlocuită
mai apoi cu un an de limitare a
libertății.

Cadavrul unui bărbat a fost
descoperit într-un parc
din Cernăuți

Polițiștii și medicii legiști, sosiți la fața locului, au constatat
că omul și-a scurtat zilele. Poliția

și-ar fi pus capăt zilelor prin spânzurare. Cadavrul a fost expediat
pentru efectuarea tuturor experti-

a fost alertată de niște localnici,
care au și descoperit cadavrul.
Potrivit martorilor oculari, acesta

zelor medico-legale. Cauza acestui pas fatal din partea omului rămân o enigmă.

Bărbat condamnat pentru
că și-a bătut propriii părinți
Procuratura din Chițmani a
stabilit că inculpatul a sosit în casa
părinților săi în stare de ebrietate
și, în urma unui conflict verbal, i-a
aplicat tatălui și mamei mai multe lovituri. De asemenea, se știe
că bărbatul se află la evidență la
medicul psihiatru. Părinții au declarat poliției că nu au nici un fel
de pretenții față de fecior, însă
au cerut ca acesta să fie trimis la
tratament. Infractorul va ispăși o
pedeapsă sub formă de munci de
folos obștesc timp de 200 de ore,
precum și va fi tratat în mod forțat
la psihiatrie.

ASASINUL A FOST
IDENTIFICAT

Poliția l-a descoperit pe omul fără suflet,
care a omorât-o cu sânge rece pe o femeie din
localitatea Igești, raionul Storojineț, dând foc
casei unde aceasta locuia pentru a ascunde urmele crimei. Cadavrul femeii în vârstă de 50 de
ani cu urme de moarte violentă a fost descoperit în propria casă. Studiind mai multe versiuni,
anchetatorii au constatat că femeia l-a cunoscut
pe asasin. După derularea unor măsuri operative, colaboratorii Direcției de urmărire penală de
la Secţia raională de poliţie din Storojineț l-au
identificat pe asasin. Acesta s-a dovedit a fi o
rudă a soțului ei. Tânărul în vârstă de 16 ani
și-a recunoscut vina și a comunicat că a comis
această faptă teribilă în urma unui conflict izbucnit spontan. Pentru a-și ascunde crima, minorul a dat foc casei și a șters putina. A fost demarată o anchetă în baza articolului 115 punct
1 (Crimă) al Codului Penal al Ucrainei. Tânărul
a fost plasat sub strajă. Cercetările în acest caz
tragic continuă.

O femeie a murit după ce s-a
intoxicat cu alcool contrafăcut

Zilele trecute poliția a fost alertată de către medicul de serviciu
al Spitalului raional central din Putila, care a comunicat că în secția
de reanimare, în urma unei intoxicări, a murit o femeie. Ulterior s-a
constatat că femeia, în vârstă de 46 de ani, a fost adusă în stare gravă la spital. Toate eforturile oamenilor în halate albe s-au dovedit a fi
zadarnice – femeia a murit în mâinile doctorilor. Expertiza a constatat
că femeia consumase o soluție pe bază de spirt cu componente otrăvitoare, pregătită în condiții casnice pentru frecții.
Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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RENUNȚĂ LA OBICEIUL DE A PĂSTRA OUĂLE PE UŞA
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FRIGIDERULUI

eși ai putea crede că ușa
frigiderului este locul
ideal unde ai putea ține ouăle, conform spuselor unuia
dintre cei mai mari bucătari
ai lumii, Jamie Oliver, acesta este ultimul loc unde ar
trebui să le păstrezi.

TEMPERATURA PREA
RIDICATĂ. Deși producătorii
de frigidere au creat un loc spe-

contaminarea altor alimente cu
bacterii, lasă ouăle în cutia de
carton în care le-ai cumpărat.

ve nu ai cum să le ții în frigider, le
poți ține într-un loc ferit de lumină
și de căldură, care să nu depășească 20⁰ C.
SCOATE-LE DIN FRIGIDER ÎNAINTE DE A LE
FOLOSI LA GĂTIT. La recomandarea bucătarilor, pentru a
putea folosi ouăle la prepararea
prăjiturilor sau a bucatelor, acestea trebuie lăsate la temperatura
camerei cu o oră înainte.
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Gătiţi gustos împreună cu noi!

Tocăniță
de ciuperci cu orez

Ingrediente:
1 kg ciuperci, 3 căței de usturoi,
3 cepe, 150 ml ulei, 150 ml vin
alb, 400 g roșii, sare, piper.
Pentru orez: 1 cană de
orez, 2 căni de apă, ½ ardei
roșu, câteva fire de ceapă verde, sare, 1 lingură de ulei.
Preparare. Se taie cepele
mărunt și se pun într-o tigaie încinsă cu ulei. Se călește ceapa
un minut, apoi se adaugă ciupercile tăiate felii. Se toarnă 100 ml apă,
se condimentează cu sare și piper după gust și se lasă să fiarbă
aproximativ 15 minute. Ulterior, se adaugă roșiile mărunţite, vinul și
usturoiul pisat. Se lasă să fiarbă la foc mediu 15 minute. Pentru garnitură, se spală orezul în mai multe ape, apoi se lasă la înmuiat în apă
rece 10 minute. Se scurge orezul și se pune la fiert cu 2 căni de apă
proaspătă. Se adaugă sare după gust. Se lasă vasul descoperit până
când orezul începe să fiarbă, apoi se acoperă cu un capac și se dă
focul la minimum. Se fierbe orezul 10 minute, apoi se dă deoparte,
acoperit cu capac pentru 20 de minute. Se adaugă uleiul, ardeiul tăiat
cubulețe și ceapa verde tocată. Se servește tocănița cu garnitură de
orez și decorată după dorinţă.

Plăcintă
cu pui și ciuperci

cial pe ușă pentru a depozita ouăle, acesta nu este cel mai potrivit,
deoarece ouăle se pot contamina
și se vor strica mai repede, acest
lucru întâmplându-se din cauza
fluctuațiilor de temperatură care
apar de fiecare dată când deschizi și închizi ușa frigiderului.
PĂSTREAZĂ - LE ÎN CUTIA LOR. Pentru a preveni
schimbările de temperatură și
•

Cel mai bun loc unde le poți depozita este raftul din mijlocul frigiderului.
NU LE SCHIMBA LOCUL. După ce le-ai cumpărat,
este recomandat să pui ouăle direct în frigider și să le scoți doar în
momentul în care le folosești. Evită să le schimbi locul, de la cald
la rece și invers, pentru că riști să
se strice. Dacă din anumite moti-

VERIFICĂ TERMENUL
DE VALABILITATE. Pentru
a te asigura că ouăle pe care le
consumi sunt proaspete, uită-te
cu atenție la data expirării. Este
recomandat să cumperi ouă care
au fost ambalate cu maximum 30
de zile până în momentul în care
le cumperi. Din acel moment, le
poți consuma în maximum 3-4
săptămâni.

E bine de ştiut

Menține-ți frumusețea cu suc de cartofi
U
n aliment care nu
lipsește de pe masă,
ieftin, universal și cu
multiple proprietăți
terapeutice îți păstrează
frumusețea tenului și
părului. Poate sună ciudat, însă banalul cartof
despre care să spune
că gătit în diverse
combinații poate face
mai mult rău decât bine
siluetei, este unul dintre
aliații frumuseții tale. Fiind un produs alcalin,
acesta se bucură de proprietăți detoxifiante, este
bogat în vitamine și minerale și se bucură de o
serie de antioxidanți benefici pentru sănătate.

PREVINE ÎMBĂTRÂNIREA
PREMATURĂ A TENULUI

Fiert sau copt este destul de prietenos pentru siluetă, dar în același timp are grijă de frumusețea pielii

și a părului, dacă este introdus în ritualurile de frumusețe.
Pentru că este hidratant, cartoful este indicat
a se aplica pe pielea uscată, mai ales dacă alegi
să faci un suc de cartofi
și cu ajutorul unei dischete demachiante să-ți
cureți tenul. În felul acesta vei uita cu siguranță
de inesteticele pungi de
sub ochi.
Pentru a te bucura de
acest efect minunat al cartofului trebuie să
folosești doar suc proaspăt de cartofi și de
asemenea mai poți să lași o compresă cu
acest suc pe ochi timp de 10-15 minute și
vei vedea diferența.

PENTRU
A AVEA UN PĂR FRUMOS

Dacă ai nevoie de o loțiune tonică naturală, atunci
amestecă sucul de la un cartof cu zeama de la jumătate de lămâie și s-a rezolvat problema. Datorită aportului sporit de vitamine și minerale,
cartoful este unul din alimentele ce
îți poate revitaliza firul de păr.
Se iau 4-5 cartofi, dacă ai părul
de lungime până la umeri sau mai
mulți în funcție de lungimea lui, și
sucul pe care îl obții din ei aplică-l
cu ajutorul unui pulverizator pe toată lungimea părului. Lasă să acționeze 30 de minute și apoi spălă
părul normal.
Cartoful îi va oferi o textură
strălucitoare, mai ales dacă părul
este degradat îl va hrăni în profunzime și te va ajuta și în problema
căderii părului.
Poate fi aplicat de două ori pe
săptămână, dacă doreşti să ai parte de rezultate și mai bune.

