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AMENZI DRACONICE PENTRU
PROPRIETARII DE EURORABLE NEVĂMUITE

Proprietarii ucraineni de autovehicule cu numere de înmatriculare europene care încalcă regulile vamale, intră
în atenția organelor de drept. Pe 24
mai 2019 se încheie perioada regimului
preferențial pentru vămuirea mașinilor
străine. Comitetul în chestiunile fiscale
al Radei Supreme anunță că în Ucraina există aproximativ 260 mii de mașini
străine, rămase nevămuite. Autoritățile
ucrainene susțin că sunt conștiente că
nu toată lumea dispune de banii necesari
pentru înmatricularea mașinilor, însă nu
au de gând să prelungească programul
de facilități pentru legalizarea mașinilor.
Până la 22 februarie proprietarii de
mașini străine au beneficiat de o reducere
de 50 % din valoarea taxei vamale pentru
înmatricularea maşinilor cu numere străine. În această perioadă au fost legalizate
218 mii de autovehicule, iar Bugetul statului a fost completat suplimentar cu 13,6
miliarde grivne. Cea mai scumpă mașină
vămuită a fost un Mercedes-BENZ AMG
G 63 fabricat în 2018, pentru care proprietarul a plătit o taxă de 1,5 milioane grivne. Până la 24 mai aceste mașini pot fi
legalizate achitând taxa vamală integrală.
Începând cu 25 mai, în mod oficial poliția
va avea toate motivele să aplice amenzi
în cazul mașinilor care au încălcat termenul de ședere în țară. Amenzile pot ajunge până la 170 mii de grivne, în funcție
de perioada încălcării termenului legal de
aflare în Ucraina. Taxele percepute la legalizarea mașinilor străine depind de mai
multe caracteristici. Cu cât motorul este
mai puternic, cu atât aceste taxe sunt mai
mari. Motoarele pe benzină sunt mai ieftine, comparativ cu cele diesel. Un rol im-

portant îl are și vârsta mașinii.
De asemenea, vămuirea depinde de valoarea declarată a
mașinii, din care se calculează
TVA-ul. Juriștii recomandă automobiliștilor ca, începând din
luna mai, să renunțe la mașinile străine care nu au actele în
regulă. Serviciul Fiscal a transmis Poliției întreaga bază de
date cu privire la toate mașinile
străine care au intrat pe teritoriul Ucrainei. În cazul în care
se constată că mașina se află
în mod ilegal în țară, impunerea
de sancțiuni va urma imediat.
Conform noii legi (nr. 8488),
pentru întârzierea vămuirii sunt
prevăzute următoarele amenzi:

o singură zi – 3.400 grn.
10-20 de zile – 8.500 grn.
20-30 de zile – 85.000 grn.
Circa o lună – 170.000
grn., cu riscul confiscării mașinii.

Jurnaliștii de la Libertatea
Cuvântului au aflat opinia câtorva proprietari de mașini cu
numere europene. Eugen P.
din raionul Noua Suliță și-a cumpărat un
BMW X6 cu numere bulgărești, fabricat în
2014. Spune că a decis să o legalizeze.
A plătit scump, dar nu regretă, pentru că
este o mașină impecabilă care, dacă era
achiziţionată în Ucraina, l-ar fi costat mult
mai mult. Valeriu S. din raionul Hliboca a
cumpărat acum doi ani un Wolksvagen
Sharan cu numere de înmatriculare românești. „Mașina este fabricată în 2002,
are cutie automată și 7 locuri. M-a cos-

mașina este introdusă în țară pe numele
unui cetățean ucrainean și el a întârziat
cu vămuirea, a aruncat-o la fier vechi
sau a vândut-o pentru piese de schimb,
el riscă o amendă de 170.000 grivne. În
astfel de cazuri, unii avocați amabili recomandă automobiliștilor să depună la
poliție o declarație despre furtul autovehiculului. Atunci, șoferii vor avea o scuză
formală pentru a justifica încălcarea perioadei de ședere și a da vina pe hoți.

tat 2.500 euro și sunt foarte mulțumit de
ea. Acum pentru a o legaliza trebuie să
achit aproximativ 3.000 de euro. Nu sunt
dispus să plătesc acești bani. Cel mai
probabil va trebui să vând maşina pentru
piese de schimb”, ne-a mărturisit Valeriu. De menționat că, începând din luna
mai, sunt prevăzute amenzi uriașe pentru
pierderea sau dezasamblarea mașinilor
străine, care figurează în baza de date a
Serviciului Fiscal. Adică, în cazul în care

Regiunea Cernăuți:
Lipsă acută de muncitori
în domeniul construcțiilor

În regiunea Cernăuți se înregistrează o criză acută a forței
de muncă în domeniul construcțiilor. Despre aceasta a declarat șeful interimar al Departamentului Construcţii Capitale din
cadrul ARS Cernăuți, Oleksandr Purșaga. „Regiunea Cernăuți
se confruntă cu un deficit catastrofal de muncitori în domeniul
construcțiilor. În 2018, la aproximativ patru licitații nu a fost prezentă nici o firmă contractoare. Este o situație fără precedent.
Acest lucru ne demonstrează faptul că firmele nu dispun de
muncitori, care acum pleacă în străinătate. Ducem lipsă de
faianțatori, zidari, electricieni”, a subliniat Oleksandr Purșaga,
adăugând că la șantierele de construcții muncitorilor li se oferă
un salariu mediu de 8,5 mii grivne.
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O ÎNTREBARE DELICATĂ: CE SPUN CANDIDAȚII
LA PREZIDENȚIALE DESPRE PROBLEMA LINGVISTICĂ DIN UCRAINA?
Discuții aprinse în Rada Supremă săptămâna aceasta pe marginea legii cu privire la limba ucraineană

Ca și în precedentele campanii electorale, problema lingvistică rămâne un subiect
predilect în retorica candidaților la prezidențialele din martie 2019. Pentru Petro Poroșenko, cel mai reprezentativ slogan electoral din actuala campanie rămâne „Armata!
Credința! Limba!”. Poroșenko mizează pe
coarda sensibilă și patriotică a electoratului naționalist. Astfel, controversatul proiect
de lege „Cu privire la asigurarea funcționării
limbii ucrainene ca limbă de stat” are toate șansele să fie adoptat până la scrutinul
din martie, având în vedere că Poroșenko
deține majoritatea parlamentară din Rada
Supremă. În acest context, ar fi bine să ne
reamintim de programul electoral al lui Poroșenko la alegerile prezidențiale din 2014,
care garanta utilizarea liberă a limbii de stat
și a limbilor minorităților naționale. „A trăi
liber înseamnă a folosi liber limba maternă. Mă ghidez după articolul 10 al Constituției, care definește limba ucraineană ca
limbă de stat, dar subliniază în mod special
drepturile limbii ruse și garantează dezvoltarea liberă a tuturor limbilor".
Problema lingvistică este abordată și de
candidații din tabăra naționaliștilor. Candidatul formațiunii Svoboda, Ruslan Koșulinskyi, promite să „asigure limbii ucrainene
statutul real al limbii de stat". În acest scop
el intenționează să oblige toți funcționarii publici să vorbească la locul de muncă numai în
limba ucraineană și să introducă un examen
lingvistic obligatoriu pentru toți funcționarii și
candidații pentru funcțiile publice. Reprezentantul partidului Narodnyi Ruh (Mișcarea Populară), Viktor Kryvenko, este și mai radical.
El dorește introducerea de teste obligatorii
privind cunoașterea limbii de stat pentru toți
candidații la posturi ce țin de sfera publică,
inclusiv în firmele private.
De menționat că din programele candidaților care se bazează pe voturile foștilor simpatizanți ai Partidului Regiunilor, a
dispărut sloganul „protejarea limbii ruse”.
În programul lui Iuri Boiko (Platfotma de
Opoziție – Pentru Viață), în general nu
se spune nici un cuvânt legat de chestiunea lingvistică. În programul electoral al
lui Oleksandr Vilkul (Blocul de Opoziție)
se spune că limba de stat trebuie să fie