Ingrediente pentru aluat:
300 g făină, 150 g unt, 80 ml
apă călduță sau lapte, sare.
Pentru umplutură: un piept
de pui, 250 g ciuperci proaspete, o ceapă, mărar, pătrunjel, o
lingură ulei, sare, piper.
Pentru copt: un gălbenuș,
2 linguri lapte.
Preparare. Făina se amestecă cu sarea și apoi cu untul
moale tăiat cubulețe. Se adaugă apă puțin câte puțin pentru a ajuta la formarea aluatului. Se dă la
rece pentru 30 de minute. Ciupercile tăiate mărunt se pun la călit cu
ceapa tocată și se lasă până ce scad. Se potrivește gustul de sare și
piper, după care se adaugă verdeața tocată mărunt. Carnea se taie
felii care se presară cu puțină sare. Aluatul se împarte în patru și apoi
fiecare bucată se împarte în două. Se întind cele opt foi, pe patru dintre ele se așează câte o bucată de carne, deasupra se repartizează
ciuperci și se acoperă cu celelalte patru foi. Se prind bine pe margini,
se transferă în tava mare a aragazului, se ung cu gălbenuș amestecat
cu lapte și se coc 20 de minute.

Scrumbii umplute
cu verdețuri

Ingrediente: 6 scrumbii
proaspete, 2-3 lămâi, 1 legătură
de pătrunjel, 1 legătură de ceapă verde, 1 legătură de mărar
proaspăt, sare, piper, busuioc
după gust.
Preparare: peștele se curăță, se spală bine, se șterge sau
se lasă la zvântat, după care
se crestează pe burtă până la
șira spinării, ca să intre cât mai
multă compoziție. Scrumbiile se
umplu cu amestecul din verdețurile tocate mărunt, sare, piper, busuioc
și puțină zeamă de lămâie. Se presară peștele cu puțină sare și se
așează pe fiecare scrumbie felii de lămâie. Apoi se înfășoară în folie
de aluminiu, unsă în prealabil cu puțin ulei, și se dau la copt pe grătarul încins sau la grill. Se servesc scrumbiile cu lămâie.
Poftă bună!

SFATURI UTILE
PENTRU
BUCĂTĂRIE
► Nu păstra în frigider citricele sau roşiile, dacă doreşti ca gustul lor să rămână acelaşi.
► Pentru a da culoare frumoasă prăjiturilor, cozonacilor,
plăcintelor şi cornuleţelor, unge-le deasupra cu cafea cu lapte
înainte de a le da la cuptor.
► Pentru ca piureul de cartofi să iasă mai pufos, se adaugă o linguriţă de oţet.
► Depozitează condimentele într-un loc uscat și întunecat, și nu în apropierea aragazului. Umiditatea, lumina
și căldura vor face ca ierburile și condimentele să-și piardă
aroma.
Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
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Andrei JITARU revine pe orbita expozițiilor
P

entru un
artist plastic expozițiile
constituie posibilitatea de a-și
scoate în lume
operele create,
de a afla valoarea lor reală.

La 25 ianuarie, în sala principală a Muzeului artistic din Cernă-

uți a fost vernisată expoziția personală a lui Andrei Jitaru, întitulată
„Bună ziua, domnule Kandinski”.
Poate pentru un maestru al penelului, care își poartă tablourile
dintr-o galerie în alta, dintr-un salon în altul, aceasta ar însemna
un lucru obișnuit, dar nu și pentru
domnul Andrei. După câțiva ani de
tăcere, el iarăși revine pe orbita
expozițiilor, adică în circuitul valorilor artistice. E o faptă demnă
din partea lui, luându-se în considerare faptul prin câte greutăți și
incertitudini ale vieții i-a fost sortit
să treacă. Și, totuși, arta a învins,
iar iubitorii de frumos au posibilita-

te să-i admire tablourile.
Cu mai mulți ani în
urmă Andrei Jitaru a
părăsit Chișinăul și a revenit în satul de baștină
Mălinești, raionul Noua
Suliță. Îi era mama bolnavă și nu avea cine îngriji de ea. El și-a făcut
cu cinste datoria de fiu.
Dar nu a uitat și nu uită
de muza sa, transformând casa părintească
într-un atelier de creație.
Și iată că Andrei Jitaru
a demonstrat că forțele
lui de creație nu s-au
epuizat,
iar pentru
el aceasta
are o mare
însemnătate, doar
arta e lumea în care se simte
fericit, optimist, făuritor de valori spirituale.
Domnul Andrei
este un pictor talentat,
neordinar.
Stilistica lui include
elemente ale artei
figurative și abstracte, o gamă de culori
bogată. În tablourile
sale sunt multe simboluri și alegorii, ele
redau forța poporului
mândru și de neîn-

frânt, care în infernul din taberele siberiene și-a păstrat raiul din
suflet. „Binețea” lui Andrei Jitaru,
adresată lui Vasili Kandinski, unul
dintre teoreticienii abstracționismului, constă în aceea că omenirea s-a pomenit la răscruce de
drumuri. Dacă va porni pe calea
șerpuită a înțelepciunii, se va salva, iar dacă o va lua îndărăt, pentru ea va luci un soare negru.
Andrei Jitaru a participat la
expoziții colective în Ucraina,
precum și în România, Canada
și Rusia. Ținând cont de faptul
că între precedenta și actuala

expoziție este o distanță în timp
de treisprezece ani (o perioadă
îndelungată de tăcere pentru un
om de creație), „binețea” lui trebuie înțeleasă și astfel: „Bună
ziua, artă”. Iar la această binețe
trebuie să răspundă în cor societățile noastre național-culturale
(căci nu prea mulți artiști plastici
români avem în regiune) și alte
instituții, care ar putea să-l susțină și să revină la viața de creație
deplină, organizându-i expoziții și
în România, bunăoară.
Foto N. HAUCA
și S. KARACIKO

„NUNTA BUCOVINEANĂ”
La Voloca s-a mai
DIN 1940 REAPARE PE
încetățenit o tradiție
ECRANELE DIN UCRAINA P
N

unta bucovineană este
un ritual originar și
coloristic, cu obiceiuri din moși-strămoși. Ea putea să
dureze câteva zile.
Primul regizor care
a filmat nunta bucovineană a fost
Iulia Solnțeva, soția
celebrului cineast,
Oleksandr Dovjenko. Ei au sosit în
ținutul nostru nu cu
mult după „eliberarea” lui în 1940,
pentru crearea unui
documentar. Și în prezent o copie a acestui film documentar se păstrează în filmoteca TV „Bucovina”, care conține și cadre reale din perioada interbelică a Cernăuțiului. În acel an Iulia Solnțeva a filmat și o
nuntă reală în satul Toporăuți, raionul Noua Suliță. Regizoarea a reușit
să redea bogatele tradiții de nuntă, costumele naționale bucovinene.
În prezent acest film documentar „Nunta din Bucovina” este popularizat în întreaga Ucraină.
Oleksandr Dovjenko a rămas încântat de Bucovina și Cernăuți, pe
care l-a numit „oraș minunat, cultural și plăcut. A trăi într-un astfel de
oraș este o adevărată plăcere. Iar bucovinenii trăiesc mai bine decât
populația din RSSU”.

entru a doua oară la Voloca a fost organizată o
sărbătoare pentru întregul sat –
„Masa porcului”, inițiatorul ei fiind
primarul comunei, domnul Valentin Glopina. Și au ales pentru ea
ultima duminică a lunii ianuarie,
ultima zi când se mai poate cânta „Malanca”. Pentru aceasta a
fost sacrificat un porc mare, de
circa 270 de kilograme, iar toate
cele necesare pentru o masă de
sărbătoare au fost asigurate de
gospodari. Când friptura și mămăliga abureau pe mesele întinse, a
apărut și fanfara sub conducerea
lui Mihai Cocea. Pe terenul de
dans de lângă Casa de cultură,
cu bradul încă împodobit, s-a adunat lume și lume, de două ori mai
mult decât anul trecut, când a fost
încetățenită această tradiție.
Primarul le-a mulțumit consătenilor pentru susținere și ajutor,
dorindu-le belșug în toate, iar ar-

tiștii amatori din sat au cântat cântări alese, acompaniați de fanfară.

Iar dl Marin Mintencu a ticluit un
plugușor, alcătuit în baza realităților de astăzi.
– Am cântat cu toții „Malanca Volocii” – ultimul acord al frumoaselor Sărbători de iarnă, a
accentuat rapsodul popular, domnul Nicolae Mintencu. Începută la
amiază, sărbătoarea a durat până
seara târziu.
– Pe timpurile tinereții mele
„Masa sau pomana porcului” era
organizată pentru câțiva gospodari vecini, își amintește octogenarul Ionică Semeniuc. Oamenii
se înțelegeau și tăiau porcii pe
rând, ca asemenea sărbători să
dureze mai mult. Sătenii aveau
dispoziție bună, nu erau stresați
ca în prezent, când tinerii sunt nevoiți să plece la lucru peste hotare. E bine că s-a revenit la vechea
tradiție, dar organizată altfel.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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CÂNTECUL TREBUIE SĂ UNEASCĂ POPOARELE

ântecele compozitorului Marian GADENKO, originar din
regiunea Cernăuți, se află permanent în topul celor mai
îndrăgite piese muzicale din Ucraina. El, de asemenea, este
apreciat ca un mesager al cântecului ucrainean peste hotare,
ca promotor al bunelor relații culturale ucraineano-române.
Recent am făcut legătura cu el la Kiev, unde locuieşte în
prezent, și Maestrul s-a învoit să acorde un interviu în exclusivitate pentru „Libertatea Cuvântului”.