ucraineana, dar consiliile regionale vor
avea dreptul de a introduce în regiunile
lor a doua limbă oficială. Anatol Gryțenko (Poziția Civică) promite să nu permită
discriminări lingvistice. În plus, candidatul consideră că „limitarea și sancțiunile"
nu ar trebui să devină factorii decisivi care
să asigure dezvoltarea limbii ucrainene.
Acest lucru ar trebui realizat prin stimulare și motivare. Alţi candidați înscriși în
cursa pentru câștigarea postului de șef de
stat sunt mai rezervați cu privire la problema lingvistică. Acest subiect lipsește
din programele lui Volodymyr Zelenskyi
și Iulia Tymoșenko, considerați a fi principalii favoriți ai scrutinului din martie. Merită menționat faptul că în precedentele
campanii electorale Tymoșenko promitea
„limbii ruse și limbilor minorităților naționale statutul de limbi oficiale în regiunile

în care acest lucru este solicitat de majoritatea covârșitoare a cetățenilor".
De remarcat că Secretarul General al
OSCE, Thomas Greminger, a declarat pentru Interfax Ukraina, că pentru ameliorarea
relațiilor ucraineano-maghiare și excluderea
în viitor a unor situații care afectează drepturile lingvistice ale cetățenilor care aparțin
minorităților naționale, autoritățile din Ucraina ar trebui să se angajeze într-un dialog cu
toate părțile interesate. Opinia secretarului a
fost expusă într-un interviu pentru agenția de
știri Interfax Ukraina. Thomas Greminger a
subliniat faptul că provine din Elveția, o țară
unde există patru limbi oficiale, iar acest lucru nu reprezintă o problemă pentru concetățenii săi. „Este necesar să se stabilească
un dialog strâns cu comunitățile etnice și
lingvistice. Cred că cel mai important lucru
este dialogul de la om la om și respectul. Nu

vă grăbiți. Vă îndemn la dialog și la înțelegere reciprocă”, susține Secretarul General
al OSCE. De asemenea, Comisarul pentru
drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a cerut parlamentarilor ucraineni
amânarea adoptării proiectului de lege nr.
5670-d „Cu privire la asigurarea funcționării limbii ucrainene ca limbă de stat”. Dunja
Mijatovic susține că ar fi greșit ca legea să
fie adoptată în perioada preelectorală. Comisarul a accentuat că reprezentanții minorităților naționale trebuie să participe efectiv în
elaborarea unor astfel de legi și politici, iar
opiniile acestora ar trebui luate în considerare. „În contextul campaniei electorale, astfel
de discuții sunt adesea politizate și nu pot
contribui la luarea unor decizii echilibrate.
Îndemn Parlamentul de la Kiev să amâne
adoptarea acestui proiect de lege”, a subliniat Dunja Mijatovic.

Lovitură sub centură pentru Ucraina! Statele UE au ajuns
la un compromis cu PE şi CE privind proiectul Nord Stream 2

Statele-membre ale UE au
convenit asupra unui compromis
cu Parlamentul European şi Comisia Europeană pentru reglementarea conductei de gaz Nord Stream
2 între Rusia şi Germania, au

declarat miercuri surse din cadrul
delegaţiei. Operatorul conductei
se poate aştepta la unele reglementări suplimentare, însă proiectul condus de concernul rus Gazprom nu este ameninţat. Rusia a

avertizat săptămâna trecută împotriva noilor obstacole în construirea conductei, după ce Berlinul a
consimţit un compromis cu Franţa
şi alte state-membre ale UE pentru reglementări mai stricte. Nord

Stream 2, care se află sub Marea
Baltică, este destinat transportului
anual de până la 55 miliarde de
metri cubi de gaze naturale ruseşti
către Germania.
Criticii susţin că această conductă sporeşte dependenţa Europei de Rusia. Avocaţii subliniază
necesitatea unor surse de energie
sigure, în condiţiile în care producţia de gaze naturale scade în UE.
În conformitate cu acest compromis, va fi modificată o directivă a
UE care să permită Comisiei Europene să impună mai mult control
asupra conductelor de gaz, inclusiv
a proiectului germano-rus. Aceasta
înseamnă că Uniunea Europeană
ar putea să aplice în mod mai consistent normele privind piaţa internă
a gazelor la conductele către şi din
ţările din afara UE. De asemenea,
statele-membre ar trebui să solicite
aprobarea UE atunci când negociază modificări ale acordurilor privind
gazele cu ţările din afara UE în cazul în care sunt afectate normele
UE. Construcţia unor părţi mari ale
conductei Nord Stream 2 este deja
completă. Conducta va fi pusă în
funcţiune la sfârşitul acestui an.
Nord Stream 2 poate deveni

operațională de la 1 ianuarie 2020.
Are o lungime de peste 1.200 km
și traversează Marea Baltică, legând furnizorii ruși de gaze naturale cu consumatorii din Europa.
Capacitatea sa este de 55 miliarde metri cubi de gaz pe an. Costul
proiectului este estimat la aproape 10 miliarde de euro. Ucraina
este convinsă că gazoductul nu va
afecta numai economia sa, ci va
avea consecințe economice și politice negative pentru întreaga Europă. Cu toate acestea, Germania
a declarat că nu intenționează să
renunțe la acest proiect.
De menționat că anterior ministrul de Externe al Poloniei, Jacek
Czaputowicz, a criticat proiectul
gazoductului Nord Stream 2. Acesta a declarat că proiectul amenință
securitatea Ucrainei și evidențiază
poziția anti-europeană a Germaniei. „Gazoductul Nord Stream 2
neutralizează efectiv sancțiunile
impuse Rusiei și ucide Ucraina.
Când tranzitul gazului rusesc prin
Ucraina va fi oprit, ea va pierde nu
doar veniturile semnificative, ci mai
ales o garanție a protecției împotriva unei alte agresiuni rusești", a
declarat J. Czaputowicz.
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Primăvara i-a scos pe agricultori în câmp cu o lună mai devreme.
Ce vor avea de câștigat?

Primăvara curentă s-a dovedit a fi timpurie, prin urmare lucrările agricole au început
cu o lună mai devreme. Cunoscând caracterul lunii martie, nu pot fi excluse unele riscuri, care pot fi cauzate de scăderea bruscă
a valorilor termice. Aceasta înseamnă anumite pierderi din viitoarea recoltă. În caz că
nu vor fi asemenea cazuri de forță majoră,
semănatul timpuriu le va permite plantelor să
primească și să păstreze cantitatea necesară de umiditate. Reieșind din pronosticurile
făcute, iar ele într-o anumită măsură se adeveresc, primăvara va fi nu numai timpurie,
dar și secetoasă. În asemenea condiții de
la agricultori se cere să efectueze lucrările în
câmp cât mai operativ și calitativ.
Deoarece iarna care s-a încheiat mai
devreme a fost moale, fără geruri aspre,
starea semănăturilor cerealierelor de
toamnă este bună, poate cea mai bună în
ultimii cinci ani. În opinia analiștilor, condițiile meteorologice și starea semănăturilor
sunt un argument că recolta de cereale de
toamnă poate fi la nivelul indicelor din anul
trecut. La rândul său, primăvara timpurie
creează premize pentru sporirea recoltei în
actualul sezon.
Regiunea Cernăuți se numără prin-

tre primele șapte regiuni din țară, unde
se desfășoară deja campania agricolă de
primăvară. În unele raioane ale regiunii
noastre semănatul culturilor cerealiere de
primăvară au început în decada a treia a
lunii februarie. Masivul cerealier de toamnă din regiune ocupă o suprafață de 69,3
mii hectare – 54,7 mii hectare revin grâului
și orzului de toamnă, iar 14,3 mii hectare
– rapiței de toamnă. Plantele au iernat
bine, în momentul de față 95 la sută din
semănături se află în stare bună și satisfăcătoare. Aproape pe două treimi din masivul culturilor cerealiere de toamnă au fost
administrate îngrășăminte minerale pentru
întreținerea și stimularea dezvoltării plantelor. Această operație agrochimică a fost
efectuată pe 86 la sută din suprafața însămânțată cu rapiță de toamnă.
Dar cum decurge campania agricolă de
primăvară în unul dintre principalele raioane „cerealiere” ale regiunii – Noua Suliță?
– La ora actuală avem însămânțate circa
400 hectare cu orz de primăvară, fără a lua
în calcul masivele pe care le însămânțează
cu această cultură gospodarii individuali,
spune Anatolie Andrițchi, șeful Direcției pentru dezvoltarea agroindustrială a Administra-

ției Raionale de Stat. Concomitent sunt administrate îngrășăminte minerale. Această
operație a fost efectuată pe 85 la sută din
suprafața prevăzută. Masivul cerealier de
toamnă ocupă o suprafață de 4.637 hectare
și semănăturile sunt în stare bună. Nu este
nevoie de însămânțări repetate. Mai slab a
iernat rapița de toamnă, care ocupă în raion
o suprafață de 549 hectare.
Acum fermierii decid singuri: să cultive
numai cerealiere de toamnă sau și cerealiere de primăvară. Se conduc după eficiența
acestor culturi și posibilitățile de care dispun
ei înșiși. Fermierul Ilie Bezușco din Oprișeni, raionul Hliboca, nu planifică să cultive
cerealiere de primăvară.
– Contez numai pe grâu, orz și rapiță de
toamnă, afirmă gospodarul. Semănăturile au
iernat bine și pregătim patul germinativ pentru semănatul soii și porumbului. Pe masivul
cerealier de toamnă am administrat îngrășăminte minerale. După calculele mele, recolta
poate fi de 45 centnere la hectar, ceea ce
nu este rău deloc. Noi, agricultorii, am dori
un ajutor mai mare din partea statului. Iată,

anul trecut am primit 18 mii grivne. Desigur,
e puțin, dar și acest puțin prinde bine.
Întreprinderea agricolă „Spicușorul-2”
arendează terenuri arabile din raioanele
Herța, Noua Suliță și Hliboca. Potrivit agronomului Vadim Bilic, gospodăria dispune
de un masiv de 1.100 hectare de grâu de
toamnă și 625 hectare de rapiță de toamnă.
– Am reușit să tratăm semănăturile cu
îngrășăminte minerale. Le-am administrat
pe întreaga suprafață, dar nu în măsura
necesară pentru plante, totul depinde de
posibilitățile noastre economice, constată
domnul Vadim Bilic. Prețurile la îngrășăminte sunt mari, ele au crescut odată cu cursul
dolarului. Acum dolarul a scăzut puțin, iar
prețurile au rămas pe loc. Suntem nevoiţi să cheltuim mai puțin, dar să asigurăm
o eficiență cât de cât normală. Unii afirmă
că deoarece țara se pregătește de alegeri,
aceasta poate influența asupra situației din
agricultură. Nu fac politică, însă consider că
ajutorul din partea statului acordat agricultorilor trebuie să fie substanțial, indiferent cine
va fi președinte.

2.410,17 grivne. De o astfel de plată vor beneficia 54 mii de pensionari, ei o vor primi
parțial în lunile martie și aprilie. Majorarea
medie a pensiei, potrivit rezultatelor recalculării și luării în considerare a suplimentării de o singură dată, va constitui circa 600
grivne. Pentru asigurarea acestor plăți este
nevoie de 96 milioane grivne pe lună.
Regiunea Cernăuți pentru finanțarea
pensiilor în martie 2019 are nevoie de 589,4
milioane grivne, ceea ce constituie 125,2 la
sută față de indicele din martie anul trecut
(470,9 milioane grivne) și 122,7 la sută față
de indicele din decembrie anul trecut. Ni
s-au dat asigurări că mijloacele bănești
pentru plătirea pensiilor au fost luate din
sursele de venit prevăzute de legislație.

Plătirea pensiilor deja recalculate a început
la 4 martie.
Care pensionari pot conta pe gestul generos al autorităților centrale, care au decis să fie plătit adaosul de o singură dată
la pensie? Este vorba de pensionarii care
au stagiul de cotizație deplin (bărbații 35 de
ani, iar femeile 30 de ani, iar acei care au
ieșit la pensie până la 1 octombrie 2011 –
25 de ani pentru bărbați și 20 de ani pentru femei) și primesc o pensie mai mică de
1.669,20 grivne (40 la sută din salariul minim de 4.173 grivne).

„MĂRȚIȘOARE”…
PENTRU PENSIONARI

Cine ca cine, dar pensionarii au așteptat, ca nimeni alții, sosirea primăverii. Deși
iarna s-a dus, au rămas hainele grele ale
bătrâneții... Iar de la 1 martie, după cum au
anunțat înalții demnitari de la Kiev, pensiile
s-au majorat. Vicepremierul Pavlo Rozenko a precizat că este vorba de o majorare
medie cu 17-20 la sută. De acum înainte,
în martie a fiecărui an se va produce în
mod automat indexarea pensiilor. „Aceasta este una din pozițiile principale ale reformei pensiilor. Pentru prima dată în ultimii
5-7 ani am ajuns la procesul care poate

garanta actualizarea pensiilor pentru toate categoriile de pensionari”, a menționat
guvernantul. Șeful executivului, Volodymyr
Groisman, a precizat că de la 1 martie
pensia maximă în Ucraina va fi de 14.970
grivne.
La Direcția principală a Fondului de pensii al Ucrainei în regiunea Cernăuți ni s-a
comunicat că până în prezent au fost recalculate 197 mii de pensii, ceea ce constituie
88 la sută din numărul general al pensionarilor din ținut. Inclusiv se va plăti o singură
dată o suplimentare la pensie în sumă de
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Un an de detenție pentru
atribuirea proprietății statului

Un locuitor al centrului regional este suspectat că l-ar fi omorât
cu sânge rece pe un amic. Acesta
i-ar fi aplicat o lovitură de cuțit în
urma unui conflict verbal izbucnit
între cei doi în timp ce consumau
băuturi alcoolice. Pentru această
crimă bărbatul riscă cu privare de
libertate pe o perioadă de 15 ani.
Judecătoria raională Șevcenko a
orașului Cernăuți a decis luarea
bărbatului suspect sub strajă fără
drept de a depune vreun amanet.
Cercetările în acest caz tragic
continuă.

Șefa unui oficiu sătesc din
raionul Kelmenți al asociației
„Ukrpoșta” a fost condamnată în
instanță la un an de închisoare
pentru că, aflându-se în serviciu de stat, și-a atribuit suma de
o sută mii grivne, mijloace bănești care aparțineau statului. În

A amenințat
cu bâta
și a „câștigat”
un telefon

Colaboratorii organelor de drept din ținut l-au reținut pe un bărbat, care a agresat o femeie și i-a sustras telefonul mobil.
Incidentul s-a produs la Novodnistrovsk. În
urma unor măsuri operative, derulate de
oamenii legii ca urmare a plângerii depuse
de victimă, poliția l-a reținut pe bărbatul de
34 de ani. A fost intentat un dosar în baza
articolului 286 punct 1 al Codului Penal al
Ucrainei. Ancheta prejudiciară continuă.

această sumă, potrivit anchetatorilor, au intrat nu numai mijloace
bănești, ci și timbre poștale, plicuri, ediții periodice tipărite. După
ispășirea pedepsei, femeia nu va
avea dreptul să ocupe posturi de
conducere timp de un an și jumătate.