„AM LUAT-O ÎNAINTEA DIPLOMAȚILOR…”

– Stimate domnule Marian Gadenko, vizitați România de câteva ori pe an, sunteți
invitat la cele mai mari sărbători ale ucrainenilor din țara vecină. În ce constă misiunea Dumneavoastră?
– Relațiile mele cu ucrainenii din România au început cu 28 de ani în urmă. Când
i-am vizitat pentru prima dată, în țara vecină nici nu activa Ambasada Ucrainei, reiese că
am luat-o înaintea diplomaților. Misiunea mea era și este una culturală, spirituală, care

sudul Bucovinei, Maramureș,
Banat. Consider că Dumnezeu
e unul, muzica e una, numai
cuvintele sunt diferite. Cântecele adevărate ne unesc. Mă
strădui să le insuflu aceasta și
participanților la festivalurile organizate de mine „Privighetorile
Ucrainei” (festival pentru copii)
și „Destinul”. Deseori îi invit cu
mine în România pe învingătorii
acestor festivaluri. Pentru ei are
însemnătate nu numai vizitarea
unei țări străine, evoluarea în
fața unui public necunoscut, stabilirea unor relații umane. Noi,
ucrainenii, avem ce învăța de la
români. De la atitudinea lor față
de arta muzicală autentică. Acolo cântecul popular este apreciat și propagat, el predomină. Pe
când la noi, în Ucraina, dimpotrivă, asupra frumoaselor cântece populare predomină cântece fără nici un conținut și lipsite
de valoare estetică.
– La finele anului trecut, Uniunea Ucrainenilor din România și-a marcat jubileul.
La festivitățile de la București ați participat și Dumneavoastră, domnule Marian Gadenko, însoțit, ca de obicei, de artiști din Ucraina.
– Le-am oferit o astfel de posibilitate unor laureați ai Festivalului „Destinul”. Acolo a evoluat
și interpretul din Cernăuți, Gheorghe Posteucă. El a cântat în ucraineană, apoi, spunând că
este român, a cântat și românește. În sală erau demnitari, secretari de stat de la ministere și
după ce Gheorghe Posteucă a terminat de cântat, au izbucnit aplauze furtunoase. Cântecul
trebuie să unească popoarele. Numai cântecul sincer, autentic și de mare valoare artistică.
În timpul acestor sărbători de iarnă, care deja au trecut, ucrainenii din România au
organizat tradiționalul festival al colindelor în Maramureș, festival ajuns la cea de a 26ea ediție. Eu am trimis la acest festival un cvartet de colindători, laureați ai Festivalului
„Destinul” – patru tinere din Odesa, Vinnyțea, Harkiv și Kiev. Ele s-au prezentat cu colinde
autentice, specifice regiunilor pe care le reprezentau.
Orice s-ar spune, dar în România am văzut o atitudine europeană față de minoritățile
naționale și în această privință Ucraina are ce învăța. Nu întotdeauna demnitarii și funcționarii noștri înțeleg acest lucru, or, cum se spune la noi, în Bucovina, cel sătul nu-l înțelege
pe cel flămând. În România, spre deosebire de Ucraina, la susținerea culturii naționale
sunt antrenați cu mult mai mulți oameni de afaceri.

„SUNT BUCOVINEAN PÂNĂ ÎN MĂDUVA OASELOR”

întărește relațiile între oamenii de pe ambele părți ale frontierei. A fost un îndemn pornit
din inimă și din voia lui Dumnezeu. Am plecat la Timișoara, la ucrainenii de acolo. Am fost
însoțit de reprezentanți ai televiziunii, Teatrului cântecului „Marian Gadenko”. Doream să
le prezentăm conaționalilor noștri din România frumusețea cântecului ucrainean, și nu
numai. La concertele noastre susținute în România au participat și duetul „Pysanka” („Oul
încondeiat”) – Oksana Savciuk și Ivan Kavațiuk din Cernăuți, interpreții Ivo Bobul și Lilia
Sandulesa, precum și alți artiști cunoscuți din Ucraina.
Am contribuit la deschiderea primei biserici ucrainene la Lugoj. Cineva dintre liderii
comunității ucrainenilor din România mi-a spus că în această zidire e și o cărămidă a mea.

– M-am născut în or. Storojineț, acolo am copilărit și am frecventat școala, am rămas
bucovinean până în măduva oaselor, deși locuiesc în capitală. Sunt convins că ținutul nostru bucovinean a fost blagoslovit de Dumnezeu: oamenii sunt toleranți unul față de altul, își
apreciază reciproc valorile spirituale și ei simt acest har divin, căutând să-i mulțumească
Creatorului prin fapte bune. Uitați-vă ce biserici minunate sunt în Bucovina – și în partea ei
de nord, și în partea cea de sud – adevărate perle arhitectonice. Îmi este plăcut să afirm

Mă bucur când astfel îmi sunt apreciate eforturile. Omul trebuie să aibă posibilitate să se
roage, să rostească „Tatăl nostru” în limba sa maternă. Spunând aceasta, mă gândesc la
ucrainenii din România și la românii din Ucraina.
Orice faptă bună este binecuvântată din ceruri. Relațiile cu comunitatea ucraineană au
devenit mai active când Uniunea Ucrainenilor din România a avut-o la Ministerul Culturii pe reprezentanta sa Iaroslava Kolotylo. Apoi, pentru o scurtă perioadă de timp, aflându-mă cu serviciul în alte orașe ale Ucrainei, vizitele în România au fost mai rare. Acum au revenit la normal.

„DUMNEZEU E UNUL, MUZICA E UNA,
NUMAI CUVINTELE SUNT DIFERITE”

– În prezent, potrivit presei din România, dar mai ales a celei de expresie ucraineană, Dumneavoastră vă bucurați de o mare popularitate acolo – și ca muzician, și
ca mecenat, și ca „făuritor de punți spirituale”.
– Pot spune că în ultimii opt ani Comunitatea ucrainenilor din România a devenit o preocupare a mea permanentă. Cu echipe de artiști din Ucraina i-am vizitat pe ucrainenii din

că am obținut ca la București să fie repartizat un teren de pământ pentru ridicarea acolo a
unei biserici ucrainene. Așa trebuie să fie ca reprezentanții minorităților naționale să aibă
posibilitate și în România, și în Ucraina să se roage în limba pe care au primit-o odată cu
laptele mamei. Biserica, la fel ca și muzica, trebuie să-i unească pe oameni, ca în lume să
dăinuie pacea și armonia.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Transfer surpriză în fotbal! Rakiţkii va
evolua pentru Zenit Sankt Petersburg

Iaroslav Rakiţkii, fotbalist al echipei
naționale a Ucrainei și al echipei Șahtar
Doneţk, s-a transferat la Zenit Sankt Petersburg, anunţă pagina oficială a clubului rus.
Cluburile de fotbal Zenit și Șahtar au ajuns
la un acord privind transferarea fundașului
central la clubul rus. Contractul este prevăzut
pe un termen de 3,5 ani. Într-un comunicat oficial FC Şahtar îl numeşte pe Rakiţkii ca fiind
unul dintre cei mai renumiţi elevi ai Academiei
de Fotbal a „minerilor”. Conducerea clubului
îi mulţumeşte pentru anii petrecuţi în echipă,
pentru profesionalism, dăruire şi pasiune, se
menţionează în comunicat. Potrivit portalului

Football.ua, Zenit a plătit pentru transferul jucătorului ucrainean în vârstă de 29 de ani 12
milioane de euro. Rakiţkii va primi în Rusia un
salariu de 3 milioane de euro pe sezon.
Pe 15 august 2009, într-un meci pentru
Cupa Ucrainei împotriva lui Dnister, Rakiţkii a
debutat în cadrul echipei Şahtar Doneţk. În total, Rakitskii a evoluat pentru „mineri” în 326
de meciuri și a marcat 14 goluri. Rakiţkii a fost
de șapte ori campion al Ucrainei, de șase ori
câștigătorul Cupei și Super Cupei Ucrainei.
Pentru echipa națională a Ucrainei a jucat în
54 de meciuri și a marcat 4 goluri. De asemenea, a participat la Campionatele Europene
în 2012 și 2016.