17 mii grivne amendă
pentru activitate fără licență

Nouă milioane
amendă pentru
plătirea banilor în plic

Colaboratorii unei firme din centrul regional ofereau clienților informații în regim telefonic. Întâmplător
clienți ai acestei firme au devenit unii colaboratori ai
Direcției de combatere a crimelor economice. În urma
unor măsuri de verificare, derulate în oficiul firmei respective, agenții Direcției amintite au depistat 78 de
colaboratori, care nu erau angajați legal în serviciu.
Aceștia primeau salarii frumoase „în plic” pentru informațiile furnizate, fapt prin care conducătorii firmei
aduceau prejudicii însemnate Bugetului de stat. Pentru încălcarea legislației muncii la capitolul angajării
colaboratorilor, firma respectivă a fost amendată cu
suma de 9 milioane 764 mii 820 grivne.

Această pedeapsă i-a fost
aplicată unui șofer de către Judecătoria raională Șevcenko din
orașul Cernăuți. Conducătorul
auto a fost tras la răspundere
administrativă conform articolului 164 punct 1 al Codului de
Procedură Penală al Ucrainei.
Direcția pentru securitate rutieră

La plimbare...
cu pistolul în
mână

Patru contrabandiști opriți
cu focuri de
armă la Crasna

Grupul de reacționare de la
Pichetul din Crasna a observat un
grup de persoane, care se îndrepta înspre linia Frontierei de stat.
Văzându-i pe apărătorii frontierei,
bărbații au luat-o la fugă. Ulterior
grănicerii au oprit o mașină și au
încercat să vorbească cu persoanele aflate în salon. Pasagerii,
care probabil erau implicați în operațiuni de contrabandă cu țigări, au
refuzat să stea de vorbă cu apărătorii frontierei și au încercat să
fugă. Ei au fost reținuţi. Mai târziu
s-a constatat că aceștia sunt locuitori ai orășelului Crasna. Unul dintre ei a nimerit nu o singură dată în câmpul de vedere al grănicerilor.

din regiunea Cernăuți informează că locuitorul orașului Cernăuți
presta servicii de transportare a
pasagerilor cu automobilul Citroen 4 fără licență corespunzătoare. Șoferul nu s-a prezentat
la proces, însă el urmează să
achite amenda în sumă de 17
mii grivne.

Și de data aceasta, în încercarea de a-i reține
pe infractori, grănicerii au fost nevoiți să tragă
mai multe focuri de avertisment în aer.

Un bărbat suspect a
fost observat de polițiștii
de la patrulare la miezul
nopții pe strada Vijnițka
din Cernăuți. De asemenea, oamenii legii au
atras atenția la faptul că
acesta ținea în mână un
obiect asemănător unui
pistol. Polițiștii i-au recomandat să pună jos pistolul și să se îndepărteze
de el. Ulterior el a fost
reținut. S-a clarificat că
acesta nu dispunea de
actele necesare, ce-i permiteau să poarte armă.
La fața locului a fost chemat un grup operativ de
anchetă.
Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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„CUVINTELE-ȘI TRĂIESC
DESTINUL ÎN CERURI”

C

reația poetică și cea de traducător a lui Mircea Lutic s-a aflat mereu în
centrul atenției criticilor și istoricilor literari din Ucraina, România și Republica Moldova. Îi apreciază scrierile și oameni de litere ucraineni, care au
găsit în poezia lui Mircea Lutic o revelație și trăire creștină de cea mai înaltă
probă.
Mircea Lutic este un juvaier al cuvântului artistic. Aceasta poate să-i îndemne pe filologi la o amplă
cercetare a fenomenului cuvântului, care trăiește deplin în lirica distinsului autor cernăuțean. Profesorul
Ilie Popescu se numără printre primii care a răspuns
la această chemare și anul trecut a scos de sub tipar
cartea „Partea noastră de cer” (Câteva gânduri despre
originea și semnificația contextuală a unor cuvinte și
expresii frazeologice din opera lui Mircea Lutic). Scopul
studiului său lingvistul Ilie Popescu l-a explicat printr-un
citat al marelui filosof român, Constantin Noica: „Dacă
s-ar întreba cineva de ce dăm atâta însemnătate câtorva cuvinte românești, am răspunde: pentru că aceasta
este partea noastră de cer”.
Fiind de acord cu afirmația unor critici că poetul
nostru „pompează sânge nou în poezia bucovineană”,
Ilie Popescu constată că originea cuvintelor și a expresiilor frazeologice în poeziile lui Mircea Lutic este diferită (mitologică, religioasă, filosofică etc.). La crearea
imaginii poetice, Mircea Lutic folosește foarte multe cuvinte și expresii de origine mitologică, preponderent din
antichitatea greaco-romană, din patrimoniul spiritual al
omenirii. Dar întâlnim des și cuvinte din mitologia românească. Sub acest aspect este analizat de domnul Ilie
Popescu cuvântul autohton „ler”, cuvânt de o frecvență
relativ mare în sonetele lui Mircea Lutic. În colindele românești el este folosit ca refren. Poetul nostru îl asociază când cu lumina, când cu spațiile eterne: „Un înțelept
din bătrâni postulează: „Cuvintele-și trăiesc destinul în
ceruri,/ De unde ca stelele luminează/ Pământeștile
premeniri și leruri”.
Cel mai vast capitol al cărții profesorului Ilie Popescu,
și pe bună dreptate, este consacrat originii cuvintelor
religioase (biblice), frecvente în creația lui Mircea Lutic.
Prin aceasta și sclipește poezia poetului cernăuțean în

întregul spațiu
spiritual
românesc. În
poezia „De-a
pururi destinul” autorul folosește trei nume proprii biblice:
Lear, Caiafa și Senir: „Simulacrul e foarte bun cu minciuna,/ Ipocrizia stă la masă cu Lear,/ Și fiii lui Caiafa poartă cununa/ Crinilor biblici, odrăsliți în Senir”. „Aceste trei
nume sunt actualizate de poet: veșnicia soartei fiecărui
individ și astăzi este înrobită de o serie de vicii, printre care
minciuna, fățărnicia, iresponsabilitatea etc.”, remarcă profesorul Ilie Popescu.
Cercetând aspectul filozofic al unor cuvinte din creația
poetică a lui Mircea Lutic, lingvistul Ilie Popescu precizează: cuvântul ființă este omniprezent (de 13 ori). El exprimă originea vieții din haos, ocrotirea ființelor neîntinate și
iubirea: „Prin porunca iubirii viața schimbat-ai,/ Redându-i
ființei respir și evlavie”.
Autorul studiului „Partea noastră de cer” s-a oprit și
asupra analizei expresiilor frazeologice, care împodobesc
creația poetică a lui Mircea Lutic. Poetul utilizează expresii
de origine mitologică, expresii religioase, expresii folclorice, de origine literară și de origine latină. Iar în final selectează ecouri și referințe critice despre poezia lui Mircea
Lutic. Vom generaliza prin afirmațiile istoricului literar de
la Kiev, Oleg Gainiceru, potrivit cărora „poetul posedă cu
virtuozitate subtilitățile limbii materne. În situații de pertinență, cuvântul ieșit de sub pana sa este asemeni unei
pietre prețioase, care își dezvăluie când o fațetă inedită,
când alta”.
Iar studiul „Partea noastră de cer” semnat de profesorul
universitar, Ilie Popescu, poate servi la lecțiile de analiză literară și lingvistică în clasele superioare de la instituțiile de
învățământ mediu. La el pot face referință studenții-filologi.
Vasile CARLAȘCIUC

Noi date despre Vica (Veronica) Mandicevschi

Vica Mandicevschi este un reprezentant de vază
al renumitei familii de cărturari bucovineni de la sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX, dar despre activitatea căreia se știe astăzi încă foarte puțin.
A fost fiica lui Constantin Mandicevschi (1859-1933)
și a Claudiei (numele de fată fiind necunoscut nouă),
născută la 2 noiembrie 1891 la Suceava, unde tatăl ei
preda cursul de istorie şi limba germană la Gimnaziul
Superior Ortodox. La Cernăuți ajunge la vârsta de 2
ani împreună cu părinții, unde Constantin Mandicevschi este numit profesor la Şcoala Reală Superioară
Ortodoxă și unde timp de 22 de ani va funcționa și
ca director al acestei prestigioase instituții de învățământ. Numele de botez îl va primi probabil, conform
obiceiului din Bucovina, de la bunica ei, Veronica
Popovici (1834-1881), căsătorită cu Vasile Mandicevschi (1824-1896).
Vica a avut și o soră mai mică, Helena, căsătorită Russ (1893-1963). Îşi face studiile primare și secundare la Şcoala Reală din Cernăuţi, unde tatăl ei
deținea funcția de director. Îşi susţine bacalaureatul,
inclusiv diferenţa la latină şi elină, la vârsta de numai
17 ani. Pleacă apoi la Viena să studieze la Facultatea de Medicină a Universității din capitala imperiului.
Aici imediat atrage atenţia profesorilor ei, care o încurajează, dându-i diferite avantaje de care nu pot să
beneficieze decât numai cei mai merituoşi studenți.
În anul 1917 absolveşte medicina şi este numită şefă
a spitalului din Scheibbs, în Austria de Sus, unde face
cunoștinţă cu oftalmologul, contele Bathzanz, care-i
înlesneşte studiul specialităţii ei. După Primul război
mondial, când monarhia habsburgică a căzut, Vica
Mandiccvschi se reîntoarce în România şi un timp
oarecare lucrează la București, după alte informații
se lucrează, de bună voie, la spitalul de ciumaţi din
Akerman, cel mai periculos spital de boli infecţioase
din ţară.
Apoi, vine la Cernauţi, unde lucrează la Spitalul
Oftalmologic, condus pe atunci de renumitul Dr. E.
Procopovici. De aici pleacă la Viena şi se specializează la clinica profesorilor Meller şi Adalbert Fuchs.
În anul 1923 este deja numită medic-primar şi i se dă
Spitalul Oftalmologic din Cernauţi. În vacanţă plecă

la Zürich să facă noi studii de specializare, apoi
la Praga, la profesorul Remscheidt, din nou la
Zürich la profesorul Dr. Vogt și în sfârșit la Paris.
A fost foarte devotată serviciului medical, în
care își câștigase o faimă ce trecuse demult granițele țării, mai cu seamă și dincolo de ocean. O
mulțime de medici tineri sosesc la Cernăuți să
facă practică sub conducerea ei. Ține cele mai
strânse legături și cu lumea științifică care o considera un medic dintre cei mai buni și numai cu 3
luni înainte de moarte ea a primit invitație de la o
Universitate americană, căreia – din cauza bolii
care se agrava – nu-i răspunse. Veșnic preocupată de specialitatea ei, în care era neîntrecută,
umbla pe la toate congresele oftalmologice, contribuind cu rapoarte foarte apreciate. La 26 noiembrie 1937 avea să plece la Cairo, la congresul
oftalmologic, pentru care drum își cumpărase și
biletele, dar tuberculoza pulmonară o doboară la
30 octombrie.
A scris în revistele de specialitate străine (germane) și cele românești. Ultima ei lucrare „Despre Edison sadic” a apărut în revista „România
Medicală” nr. 20, 1937, iar peste două zile a decedat.
A fost de o frumoasă ambiție rară și oricât ar fi
fost de bolnavă, ținea să-și facă datoria. De acea
și devotamentul ei era mare, în înțelesul cel mai
nobil al cuvântului, căci nu cred să fie medic la
Cernăuți, care să fi dat atâtea consultațiuni gratuite ca ea. Era foarte ospitalieră, făcea totul pentru
oaspeți, fiind o onoare să poți ajunge în casa ei.
Avea însă și ea unele probleme. Îndeosebi nu
putea înțelege de ce nu i se dădea tot ce trebuie
pentru spitalul pe care-l conducea, având ambiția
să-i ducă departe numele. De aceea, una din ultimele ei dispoziții a fost donația unei părți mari din
instrumentarul ei prețios Spitalului de Oftalmologic din Cernăuți.
Vladimir ACATRINI,
colaborator la Biblioteca ştiinţifică
a Universităţii Naţionale
„Iu. Fedkovyci” din Cernăuţi
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VECINĂTATEA BENEFICĂ A GENIILOR, VECINĂTATE
BLAGOSLOVITĂ DE PRONIA CEREASCĂ

S-au împlinit 205 ani de la
nașterea proorocului poporului
ucrainean, Taras Șevcenko. Marele Cobzar, numit după opera sa

poetică, s-a învrednicit
și de slava de poet național al ucrainenilor.
Ceva asemănător s-a
întâmplat și cu Mihai
Eminescu, numit „Luceafărul poeziei românești”, după titlul operei
sale de căpătâi – poemul „Luceafărul”, fiind
considerat și Poet național al românilor.
Cernăuțiul
este
unul dintre
puținele
orașe din lume, unde
au fost ridicate pe postament chipurile de
bronz ale acestor doi
poeți naționali, mândria
literară a neamurilor lor
și reprezentanți de prim
rang în constelația geniilor literaturii universale. Această apropiere a
lui Șevcenko și Eminescu la Cernăuți a simțit-o foarte des regreta-

D

eputatul poporului din Ucraina,
Grigore Timiș, care reprezintă în
Rada Supremă a Ucrainei Circumscripția electorală 203 din regiunea
Cernăuți, a fost unul dintre principalii
sponsori ai concertului festiv „Mărțișor” din satul Mămăliga.

tul poet ucrainean și traducător de
marcă, Vitali Kolodii. Lui îi aparține
cea mai excelentă traducere a poemului eminescian „Luceafărul” în
limba lui Taras Șevcenko.
Tot la Cernăuți, la Editura „Bukrek”, a apărut ediția bilingvă – în
ucraineană și română – a „Cobzarului” șevcenkian, traducerea în
română fiind realizată de poetul
din Suceava, Ion Cozmei, originar
din satul în care s-a născut tatăl
lui Eminescu. Și dacă vorbim de
măiestria traducătorului, putem
afirma că Ion Cozmei a reușit să
realizeze cea mai exactă traducere a „Cobzarului” în limba lui Eminescu.
Este semnificativ și alt fapt.
Autorul monumentului lui Mihai
Eminescu din Cernăuți este regretatul sculptor Dumitru Gorșcovschi. Acest sculptor, român de
origine, a creat și monumentul lui
Taras Șevcenko din Noua Suliță.

Într-adevăr, această vecinătate benefică a geniilor, vecinătate
blagoslovită de pronia cerească,
este un puternic factor de inspirație și trăire sufletească.
Vom mai menționa că în perioada 7-10 martie, UA: Suspilne a
prezentat o serie de videoclipuri
realizate de redacțiile minorităților
naționale, în care versurile lui Șevcenko au răsunat în diferite limbi ale
lumii. Inițiatoarea acestui proiect,
Maria Frey, producător general la
UA:Suspilne spune că ideea acestui proiect este de a populariza opera Cobzarului ucrainean. Poeziile
lui Șevcenko au fost citite în limbile
română, tătară, maghiară, găgăuză
şi bulgară. Redacția emisiuni în limba română din cadrul UA: Bucovina din Cernăuți, filială a televiziunii
publice UA:Suspilne, a realizat un
videoclip în care poezia Testament
de Taras Șevcenko răsună în limba
română.