Scandal în tenis!
Elina Svitolina nu va
juca pentru Ucraina

Elina Svitolina, ultima câștigătoare a Turneului Campioanelor, nu va evolua pentru echipa FED Cup a Ucrainei. Svitolina trebuia să reprezinte țara noastră la întâlnirea cu Polonia, de la începutul lunii februarie, dar a anunţat că nu va mai
juca pentru Ucraina, cel puţin în această confruntare. Federaţia de la Kiev a lămurit problema şi a precizat că Svitolina a
avut pretenţii financiare care nu au putut fi satisfăcute, motiv
pentru care s-a produs ruptura. În aceeaşi situaţie se află şi
Dayana Iastremskaia, socotită una dintre cele mai promiţătoare jucătoare ale lumii. Situaţia în care se află Svitolina şi
colega ei este bizară pentru tenis, acolo unde majoritatea jucătoarelor evoluează gratis, sau pe sume simbolice. Ulterior,
jucătoarea a argumentat într-un comunicat că refuzul ei de a
evolua la echipa națională este legat de starea de sănătate.

Un student din
Cernăuți poate
reprezenta Ucraina
la Cupa Mondială de
Schi Alpin 2019

Oleksandr Pogarţev, student al Universității
Naționale „Iuri Fedkovyci” va reprezenta Ucraina
la Cupa Mondială de Schi Alpin. Oleksandr a cucerit medalia de bronz la Campionatul Naţional de
Schi Alpin, care s-a desfăşurat recent la Staţiunea
Bukovel. După cum s-a raportat pe site-ul ChNU,
săptămâna trecută, sportivul a ales „bronzul" la
concursurile de schi din Campionatul ucrainean,
care a avut loc la Stațiunea de schi Bukovel. Acest
rezultat îi poate asigura tânărului sportiv un loc în
lotul naţional la Cupa Mondială de Schi Alpin 2019.

Victorie pentru FC Bucovina
în amicalul cu Prykarpattia

FC Bucovina a disputat în deplasare un amical cu FC Prykarpattia
(Ivano Frankivsk). Meciul s-a încheiat cu victoria echipei cernăuţene,
scor 5:3. Amintim că FC Prykarpattia este o echipă ce evoluează în
Liga I. Antrenorul principal al FC Bucovina, Vitali Kunyţea, a declarat
că este mulţumit de prestaţia elevilor săi. „Am observat că avem o defensivă de nădejde... Întotdeauna este plăcut să obţii victorii, dar mai
important e să avem succes în meciurile oficiale”, a spus Kunyţea.
Potrivit antrenorului, pe 9 februarie, FC Bucovina are programat
un amical cu FC Kaluş, apoi va participa, în perioada 14-24 februarie
a.c,, la tradiţionala competiţie „Cupa primarului orașului Ivano-Frankivsk”. La competiție vor participa 8 echipe ucrainene de fotbal. Amintim că FC Bucovina Cernăuți ocupă ultima poziție în clasamentul general al Ligii a II-a.

Campionatul regiunii
Cernăuţi la Judo

Circa 100 de sportivi cu vârste de până la 18 ani au participat la
Campionatul regiunii Cernăuţi la Judo (cadeţi). La masculin victorii au
obţinut Luka Romanovski (Vijniţa), Andrii Kuryk şi Myhailo Kapliţikyi
(Scoala sportivă pentru copii şi tineret nr. 4), Denis Percic, Oleg Kovalciuk şi Roman Vihrov (Societatea sportivă Ucraina). La fete învingătoare au devenit Bogdana Beregova (Vijniţa), Anna Terneţka (Hliboca)
şi Olena Diaciuk (Storojineţ).

Cristiano Ronaldo,
condamnat la 23 de luni
de închisoare şi amendat
cu aproape 19 milioane de
euro pentru fraudă fiscală

Cristiano Ronaldo a
fost amendat cu aproape
19 milioane de euro şi
condamnat la 23 de luni
de închisoare într-un proces de evaziune fiscală.
Procesul a fost deschis
în Spania, unde a jucat
la Real Madrid. Fotbalistul portughez a acceptat
condiţiile înţelegerii cu
fiscul spaniol şi va scăpa
de pedeapsa cu închisoarea pentru că aceasta
nu depăşeşte doi ani, iar
fotbalistul nu are cazier.
Ronaldo s-a prezentat în
faţa instanţei la Madrid, în
aceeaşi zi în care a fost
citat şi fostul său coechipier Xabi Alonso, care
este acuzat şi el de fraudă fiscală. Deocamdată,
procesul lui Alonso a fost
amânat, iar Cristiano Ronaldo a ieşit zâmbitor din
tribunal. Înainte de a pleca s-a oprit să dea autografe fanilor săi.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Ah femeia! Cu ea să nu te pui…
D

e-a lungul anilor aceste vorbe dintr-un cântec popular vechi cât lumea aceasta rămân actuale și până
acum. Pentru nimeni nu mai este un secret că femeile
nu sunt cele de odinioară. Dacă mamele și bunicile
noastre erau mult prea supuse și le intrau în voie soților, apoi încearcă acum să-i indici unei femei cum să
se îmbrace fără a se ținea de modă. Nu mai sunt cele
de cândva femeile, supuse și smerite. Și totuși, rămân
umărul de sprijin al capului familiei, dacă acesta se
manifestă în ipostaza respectivă în adevăratul sens al
cuvântului. Răzbunarea femeilor poate veni ca un trăsnet peste un cer însorit atunci când bravii lor bărbați
se așteaptă cel mai puțin la așa ceva.

Pentru Simion femeile erau ca niște
jucării. Dacă am compara deplasarea unui
bărbat la locul de muncă în oraș, apoi vine
cam așa – le schimba ca pe stațiile de metrou. De când se ține minte, ochii i-au fugit în
stânga și în dreapta după femei frumoase,

doi ani Maria a aflat că va deveni mămică.
De data aceasta prognozele oamenilor în
halate albe au fost mult mai îmbucurătoare. Simionică a venit pe lume într-o toamnă bogată. Nașii de botez, vecinii și rudele
i-au prezis o copilărie fericită și o viață cu

pe care bravul Don Juan s-a străduit mai în
fiecare situație să nu le rateze. Le aducea
acasă, le prezenta părinților că „uite aceasta este, mamă, aleasa mea”, dar după o
perioadă de amor în dormitorul lui răsufla
a oboseală: caracterele noastre diferă cu
mult. Multe fetișcane și femei divorțate au
trecut prin patul lui. Numai el știe pe la câte
neveste „a tras căruța” atunci când se pierdea cu săptămânile și ai săi nu-i puteau da
de urmă, prin câte scandaluri a trecut și câte
familii a distrus. De la o vreme părinții s-au
deprins cu faptul că feciorul dispare pe un
timp oarecare de acasă și-și vedeau liniștiți de treburi. Doar din când în când aveau
de-a face cu o mamă supărată sau cu vreun bărbat înfuriat. Și se străduiau bieții să le
aplaneze pe toate. Cum n-ai da, era copilul
lor și-i durea sufletul pentru el.
Pe lângă faptul că femeile erau pasiunea cea mare a lui Simion, flăcăul le era
mâna dreaptă a părinților în toate. Lelea
Maria și badea Ion l-au crescut cu mult dor
și drag pe unicul lor fecior. S-au bucurat
mult când a venit pe lume atunci când nu
mai aveau nici o speranță. Mamă-sa lucrase în tinerețe la întreprinderea chimică
din oraș și atunci când i-a venit vremea,
ca fiecărei femei, să continue neamul
omenesc pe acest pământ, medicii au întristat-o mult, prevestindu-i că organismul
îi e slăbit și că sarcina și nașterea pot fi
un risc mare pentru sănătate. Dar, care
femeie nu riscă pentru a-și vedea împlinită nobila misiune de pe acest pământ
– cea de mamă. Și iată a venit timpul să
vină pe lume copilul mult așteptat. Cele
nouă luni au trecut mai mult prin spitale
și prin doctori. Pe la început de primăvară femeia a adus pe lume o fetiță. Mare
le-a fost bucuria părinților. Erau cu sufletul
împlinit pentru că lupta lor se încununase
de succes. Dar numai la două luni după
naștere medicii i-au spus lui Ion că acest
copil este bolnav și nu va trăi mult. Așa
a fost. În plină vară acel bobocel de fetiță s-a stins ca o lumânare înainte de a
împlini trei luni. Mult timp nu s-au uscat
lacrimile din ochii mamei, iar tata umbla
posomorât și plângea în suflet ca fiecare
bărbat. Perechea, însă, nu a dat mâinile
în jos. Și-au zis că Dumnezeu e milostiv
și că le va mai dărui prunci. Cu asta se și
consolau. Și Domnul s-a îndurat. La vreo