Grigore TIMIŞ, la Sărbătoarea
„Mărțișor” din satul Mămăliga

„Din nou doar emoții pozitive și impresii deosebite de la cultura noastră autentică și inegalabilă”, așa
a comentat vizita sa în raionul Noua Suliță deputatul
poporului. În Căminul cultural din Mămăliga, raionul
Noua Suliță, a fost organizat un concert festiv consacrat „Mărțișorului”. Este de menționat că în afară de
colective și ansambluri din Comunitatea Teritorial Unită Mămăliga (Mămăliga, Podvirna, Stălinești, Nesvoia,

Bălcăuți, Dranița și Coșuleni) la evenimentul cultural au
mai participat oaspeți din Marșinţi, Toporăuți, Dinăuți și
Costiceni.
„M-am convins a câta oară că sfera culturii trebuie
susținută financiar, iar acest domeniu trebuie încurajat
la nivelul comunelor. Avem nevoie de resurse financiare, ceea ce, de fapt, și realizăm nu primul an, accep-

tând finanțarea unor astfel de proiecte culturale. Nu
vom refuza să facem acest lucru, vă promit”, a subliniat
în fața jurnaliștilor deputatul Grigore Timiș.
Serviciul de presă
al parlamentarului
Grigore TIMIŞ

Expresia unităţii spirituale a Europei

D

upă cum a transmis Radio Moldova, directorul Centrului
Naţional de Ştiinţe Tehnologice, Ion Bostan, scriitorul Nicolae Dabija şi directorul Muzeului de Arte din Republica Moldova, Tudor Zbârnea, au fost aleşi membri ai Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte cu sediul în Salzburg (Austria).

Potrivit unui comunicat al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei, diplomele de înaltă apreciere au fost
înmânate noilor membri de către preşedintele Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte, Felix Unger.
Vom menționa că Academia Europeană de Ştiinţe
şi Arte este cel mai înalt for ştiinţific european, fondată la Salzburg,
Austria, în 1990 şi reprezintă expresia unităţii spirituale a Europei,
precum şi a ştiinţei interdisciplinare şi artei la nivel european.
Forul academic numără 1.500 de personalităţi, în cadrul
a şapte secţii: ştiinţe umanitare, medicină, artă, ştiinţe naturale, ştiinţe sociale, economice şi juridice, ştiinţe tehnice şi
religiile lumii. Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte are 12
protectori, 50 de senatori, iar din corpul academic fac parte
29 de laureaţi ai Premiului Nobel.

Anterior membri de onoare ai Academiei Europene de
Ştiinţe şi Arte au devenit personalităţi notorii din Republica
Moldova precum Ion Bostan, Mihai Cimpoi, Eugen Doga,
Teodor Furdui, Valeriu Rudic, Aurelian Dănilă.
Vom preciza că membri ai Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte sunt și personalități notorii din Ucraina, printre
aceștia fiind istoricul literar, Dmytro Zatonski.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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CARAPCIU PE SIRET.
OMUL CARE A SFINȚIT LOCUL
F
iecare sat din ținutul nostru are o istorie aparte. Așa și Carapciul pe Siret, veche vatră românească, își împlinește 446 de ani de la prima
atestare documentară. Carapciul a avut multe
personalități care au lăsat amprente de neuitat
în istoria sa. Cea mai strălucită personalitate din
Carapciu pe Siret, sec. XIX – începutul sec. XX, a
fost, fără îndoială, Modest cavaler de Grigorcea,
om politic, jurist, mare proprietar, boier de viță
nobilă.

Se naște la Carapciu pe Siret (districtul
Storojineț) în 1848, în familia marelui proprietar funciar Alexandru Grigorcea, filantrop,
donator al Bibliotecii Gimnaziștilor Români

din Cernăuți, membru al Reuniunii Române
de Lectură (1862), apoi al Societății pentru
Cultură și Literatură Română din Bucovina
din 1865. Copilăria și-o petrece la Carapciu. Este dat de părinți la Liceul German de
Stat din Cernăuți, unde, printre colegii săi,
se află și Mihai Eminescu, pe care îl termină în 1866, apoi se înscrie la Facultatea de
Drept a Universității din Graz (1871). După
terminarea studiilor lucrează la Cernăuţi ca
slujbaș în administrația Bucovinei până în
1873, apoi se retrage la moșia părintească
din Carapciu pe Siret.
Marile moșii formau unități administrative, separate de comune, cu secretar și poliție proprii. Primarul comunei nu avea dreptul de a se amesteca în nici un fel pe moșie.
În schimb, dacă moșierul avea pământul în
comună, atunci acesta devenea primarul
comunei. Așa era Modest Grigorcea, primar în comuna Carapciu pe Siret. De la anii
1890 înainte numele lui Grigorcea era numit
ca cel dintâi între fruntașii politici ai românilor bucovineni. Deși era proprietar mare
crescut în doctrina extremă conservatoare
a politicii tradiționale din Bucovina, el a fost
înțeles într-o vreme, când unica reprezentanţă politică a românilor erau proprietarii
mari conservatori, că și masele largi ale poporului au interese, dureri, nevoi de care reprezentanții politici trebuie să grijească. De

aceea, atunci când după epoca de stagnare
politică se pornește o mișcare nouă, care
se sprijină pe masele largi care vrea să le
introducă în viața publică, în fruntea mișcării
se află și Modest Grigorcea. Materializarea
acestei mișcări s-a realizat prin organizarea
unei mari adunări politice a românilor din
Cernăuți la 7 mai 1892, care a decis coagularea tuturor forțelor politice românești
într-un partid național unit, reprezentat prin
Societatea politică „Concordia”.
Această societate a fost înființată de
Modest cavaler de Grigorcea, viitorul președinte al Societății. Între anii 1891 și 1897 ea
era reprezentată prin ziarul „Gazeta Bucovinei”, editor fiind Modest cavaler de Grigorcea, liderul Partidului Național din Bucovina
(1892). După sistarea „Gazetei Bucovinei”
a fost urmată de ziarul politic „Patria” (iulie
1897-1900) editat de transilvăneanul Valeriu Braniște. În „Amintiri din închisoare”
de V. Braniște aflăm despre viața locuitorilor, întâmplărilor și locurilor din această
parte de țară. Despre țărănime spune astfel: „Poporul român este un popor de-ți era
mai mare dragul să te petreci în mijlocul lor,
curat la port, cumpătat la purtare și ager la
minte; figură impozantă, purtând încă în
unele părți plete lungi până la umeri, parcă vedeai pe celebrii arcași ai lui Ștefan cel
Mare. Comportarea poporului la adunări politice și la alegeri era de admirat, trebuia să
te închini lui...”.
Modest cavaler de Grigorcea mai este
membru fondator al Partidului Popular Național (1897), președinte al noului Partid
Național Român (1905), membru al Societății pentru Cultură și Literatură Română
în Bucovina, membru fondator al Societății
Doamnelor Române din Bucovina, membru
fondator și de onoare al Societății Academice „Junimea”, deputat în Dieta Bucovinei,
deputat în Camera legislativă a Bucovinei

(1892). În Dieta provinciei este foarte activ și se manifestă ca apărător înflăcărat al
drepturilor românilor bucovineni, în conformitate cu legile imperiale aflate în vigoare.
În timpul unor discuții aprinse, când unii deputați se opuneau ca în mai multe școli să
fie introdusă ca limbă de predare româna,
Modest Grigorcea se ridică și își rostește
discursul în limba română. Un asemenea
fapt până în acel moment nu s-a produs în