împliniri. Creștea băiatul frumos și zvelt
înspre bucuria părinților. Cum s-a văzut
mai măricel, era de nedespărțit de tata la
treburile casei, dar nu întârzia s-o ajute și
pe mama. Atunci, la botez, unul dintre nași
a glumit spunând:
– Finuțul trebuie să-mi semene mie și să
ia de la viața asta tot ce-i va da. Trebuie să-i
placă și tehnica precum îmi place mie, a mai
adăugat și i-a pus în apă câteva șuruburi.
Nașul cu pricina trecuse prin mai
multe căsătorii în care lăsase câte un copil-doi. Cei prezenți au zâmbit doar, iar
dorința nașului le-a trecut cumva pe lângă
urechi. Însă, cu trecerea anilor părinții își
aminteau de acea glumă, văzând că flăcăul lor se pierde serile de acasă. Imediat
cum venea de la muncile câmpului seara, își schimba hainele și dus era. Venea
acasă pe la aprinsul zorilor, dar putea să
apară chiar peste câteva zile. La început
îi amăgea pe părinți că a stat pe la vreun
prieten, dar de la o vreme a început să-l
mustre conștiința și le destăinuia adevărul. Unica bucurie a celor ce i-au dat viață
era că Simion ura alcoolul. Unde nu s-ar fi
aflat, se străduia să se dea la o parte de
flăcăii care se distrau cu păhărelul.
Așa au trecut, în plăceri, mai mulți ani.
Făcea acest flăcău tomnatic 30 și părinții
au început să-i reproșeze că a venit timpul
să pună capăt aventurilor sale și să se liniștească. Flăcăul nici să audă. Venea, după
vechiul obicei pe la aprins de ziuă. Într-o primăvară președintele colhozului din localitate a format o brigadă de mecanizatori pentru
a o trimite la muncile agricole de sezon în
regiunea Odesa la solicitarea unui vechi coleg de facultate. În acea brigadă s-a înscris
și Simion împreună cu tatăl său. Acolo, în
satul din raionul Șireaevo, a întâlnit-o pe Ina,
care lucra bucătăreasă în cantina colhozului. După mai multe întâlniri și seri romantice
sub clar de lună au hotărât că nu vor putea
trăi unul fără altul și toamna s-au întors acasă în trei. Mare le-a fost bucuria părinților că
în sfârșit s-a găsit cea care-l va domoli pe
fecior și-l va da în rând cu lumea. În toamna aceea întregul sat a jucat la nunta lor și
tinerii însurăței au pășit cu dreptul în viață.
Pe banii de la nuntă au turnat fundamentul
pentru noua casă și au cumpărat materialele necesare pentru ca în primăvara viitoare
să înceapă construcția. Ina a devenit din

start „fiica iubită” a socrilor și atunci când între ea și Simion, ca între tineri, se isca vreun
conflict, părinții îi săreau imediat în apărare.
Dar, vorba ceea: lupul părul își schimbă, iar
năravul ba. După ce și-a văzut casa sus și
amenajată cu mult gust, omul și-a amintit de
vechea lui pasiune. Între timp, Ina adusese
pe lume o fetiță și nu-i păsa de peripețiile
bărbatului, deși umbla supărată atunci când
cineva din vecini îi arunca vreo aluzie că soțul umblă hăisa.
– Ce-ți lipsește femeie! – se răstea
bărbatul atunci când Ina îl lua la întrebări.
– Mai puțin să asculți de gura babelor!
Și din nou tăcere pentru o bucată de
timp. Văzând că nu-l poate schimba femeia a hotărât să se răzbune. Știm cu toții
că femeia are un spirit de observație bine
pus la punct și că atunci când te lovește, la figurat fiind spus, îți pui mâinile în
cap și te doare tare. Într-o primăvară, la
școala din sat, unde Ina lucra în calitate
de bucătăreasă, a venit cu repartizare un
profesor de limba și literatura rusă (cum
era pe atunci). Acesta era mai tânăr cu
vreo șase ani decât Ina, dar așa a fost ca
printre ei să treacă acea scânteie plăcută, acel fior neînțeles, care i-a apropiat.
Iată-l momentul potrivit, se gândi femeia.
Și atunci a urzit un plan de răzbunare. Nu
vroia să-și strice reputația pe care o avea
printre colegi. A analizat bine și amănunțit
toate. Și-a amintit cât a pătimit sufletul ei
din cauza aventurilor lui Simion, de câte
ori a fost în proces de divorț cu el și de
câte ori a înghițit în sec, prefăcându-se că
nu aude, atunci când soțul i-a dat adresa de întoarcere de unde a venit cu ani în
urmă. Prin față îi treceau acum scenele de
ceartă din cauza iubitelor bravului ei soțior. Într-o seară, prinzându-și bărbatul în
dușuri bune, l-a întrebat cu ochi rugători:
– Știi, Simioane, aș vrea să te rog
ceva.
Acesta era gata cât pe ce să izbucnească, gândindu-se că femeia vrea din
nou să clarifice vreo bârfă auzită de la babele satului, dar s-a stăpânit imediat și era
ochi și urechi.
– Nu ai fi împotrivă, a continuat femeia, dacă Vanea, profesorul nostru de rusă,
va trăi la noi în gazdă. Este o rudă mai
îndepărtată a mea și nu-și prea găsește
chirie. Este nevoit să doarmă prin cabinet.
Fără să bănuiască ceva, bărbatul a
acceptat de la bun început.
– De ce nu, dragă. Casa este mare.
Se va găsi loc și pentru el. Poate veni
chiar mâine.
A doua zi Vanea a venit în casa Inei
și a lui Simion cu tot cu lucruri. Bărbații
s-au împrietenit din prima zi. Împreună
mergeau la pescuit, împreună mai mergeau pe la o nuntă sau altă petrecere din
sat. Așa au trăit ei sub același acoperiș
vreo șase ani buni. Simion nu bănuia nimic, dar din când în când îi arunca câte o
aluzie de ce nu și-ar căuta și el o pereche
pentru viață. Vanea strângea nedumerit
din umeri, chipurile nu am întâlnit femeia potrivită pentru suflet. Iar într-o noapte,
pe la aprinsul zorilor, după ce isprăvise o
ședere ordinară la pasiunile sale, Simion
a intrat în dormitor, găsindu-și soția dormind în îmbrățișările „verișorului”. Scandal
mare a fost, dar Ina i-a zis doar atât:
– Să nu faci nimănui ceea ce ție nu-ți
place.
A doua zi femeia a intentat proces de
divorț. După vreo jumătate de an de certuri și tentative de împăcare din partea lui
Simion (Ina rămânea de neclintit) cei doi
au divorțat, împărțind și averea agonisită.
Iar peste încă câteva luni Ina și-a înregistrat oficial căsătoria cu „verișorul” său.
Șase ani au trăit cei trei sub același
acoperiș fără ca Simion să bănuiască
ceva. Abia după divorț omul a înțeles că
a fost păcălit ca un motan domestic. Din
acea zi s-a dat în pahar, dar a înțeles la
timp că nu asta îi este scăparea. A încercat să reconstituie faptele și comportarea
sa din viața de cuplu. Mult timp omul nu
a putut ieși din șoc. „Ah femeia, cu ea să
nu te pui” – Simion fredonează destul de
des aceste rânduri dintr-un vechi cântec
popular. Femeilor demult nu le mai crede.
Mai speră că în calea sa va ieși cea cu
care va fi fericit și căreia să-i promită că va
fi cuminte. Bănuiește mult după Ina, care
este fericită cu „verișorul” său. Dar, din păcate, timpul nu se mai întoarce. Femeia
este fericită cu noul ei soț și nu mai vrea
să schimbe nimic.
Dumitru VERBIȚCHI

Trei polițiști stau de vorbă. Unul zice:
– Vă închipuiți cât de naive sunt femeile astea? Soția
mea închiriază casete video, iar noi nici măcar nu avem
video.
– Asta e un fleac, zice al doilea. A mea și-a cumpărat detergent de spălat vasele. Am râs o oră întreagă. La
ce să-i servească, dacă noi nu avem în casă mașină de
spălat vasele?
Cel de-al treilea le-a pus capacul:
– Eu în genere am rămas șocat la ce poate ajunge
mintea femeii. Am fost cu ea la un supermarket. Ea și-a
cumpărat pentru vacanță 20 de prezervative. Nu știu pentru ce-i pot servi, pentru că merge de una singură, fără
mine.

O situație tipică într-un autobuz de pasageri. Un tânăr, văzând alături o tânără apetisantă, îi face semn să
se așeze pe genunchi. După un pic de cochetare fata acceptă. La o bucată de drum cei doi se îmbrățișează, se
sărută. O bătrânică, care ședea pe banca din spatele lor,
face o concluzie, ce-i lasă pe toți cei din jur fără cuvinte:
– Tinerii ăștia de azi nu mai au nici un pic de rușine.
Fac dragoste în văzul tuturor. Mi s-a întâmplat și mie în
tinerețe și am născut un copil de fată, dar… cu rușine.

Cel mai bun mod de a-ţi testa bărbatul la fidelitate:
dimineaţa, când încă doarme, îl întrebi:
– Pleci la a ta sau rămâi la mine?

După încheierea unui an şcolar, tata îl întreabă pe
fecior:
– Aş vrea să văd carnetul de note. Poţi să mi-l arăţi?
– Azi e imposibil, tată.
– Ce, încă nu l-ai primit?
– Ba da. Dar i l-am împrumutat unui prieten ca să-l
sperie pe tatăl său.

– Dacă te doare dintele acela va trebui să mergem la
un dentist. Sper că nu ţi-e frică.
– Nu, tăticule.
– Aşa te vreau, curajos! Să ştii că dentistul nu-ţi face
nimic!
– Dacă e aşa, ce rost mai are să-l deranjăm?

Maria către Ion, punându-şi capul tandru pe umărul
lui:
– Ioane, ce-ai găsit tu la mine de m-ai luat de nevastă?
– Nu ştiu, răspunse Ion, că eram beat.