Dieta Bucovinei. În semn de protest, adversarii românilor părăsesc sala, iar Modest
Grigorcea devine eroul zilei. Modest cavaler de Grigorcea, înființează, la 1 ianuarie
1893, cea de-a doua, după cea din Gura
Humorului „Însoțire districtuală de economii și credit” din Bucovina, la Storojineț, instituție bancară de tip Raiffeisen anterioară
cu mai bine de doi ani celei din Cernăuți,
înființată tot de Modest cavaler de Grigorcea, în 4/15 iunie 1895. La 1 martie 1894,
când s-a citit raportul primului an de activitate, „Însoțirea” a sporit atât de iute încât
prin ea s-au trecut, în acest an, peste un milion de florini și că acum împărtășește părtașilor săi un câștig de 8 la sută. Pe lângă
aceasta, tot prin stăruința domnului Grigorcea „Însoțirea” a dat din câștigul său 200 de
florini pentru Societatea Doamnelor Române. „De am avea și pe alocurea însoțiri de
acestea și bărbați cu inimă pentru popor ca
boierul Grigorcea, omul nevoiaș mai lesne
și-ar putea prinde nevoile și nu ne-ar mânca
omida cămătarilor, cum ne-a mâncat și cum
ne mai mănâncă”.
La Carapciu pe Siret „Însoțirea Raiffeisen” s-a înființat în 6 noiembrie 1902. Printre alte fapte pline de noblețe, vor fi puse la
dispoziție, după anul 1904, burse integrale
copiilor de țărani bucovineni dispuși să urmeze cursurile Liceului agricol din Rădăuți.
Din 1907, Мodest Grigorcea face parte din
Consiliul de conducere a Societății Bukowinaer Lokalbahnen ce se ocupa cu construcția căilor ferate.
Se stinge din viață, Modest Grigorcea,
la Berlin la 2 noiembrie 1911, în etate de

o zi de doliu național pentru românii bucovineni. Odihnească în pace”.
Din căsătoria sa cu Maria Burbel au
rezultat patru copii: Iancu, Gheorghe, Eugen și Elena. Iancu rămâne la Carapciu
și administrează moșia tatălui său. Fiul
lui Iancu, Nicu, a fost ultimul proprietar al
moșiei Grigorcea din Carapciu. Gheorghe
după terminarea studiilor este încadrat în
Ministerul de Externe al Austro-Ungariei, din 1920 face parte din Ministerul de
Externe al României. A deținut funcții de
consilier de legație la Constantinopol și
Viena, ministru plenipotențiar la Bruxelles,
ambasador extraordinar și plenipotențiar la
Varșovia, director al afacerilor consulare,
director al cifrului, director al protocolului și
al cancelariei ordinelor, secretar general al
Ministerului de Externe al României. Elena
a fost prima soție a baronului Nicu Flondor (căsătoriți pe 4 iulie 1899), cu care a
avut trei copii: Radu Flondor (n. 20 februarie 1900, Cernăuți - d. 29 noiembrie 1956,
Bucureşti), consulul României regale la
Legația română de la Viena (1943-1944)
căsătorit pe 13 iulie 1946 la Braşov cu Maria Vasiliu (d. 1979, București); Alexandru
Flondor (n. 4 februarie 1902, Noua Suliţă
- d. 18 august 1987, Offenbach Germania),
Elena Flondor (n. 22. februarie 1904, Noua
Suliță - d. 25 august 1944, Iaşi), căsătorită
pe 29 iulie 1934 la Slobozia-Comăreştilor
cu Dr. Petru Bohosievici (n. 28 octombrie
1904 - d. 21 august 1953, în Bârlad). După
divorț s-a recăsătorit cu Constantin Savu.
Despre Eugen (născut la 12 decembrie
1895) nu deținem informații.

63 de ani. Iată ce scria ziarul „Tribuna” din
Arad la data de 14 noiembrie 1911, nr. 239:
„Departe de țară, departe de ai săi s-a stins
înainte de o săptămână în Berlin Modest cavaler de Grigorcea. Boier de viță veche, om
cu inimă mare, cu suflet bun, de o bunătate
discretă, care nu iubea deloc reclama, boierul Grigorcea avea o înfățișare simpatică de
adevărat boier moldovean. Te câștiga prin
felul lui simplu de a fi prin căutarea blândă
cu care te învăluia, cu strângerea de mână
prietenească, cu vorba lui liniștită, cu firea
lui așezată. În afară de politică a participat
până la sfârșitul vieții sale la toate acțiunile
mari ale neamului, îndeosebi la lupta pentru
apărarea bisericii strămoșești. A sprijinit cu
banul său de gospodar bun toate instituțiile
naționale, îndeosebi internatele noastre și nu
s-a dat nicicând înapoi de la jertfe naționale.
Bun, cumpătat, plin de tact, simplu, așa l-am
cunoscut cel mai mulți din cei tinerі, reprezentant tipic al clasei din care făcea parte și
a ținutului din care a pornit. Moartea lui a fost

Satul Carapciu pe Siret pe timpul lui
Modest Grigorcea capătă o înflorire economică mare – funcționează fabrica de
drojdii presate și spirt, fabrica de cafea
de cicoare, o cărămidărie, o moară, un
frumos parc în jurul conacului boieresc,
biserică, școală și alte edificii gospodărești unde lucrau atât oamenii din sat și
satele vecine, cât și mulți ruteni (huțani).
Din nepăsarea conducătorilor de diferite
niveluri de-a lungul anilor unele edificii
gospodărești au fost distruse, altele sunt
în paragină (casa boierească, fabrica de
spirt și de cicoare) și numai moara grație
gospodarului iordăneștean, Valeriu Costinean, care are grijă de ea, mai funcţionează și-n zilele noastre. De așa oameni
și cu așa calități am avut și avem nevoie,
mai ales astăzi...
La mulți ani, Carapciu pe Siret!
Vasile IONEȚ
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BOMBA SEXY care îl va
încuraja pe Cristiano
Ronaldo în preliminariile
EURO 2020! Imagini
incendiare pentru
naționala Portugaliei!

Naţionala Portugaliei va juca luna aceasta cu Ucraina şi Serbia în preliminariile EURO 2020. Elevii lui Fernando Santos vor fi
susţinuţi de actriţa Paula Labaredas. Născută în Portugalia, Paula a devenit celebră în America, jucând în filme precum Camel
Spiders, Showgirls-2 şi Blue Dream. Portugalia este deţinătoarea
trofeului, după ce a câştigat Campionatul European în 2016, învingând la limită în finală selecţionata Franţei, scor 1:0. Între timp,
Cristiano Ronaldo s-a calificat alături de colegii săi în semifinalele
UEFA Nations League.

La Horbova s-a desfășurat tradiționalul
Turneu de volei în memoria lui Ilie Zamfir

Zilele trecute în Sala de sport a Şcolii de cultură
generală din satul Horbova, raionul Herța, s-a desfășurat tradiționalul turneu de volei între veterani (sub
40 de ani) în memoria lui Ilie Zamfir. Competiția a
fost organizată de Primăria comunei Ostrița în comun cu Întreprinderea agricolă locală „Biruința”.
Evenimentul a debutat cu un minut de reculegere în

memoria regretatului Ilie Zamfir, un fiu înțelept și devotat gliei natale, care a realizat multe lucruri demne
de lăudat pentru comunitate și oameni. Câștigătoarea turneului a devenit echipa „Dragos Vodă” care în
bătălia finală s-a impus în fața echipei din Horbova.
Câștigătorii au fost menționați cu diplome, cupe și
premii bănești.