La secţia de poliţie vine un bărbat strigând:
– Domnule poliţist, arestaţi-mă!
– Ce-ai făcut?
– Am tras un încărcător înspre soacră-mea!
– Nenorocitule, ai omorât-o?
– Nu, am ratat de fiecare dată, de aceea vă rog să mă
închideţi în celulă!
– Păi, zice omul legii, mergi acasă. La ce bun ar trebui
să te bag la răcoare? Doar nu s-a întâmplat nimic.
– Mai bine-ar fi aşa. Mă tem că dacă mă duc acasă se
poate întâmpla ceva foarte grav cu mine.

Fata se adresează gingaş iubitului său:
– Scumpule, după ce o să ne căsătorim o să avem doi
copii – un băiat şi o fetiţă.
– De unde ştii? – se miră bărbatul.
– Amândoi sunt la mama, la ţară.


Un tânăr se adresează tatălui prietenei sale, care era
un pasionat al obiceiurilor orientale:
– Domnule, am venit să cer mâna fiicei dumneavoastră.
– Tinere, ca să pot să-ţi dau un răspuns, trebuie să
mă consult mai întâi cu Marele Dragon, aşa cum fac toţi
oamenii din Orient!
– Să ştiţi că nu este nevoie, noi am primit deja acceptul soţiei dumneavoastră.

Un bărbat i se destăinuieşte supărat unui prieten:
– Nevastă-mea mă minte de mă rupe.
– De unde ai luat că te minte?
– Azi noapte nu a dormit acasă. Mi-a spus, când a
venit în zori, că a dormit la Geta, prietena ei.
– Păi, poate că e adevărat. De ce ai
constatat că te minte?
– Pentru că la Geta am dormit eu.

LC

Ghidul sănătăţii dumneavoastră

S

-a demonstrat ştiinţific că
multe alimente cresc riscul
apariției cancerului. Iată câteva dintre cele mai nesănătoase produse, pe care este bine
să le scoți din dietă pentru a fi
sănătos.
ORGANISME MODIFICATE
GENETIC

Aproximativ 80% dintre produsele alimentare ambalate
conţin organisme modificate genetic. Mult timp oamenii de
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Topul alimentelor
care cauzează
cancer

ştiinţă s-au străduit să „reproducă“, plante şi semințe, care
sunt rezistente în fața insectelor și pesticidelor.
Așa au apărut porumbul, soia sau rapița modificată genetic. Dar, consumatorii au posibilitatea să evite aceste alimente și să achiziționeze numai produse naturale.

PRODUSE PROCESATE

Cele mai multe produse din carne procesate, inclusiv
baconul, cârnații și hot-dogurile, conțin conservanți chimici
care le fac să pară proaspete și atrăgătoare, dar care pot
favoriza apariția cancerului.

Atât nitritul de sodiu și nitratul de sodiu, care se găsesc în
acestea, au o legătură strânsă cu creșterea semnificativă a
apariției cancerului de colon și a altor forme de cancer. Prin urmare, asigură-te că alegi produse care nu au nitriți sau nitrați.

POPCORNUL PREPARAT
LA MICROUNDE

Pungile cu popcorn care se prepară în cuptorul cu microunde conțin substanțe chimice, care provoacă nu nu-

mai infertilitate, ci și cancer de ficat, testicular și pancreatic.
Agenția de Protecție a Mediului din Statele Unite ale Americii (EPA) spune că acidul perfluorooctanoic (PFOA), care
se găsește în pungile cu floricele de porumb, este „probabil“ cancerigen.

CÂT DE SĂNĂTOS ESTE UNTUL
Î

n ultimele decenii consumul de unt a
fost pus sub semnul întrebării. Oamenii au fost încurajați să cumpere, în
schimb, margarina, un alt produs controversat. Principalele motive pentru
care untul este considerat nesănătos
sunt: faptul că produce boli ale inimii
și crește colesterolul.

Studiile sunt cele care pot da
un răspuns cel mai aproape de
adevăr. Pe vremuri, oamenii consumau unt proaspăt, preparat din
lapte nepasteurizat. Cel mai sănătos unt era considerat cel de capră, animalul care nu face cancer.
De-a lungul timpului, o serie
de studii au tot încercat să prevină
populația cu privire la pericolele
consumului de unt sau de margarină. Un studiu recent despre

cât de bune sunt grăsimile saturate, găsite și în unt, a fost făcut de
Journal of the American College
of Cardiology. Acest studiu, care
vizează și consumul de unt poate
da anumite răspunsuri.
Studiul a fost efectuat pe o durată de trei decenii în care participanții, 85 mii de femei și 43 mii de
bărbați, au fost evaluați la fiecare
patru ani pentru a vedea cum s-au
schimbat obișnuințele alimentare

și bolile apărute în urma acestora. Toți participanții la studiu erau
sănătoși atunci când au început.
Rezultatele studiului au arătat că atunci când participanții
au înlocuit 5% din grăsimile saturate cu grăsimi polinesaturate,
precum cele din nuci, riscul de a
dezvolta boli de inimă a scăzut
cu 25%. Iar atunci când au înlocuit tot 5% din grăsimile saturate
cu grăsimi mononesaturate, găsite în nuci sau ulei de măsline,
riscul scădea cu 15%.
Deci, ceea ce oamenii de știință de la Harvard au descoperit
este faptul că tot ceea ce mănânci, în loc de grăsimi saturate,
care se găsesc în lapte, brânză,
carne și unt, contează la fel de
mult pentru inimă ca și cantitatea
de grăsimi saturate din dieta obișnuită. Așadar, sănătatea depinde
de alimentația de zi cu zi și de

echilibrul pe care un om trebuie să
îl mențină pentru a evita îmbolnăvirea.
Mai mult decât atât, unele studii au susținut faptul că majoritatea grăsimilor saturate sunt neutre, dar cele găsite în untul de
cocos și cel de cacao sunt chiar
benefice pentru sănătatea omului. În ceea ce privește consumul de unt în favoarea celui de
margarină, atât timp cât consumi
unt din lapte nepasteurizat, care
conține grăsimi digerabile, este
mult mai sănătos decât margarina, care conține grăsimi foarte
greu digerabile pentru organism.
Untul conține multe vitamine
foarte importante pentru sănătate, vitamine A, E și K2. Vitamina
K2 este foarte importantă pentru
sănătate, consumul scăzut al
acestei vitamine a fost asociat
cu boli cardiovasculare, boli de
oase și chiar cancer.
Untul este o sursă importantă de vitamina D și iod, fiind
foarte bun în zonele de munte,
unde nu există alte surse de
iod. În plus, este bun și pentru
digestie, sănătatea creierului și
a sistemului nervos, protejează

împotriva artritei degenerative și
scade riscul de obezitate. Untul
poate fi un aliment foarte sănătos,
doar dacă este prelucrat din lapte
nepasteurizat, de la animale netratate cu hormoni sau antibiotice.
Unii medici au vorbit despre
efectele dezastruoase ale consumului de lactate de la animale
tratate cu hormoni și antibiotice, în
special asupra femeilor. Pasteurizarea laptelui distruge enzimele
naturale necesare pentru digerarea proteinelor din produsele lactate. Neexistând aceste enzime,
excesul de lactate se descompune în traiectul digestiv, încărcând
intestinele cu un sediment vâscos
ce poate trece în sânge. În final,
organismul se străduiește să elimine produsele de putrefacție prin
piele și plămâni sau formează un
mucus în interior ce dă naștere la
infecții. Așa se explică vindecările
rapide ale unor cazuri de astm,
acnee, infecții la urechi, doar prin
eliminarea produselor lactate din
alimentație.
Rubrică susţinută
de Valeria ŞTEFUREAC
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Nepăsare… ce nu cunoaște
hotare

A

ceastă atitudine
a unor funcționari
afectează ca rugina recunoștința întregului
popor față de iluștrii săi
înaintași. În rețelele de
socializare se strecoară
imagini și informații alarmante despre situația
jalnică în care au nimerit
unele edificii legate de
numele celebrităților.
La Bacău, la baștina lui Vasile
Alecsandri – cel mai mare poet ro-

Aici a copilărit compozitorul ucrainean, Mykola Leontovyci

munică blogurile românești,
„zeci de personalități din oraș critică
situația, mai mulți poeți și oameni

„Bardul de la Mircești” s-a născut aici

mân până la Eminescu, doar
natura se mai bucură că
„bardul de la Mircești”, s-a
născut aici. Casa, unde el
a copilărit, zace în ruine. Se
spune că în anul 2000 ea a
fost cumpărată de un italian,
acesta având planuri s-o dărâme, dar toate au eșuat din
cauza că pe clădire era fixată placa comemorativă. Nu
se știe dacă această placă
– un fel de pașaport al monumentului istoric – va putea
salva a doua oară „casa lui
Alecsandri” de procesul ruinării, stimulat de nepăsarea
autorităților. După cum co-
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de cultură merg să se fotografieze
în fața imobilului, pentru a trage un
semnal de alarmă, dar, în zadar”.
Într-o stare jalnică se află
și casa lui Nicolae Sulac din
satul Sadâc, cântărețul de
folclor din Basarabia, care „a
aparținut unui timp, unei epoci,
unui popor” (vorba lui Emil Loteanu). Ea este o copie a casei
în care a copilărit Nicolae Sulac. Starea în care a ajuns este
rezultatul aceleiași nepăsări a
autorităților, din cauza căreia
casa-muzeu nu a fost trecută
în Registrul muzeelor subordonate ministerului de resort.
Nepăsarea este o boală și
a funcționarilor ucraineni. Iată,
așa arată în prezent casa din
satul Șerșin, regiunea Vinnyțea, unde a copilărit compozitorul ucrainean de la sfârșitul
secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, Mykola
Leontovyci, autorul celebrului

Casa lui Nicolae Sulac din satul Sadâc (Moldova)

Casa lui Aron Pumnul din Cernăuți

cântec „Șcedryk” („Urătură”).
De mulți ani așteaptă să fie reconstruită și
casa lui Aron Pumnul
din Cernăuți, legată de
numele lui Mihai Eminescu, poetul nostru
național.
Toate
acestea
obiective au o însemnătate culturală deosebită, ele pot fi incluse
pe itinerarele turistice
internaționale, însă deocamdată se află pe
orbita păgubitoare a
nepăsării.

HOROSCOP
4– 10.02.2019

BERBECUL. Luna Nouă de luni îți stimulează casa planurilor de viitor și a proiectelor colective, semn că a sosit timpul să te
concentrezi pe făurirea unui viitor profesional
prosper. Dacă prietenii îți propun să te asociezi cu ei într-o afacere, ia in calcul ideea. Un nou capitol
se deschide în viața ta socială. Apar persoane originale,
care-ți arată ce înseamnă spirit de echipă. Întâmpină-le
cu brațele deschise.
TAURUL. Oricât de așezat ai fi, începutul și sfârșitul de săptămână îţi aduc nelinişte.
Stabilitatea la care țineai atât de mult se clatină. Luna Nouă de luni te provoacă să-ți uimești superiorii cu propuneri îndrăznețe și cu
inițiative originale. Dovedește-le că se înşelau în privința
ta și poziţionează-te cu un pas înaintea tuturor. Vei înţelege că încăpățânarea nu duce la nimic bun.
GEMENII. La începutul și sfârșitul săptămânii te năpădesc grijile legate de viitor sau
situația financiară. Fie că treci printr-o perioadă tulbure sau nu, dacă pui răul în față,
poți atrage nedorit evenimente nefaste. Luna
Nouă de luni cade în casa studiilor înalte, a călătoriilor în
străinătate. Începând de marţi, poți întâlni pe cineva care
să-ți ghideze pașii. Daca ai un duhovnic ori un mentor,
roagă-l să te îndrume.
RACUL. La începutul acestei perioade
apar cele mai ciudate stări și emoții. Luna
Nouă de luni nu semnifică doar transformările, ci și resursele de care dispui în asociere cu
partenerul de afaceri sau de viață. Te pomenești cu bani de la o rudă, sau îți crește rata la bancă. În
familie se cere revitalizată viața intimă, dar şi relaţiile cu
rudele şi prietenii.
LEUL. Luna Nouă de luni influențează felul în care ceilalți se comportă cu tine. Se aşteaptă o săptămână care-ți va aduce bătăi de
cap. La serviciu, succesul tău trebuie pus pe
seama echipei pe care o conduci sau din care
faci parte, nu miza doar pe clienții care-ți aduc
profituri mari. În familie te așteaptă câteva zile destul de
complicate. E nevoie să înțelegi că trebuie să acţionaţi
ca o echipă, pentru a face relația mai bună.
FECIOARA. Luna Nouă de luni te îndeamnă să spargi rutina profesională. Chiar
dacă sunt favorizate schimbările, nu înseamnă că trebuie să faci totul anapoda. Poţi să
faci lucrurile mai ușor într-un timp mai scurt.
În ceea ce priveşte viaţa sentimentală, partenerul te convinge, măcar pentru câteva zile, să te lași purtat de val și
să trăiești cu bucurie fiecare clipă.
BALANŢA. În această săptămână trebuie să fii tare și nu ceda ispitelor care ar putea apărea weekend-ul acesta. Luna Nouă
de luni cade în casa speculațiilor financiare,
semn că dacă joci la bursă, nu este exclus să
te pomenești cu o surpriză! Zilele acestea poţi întâlni o
persoană excentrică, originală, care va ocupa un loc deosebit în viaţa ta.
SCORPIONUL. Începutul și sfârșitul
de săptămână vin cu risc crescut de mici accidentări. Luna Nouă de luni îţi aduce unele
câştiguri, dar şi cheltuieli. Dacă ți-ai propus să
vinzi un imobil sau un teren, acum e momentul
potrivit. Atenţie deosebită şi relaţiilor de familie. Dar şi pe acest plan se schimbă lucrurile și fii sigur că
vor evolua spre bine în viitor.
SĂGETĂTORUL. Sănătatea ta pare să
fie de nezdruncinat săptămâna aceasta. Se
recomandă, totuşi, să-ți dozezi energia și să
te folosești de ea cu înțelepciune. Luna Nouă
de luni stimulează casa comunicării. În relaţia
de cuplu apar unele persoane din trecut, care îţi pot crea
probleme nu numai în familie, dar şi la serviciu.
CAPRICORNUL. N-ar strica să-ți
schimbi părerile despre unele persoane din
anturajul tău. Luna Nouă de luni îți aduce în atenție situația actuală a resurselor
personale. Poți găsi fără prea multe eforturi
metode noi de a-ți suplimenta veniturile. În relaţiile de
cuplu începutul și sfârșitul de săptămână nu se anunță
prea roz, dacă nu te arăți dispus să lași puţin de la
tine.
VĂRSĂTORUL. În această săptămână
se recomandă ca înainte de a pune pe roate
un proiect ambițios, asigură-te că dispui de
energia necesară. E de dorit să ții cont şi de
părerea unor prieteni pe care vrei să-i ajuți. În
familie se recomandă să te gândești obiectiv la criticile
celor apropiaţi. Cu siguranță, unele dintre ele sunt demne de luat în seamă.
PEŞTII. Este important pentru tine să
realizezi ceva care să promoveze idealurile
în care crezi. Totuși, nu împărtăși cu nimeni
planurile tale și fă totul departe de ochii curioșilor. Demult nu te-ai mai simțit atât de bine
ca în weekendul care urmează! Nu te mai lăsa purtat de
curenți în speranța că vei ajunge acolo unde ți-ai propus,
ci găsește puterea de a face totul în favoarea ta.
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Felicitări!

La 26 ianuarie și-a sărbătorit ziua de naștere, împlinind o onorabilă vârstă, mult stimata doamnă
Domnica
GORDUNA
din or. Cernăuţi, veterană a învățământului public.
Cu ocazia acestui eveniment însemnat, îi adresează cele mai sincere urări de bine și multă sănătate
soţul Vasile, copiii, nepoții și rudele apropiate. Pentru
ei doamna Domnica păstrează căldura sufletului, sfaturile înțelepte și povețele potrivite. Ei îi răspund cu
aceeași iubire și respect, pe care o are ea față de cei
dragi și apropiați. Cuvântul şi poveţele dumneaei sunt
în mare preț și de ele se ține întotdeauna cont.
Scumpa noastră!
Un veac întreg s-aveți parte
De belșug și sănătate,
Nicicând să nu știți durere
Să vă dea Domnul mângâiere.
Să vă fie viața plină
De har, tihnă și lumină,
Toți în jur să vă iubească,
Succesul, binele, norocul
Peste tot vă-nsoțească.
Vă stimăm și vă iubim,
Pentru toate vă mulțumim.
Mulți-mulţi ani înainte alături de cei dragi!
***
Colectivul pedagogic, administrația Școlii medii nr.10 de la Roșa o felicită cordial cu prilejul zilei de naștere pe fosta profesoară de biologie și chimie, doamna
Domnica GORDUNA.
Sincere cuvinte de felicitare cu urări de multă sănătate îi adresează și foștii
elevi, ei toţi devenind buni specialişti, oameni stimați în societate și la locul lor.
Doamna Domnica nu lipsește nici acum de la evenimentele cele mai importante,
care se desfășoară în școala ei dragă și întotdeauna se întoarce acasă cu florile
recunoştinţei și cu multe emoții pozitive în suflet. Altfel nici că poate fi, deoarece
doamna Domnica este un pedagog cu har divin, cu suflet nobil și inimă mare, cu
dragoste nemărginită față de copii și cu stimă față de colegi.
La zi aniversară, foștii colegi de breaslă, precum și actualii pedagogi îi urează
sărbătoritei multă sănătate și tihnă în suflet, numai bucurii și energie pozitivă din
partea tuturor celor care o înconjoară, o susțin, o iubesc și o stimează.
La mulți ani şi toţi buni!

În prima decadă a lui Făurar, pe 3 februarie, o
gingașă și delicată doamnă –
Zinaida
COŞCODAN
din localitatea Costiceni, raionul Noua Suliță, își va
sărbători onorabilul jubileu de 70 de ani.
Jubiliara noastră este o persoană bine cunoscută de toți, e o ființă deosebită, harnică, bună la
suflet, o gospodină perfectă, o soție grijulie, o bunicuță duioasă, o mamă sfătoasă cum poate fi doar
o femeie.
Stimată doamnă Zinaida, nu te întrista că viața
trece, iar anii se deapănă ca un ghem de ațișoară.
Noi, cei care ani în șir am fost colegi de lucru, te
felicităm cu mare drag, dorindu-ți ani sănătoși de
viață și în continuare zilele să-ți fie dominate numai de fapte bune și evenimente îmbucurătoare. Să ai parte de liniște sufletească, de voie bună, și numai
bucurii de la cei dragi.
Prietenii adevărați mereu să-ți fie aproape încă mulți ani, iar grijile şi problemele vieții să te ocolească, tristețea să uite calea spre sufletul tău, să rămâi
așa cum te știm – veselă, optimistă, binevoitoare, sârguincioasă și onestă.
La mulți ani cu sănătate!
Cu respect, foștii colegi, lucrători ai Casei de cultură: A. Colac, V. Rotari,
V. Vataman, V. Stanciu, I. Bidașcu, S. Corețchi, precum și prietenele V. Vataman-Scrândița și V. Gheba.
La aceste urări se alătură și mândria satului Costiceni, poeta Zinaida Smochină-Rotaru, urându-i jubiliarei:
La mulți ani cu gânduri bune,
Bucurii să ți se adune
Și ajutor ceresc în toate,
La mulți ani cu sănătate
Și mult noroc în toate.
La mulţi ani!

ÎN ATENŢIA CITITORILOR!
Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea Dumneavoastră să apară
la timp, Vă rugăm să le expediaţi pe
adresa redacţiei până în ziua de marţi
a săptămânii de apariţie a ziarului, indicând şi datele de contact (numărul
de telefon şi E-mail) pentru a clarifica
mai multe detalii despre sărbătorit.
Colectivul redacţiei
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La mulți și fericiți ani, domnule
Andrei
COLAC
În popor se spune, că oamenii născuți iarna sunt rezistenți,
cutezători, harnici, îndrăzneți, frumoși la chip și la suflet. Aceste
trăsături îi sunt caracteristice și domnului Andrei COLAC, fostul
director al Căminului cultural, veteran al culturii, care la 30 ianuarie împlinește o vârstă nobilă de 83 de ani.
Sărbătoritul este o personalitate atât în sat, cât și în raion,
foarte bine cunoscut de toată lumea. Un om deosebit, cu suflet
mare. Un tată și un bunic iubitor, mereu amabil, sincer, omenos
și înțelegător.
A lucrat mulți ani pe tărâmul culturii. Împreună cu membrii
colectivului cultural, printre care: Iulia Bidaşcu, Victor Rotari,
Victoria Vataman, Zinaida Coșcodan, Serafima Corețchi, Viorica Stanciu și alții, mult stimatul nostru sărbătorit a trăit clipe de
neuitat, ca într-o familie exemplară.
Din toată inima vă urăm numai bine, sănătate, mii de mulțumiri și apreciere din partea
celora care au activat ani la rând, umăr la umăr. Fie ca Bunul Dumnezeu să vă dea noroc
și belșug în familie, voie bună de la copii, nepoți și strănepoți.
Splendoarea anotimpului de iarnă, să vă încălzească zilnic inima, să vă fie viața mereu
bogată în toate ce vă doriți și plină de bucurii.
Sănătatea, fericirea şi norocul
Să vă cunoască totdeauna locul,
Bunăstarea şi căldura sufletească
Peste ani mereu să vă-nsoţească,
Să aveţi tot ce vă doriţi,
La mulţi, mulţi ani să ne trăiţi!
La mulți ani!

Trăind în grabă și nerăbdători,
Zburăm prin timp ca pasărea prin ceață,
Atât de iute încât de multe ori,
Alunecăm alăturea de viață.
Ferice-i omul care se gândește
La ziua cea de azi și cea de mâine
Și care-n viață rostul și-l găsește,
Și lasă-n urmă numai fapte bune...
Astfel este domnul
Călin
BIDAŞCU,
descendent de pe meleaguri costicenene, raionul Noua Suliță.
El își trăiește viața frumos – cu stimă, dragoste și bucurie, alături
de familia sa.
Se apropie 5 februarie – zi însemnată în familie. Cu acest
prilej, cei dragi şi apropiaţi îl felicită din tot sufletul pe scumpul
soț, tătic și bunic cu ocazia frumosului jubileu de 75 de ani.
Jubiliarul nostru este o personalitate binecunoscută de toți, cu suflet blând, sensibil, binevoitor, vesel, glumeț în relațiile cu oamenii din sat. Este un bărbat înțelept, prieten bun
și de nădejde, gospodar adevărat, părinte cu autoritate și bunel dulce și duios. Anume prin
sinceritate, prin modestie, cinste și demnitate, tărie de caracter, toată viața domnul Călin și-a
câștigat stima oamenilor cu care a lucrat împreună. Scumpul nostru! Îți dorim sănătate
voinicească, putere și voință, energie și dârzenie în toate și tot binele din lume. Anii ce-ți bat
astăzi la poarta vieții să-ți aducă numai bucurii, belșug în casă, pâine pe masă, pace în suflet
și în gând, noroc în toate și multe împliniri pe viitor.
Dragul nostru!
Să te aibă-n pază Dumnezeu,
Să fii tot așa cum tu ai fost,
Plin de viață, cu cei dragi la un loc,
Iar orice zi din viața ta,
S-o trăiești cu mare folos,
Sănătate multă și noroc.
La mulți ani!
Cu respect, familia ta dragă și rudele din Kiev

În această frumoasă zi de iarnă cu soare, multă zăpadă și ger,
1februarie, vrednicul gospodar
Ion
TOFANESCU
din satul Târnauca, raionul Herța, împlineşte onorabila vârstă de
85 de ani. Împreună cu soția Maria a creat un cuplu familial de
57 de ani, care o viață au muncit, trăiesc și în prezent în bună
înțelegere, și-au întemeiat o gospodărie frumoasă, au crescut și
au educat trei copii. Are o familie prietenoasă, exemplară, muncitoare – exemplu pentru toți cei care îi cunosc și îi stimează pe
soții Tofanescu.
Cu această deosebită ocazie, sincere și călduroase urări de
sănătate, bucurie,bunăstare, prosperitate, belșug, tihnă sufletească, mulți ani înainte alături de cei dragi și apropiați, vin să-i adreseze sărbătoritului soția Maria, fiicele Elena și Cornelia, fiul Marcel
împreună cu familiile lor, cei cinci nepoți și patru strănepoți, rudele
apropiate și toți cunoscuții.
Tată scump, noi te iubim,
Te stimăm și îți dorim:
Zile bune mii și mii,
Să ai numai bucurii.
Ani o sută să trăiești
Și mereu să ne zâmbești.
Dumnezeu să te păzească
Cu puterea Sa cerească
Și tot El să-ți dăruiască
Sănătate și putere,
Că-i cea mai de preț avere.
La mulți ani și mângâiere!
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Cleopatra STRATAN
vrea să dea
lovitura pe plan
muzical. „Nu mă
gândesc la băieți,
am planuri multe“

Cleopatra Stratan a reușit de-a lungul anilor să
cucerească inimile publicului cu melodiile sale.
După ce a făcut furori cu melodia „Ghiță" atât în
țară, cât și peste hotare, fiica lui Pavel Stratan a
revenit puternic pe piața muzicală, și nu are de
gând să se oprească aici. Chiar dacă are foarte
mulți admiratori, Cleopatra Stratan spune că nu
îi stă gândul la băieți și cu siguranță nu va trăi o
frumoasă poveste de dragoste prea curând. „Nu
am simțit dezavantaje că sunt cunoscută. Nu mă
gândesc la băieți, am multe planuri de viitor în minte
și sunt foarte ocupată cu lansările, școala, muzica.
Nu simt că e acum momentul. Toate la timpul lor.
Școala este pe primul loc. Sunt la liceu acum, clasa
a X-a, așa e în Moldova”, a spus Cleopatra Stratan,
la Star Matinal de Weekend. Cleopatra uimește din
nou admiratorii, în cel mai recent videoclip al piesei
„Adio”, unde interpreta a purtat două rochii scurte,
iar apariția ei este cu adevărat spectaculoasă.
Cleopatra Stratan se numără printre cei mai bine
plătiți cântăreți din industria muzicală românească.
Chiar dacă a absentat 12 ani din lumina reflectoarelor, fiica lui Pavel Stratan „joacă” de la egal la egal
cu nume sonore din industrie, printre care se numără Florin Ristei și Kamelia.
Presa oferă detalii de-a dreptul uluitoare legate
de onorariul pe care-l percepe tânăra artistă. Astfel,
Cleopatra Stratan cere nici mai mult, nici mai puțin
decât 7.000 de euro pentru o singură oră de cântat.
Dacă luăm în calcul și restul pretențiilor pe care artista le are, suma pentru un show al tinerei se ridică
la aproximativ 10.000 de euro. În cazul în care evenimentul se desfășoară în afara orașului Chișinău,
se adaugă următoarele costuri: transport – două
bilete la avion, etc. Potrivit informațiilor noastre,
micuța artistă de peste Prut a ajuns să câștige mult
mai bine chiar și decât celebrul ei părinte.
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