Cursa Primăverii „8 March Run”, la Cernăuți

Circa o sută de cernăuțeni de toate vârstele au participat la prima ediție a evenimentului Cursa Primăverii
„8 March Run”, care s-a desfășurat în
Parcul central „Taras Șevcenko” din
Cernăuți. Câștigătorii au fost premiați
cu daruri de preț din partea organizatorilor și sponsorilor. Evenimentul a
avut ca scop promovarea sportului și
încurajarea la o viață mai sănătoasă.
Participanții la Cursa Primăverii s-au
arătat a fi foarte încântați de acest
eveniment și speră ca aceasta să devină o tradiție.

Victorie importantă pentru pugilistul
bucovinean Maxim Prodan la Milano

Pugilistul bucovinean, Maxim Prodan
(16-0-1, 14 КО), originar din raionul Noua
Suliță, a cucerit titlul de campion internațional IBF la categoria semigrea. În vârstă
de 26 de ani, în cadrul serii boxului DAZN
de la Milano Maxim în vârstă de 26 de ani
s-a impus la puncte în fața belgianului Steve Jamooy (25-7-2, 5 KOs) - 98:91, 97:93,
96:93. Titlul de campion mondial IBF în
această categorie este deținut de Errol
Spence (24-0, 21 KOs). Amintim că Maxim
Prodan, născut în 1992 în satul Rângaci
(raionul Noua Suliță) a debutat în 2016 în
ringul profesionist. Actualmente el locuiește
și se antrenează la Milano.

Rezultatele meciurilor
disputate în optimile
Europa League

Chelsea a trecut fără probleme de Dinamo Kiev, cu 3:0, prin golurile
marcate de Pedro (min. 17), Willian (min. 65) şi Hudson-Odoi (min. 90).
Returul din Ucraina pare o simplă formalitate pentru englezi. Napoli a
câştigat cu acelaşi scor turul cu Salzburg. Echipa la care Vlad Chiricheş
a fost rezervă a punctat prin Milik (min. 10), Ruiz (min. 18) şi a beneficiat
de un autogol al lui Onguence (min. 58). Valencia a câştigat cu 2:1 pe
teren propriu împotriva ruşilor de la Krasnodar, dar returul nu va fi unul
uşor. Deşi au condus cu 2:0 după reuşitele lui Rodrigo (min. 12 şi min.
24), spaniolii au luat gol la una dintre puţinele ocazii ale adversarilor.
Claesson a stabilit scorul final (min. 63).

Înfrângere în deplasare
pentru FC Bucovina

FC Bucovina a cedat în deplasare în amicalul disputat cu FC Veres
(Rivne), scor 0:1. Meciul a fost disputat la Ivano-Frankivsk. Unicul gol al
partidei a fost marcat la sfârșitul primei reprize. Fotbaliștii bucovineni au
ratat cel puțin trei ocazii clare de gol la poarta adversarilor. Miercuri, FC
Bucovina dispune într-un alt amical de FC Pokutia (Kolomyia).

Campionatul raionului
Hliboca la minifotbal

Sferturi de finală
Pe 16 martie 2019 sunt programate meciurile din sferturile de finală ale
Campionatului raionului Hliboca la minifotbal.
FC Stănești – FC Suceveni
FC Camenca (1) – FC Ceahor
FC Molodia – FC Corovia
FC Hliboca – FC Voloca.
Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Puterea nemărginită a credinței

e câte ori se întâmplă așa când omul îşi dă seama
uneori prea târziu de faptele nedemne. Şi e bine
atunci când puterea credinţei îl readuce pe calea cea
dreaptă. Căci numai ea, acea putere a credinţei, îl poate schimba pe om spre bine, aşa precum s-a întâmplat
şi cu eroul povestirii de mai jos, pe care sărăcia și neajunsurile l-au împins la o faptă rușinoasă și nedemnă
de om al lui Dumnezeu.

Pavel crescuse într-o familie cu mulți
copii într-un sat frumos de sub streșina pădurii. În copilărie i se întâmpla să rătăcească zile întregi la umbra copacilor, vorba versului eminescian, nesăturându-se de trilul
drag al păsărelelor și de verdele abundent
al codrului. După absolvirea școlii medii din
satul natal părinții l-au ajutat cu mult drag să
fie admis la studii la o școală tehnico-profesională din centrul regional, unde, timp de
doi ani, urma să cunoască tainele profesiei
de „stăpân al pădurilor”. Doi ani au trecut
cu iuțeala fulgerului și iată că Pavel se vede
cu diplomă în mâini și este repartizat, după
cum se făcea pe timpuri, cu serviciul la un
ocol silvic de la poalele munţilor. Bucuria lui
nu avea margini. Dragostea pentru feeria
munţilor venea încă din copilărie. Când ieşea cu oile la păscut, nu se juca ca alţi copii
de seama lui, ci se urca pe cel mai înalt

zgomotos al copilașilor care aveau să vină.
Locul de casă l-a ales soțul, iar Luminița
era de acord cu toate dorinţele lui. Odată
cu intrarea în casă nouă, barza le-a adus
și primul bebeluș. O duceau destul de bine.
Între timp, Pavel avansase în post și lucra
la raion, iar Luminița a fost numită bucătăreasă-șefă. Însă, bucuria lor n-a durat mult,
deoarece fabrica a dat faliment şi, respectiv, s-a redus numărul tăietorilor de pădure.
A fost închisă şi ospătăria și a rămas femeia fără lucru. Ageră din fire, s-a descurcat
repede. A înțeles că nu e bine să trăiască
numai pe un singur salariu. Și cei doi decid
să deschidă în casa lor un mic magazin.
Au pregătit toate cele necesare şi au adus
marfă de primă necesitate. Luminița îi deservea pe cumpărători – lucrătorii ocolului
silvic, care mai rămaseră pe acolo şi pe alţi
oameni, care locuiau prin apropiere.

deal din apropiere şi admira culmile scăldate în ceaţa alburie. Putea să stea acolo ore
în şir admirând frumuseţea munţilor.
Era prin clasa a șasea când, alături de
alţi colegi de clasă, a avut norocul să se
afle în Carpaţi. Încă pe atunci, după cum își
amintește, i-a încolțit în inimă dorinţa de a
deveni specialist în domeniul pădurilor pentru a fi mereu aproape de verdea minune
a codrului. Acest vis l-a urmărit, după cum
vă spuneam, până la balul de absolvire din
școala natală. Când le-a spus părinților că
vrea să se înfrățească cu codrul, aceștia
nu i-au stat în cale, ba l-au și ajutat să-și
realizeze speranța din copilărie. Uitam să
vă spun că Pavel era de multe ori alături
de tata, acesta fiind un iubitor de animale
neîntrecut. Și feciorul a deprins dragostea
pentru viețuitoarele pădurii. De multe ori îi
venea să ducă niște fân pentru iepurii din
pădure pe timp de iarnă.
Acel ocol silvic avea şi o cantină, unde
luau masa lucrătorii din birouri, precum şi
tăietorii de pădure, care erau mulţi la număr. Ocolul mai avea o mică fabrică de prelucrare a lemnului şi un gater, unde lucrau
vreo zece oameni. Cam la un an de la venirea lui Pavel, la cantina ocolului silvic sosi
la practică o fată, care învăţa la o şcoală
culinară din centrul regional. Luminița, așa
o chema pe acea fată de o rară frumusețe, emana căldură și gingășie în jur prin
bunătatea ce-i era proprie. În scurt timp i-a
căzut tronc la inimă lui Pavel şi flăcăul căuta orice prilej s-o vadă, s-o asculte și să-i
vorbească. Peste vreo șapte luni rudele şi
prietenii s-au veselit la o nuntă de zile mari
a celor doi. Părinții flăcăului au îndrăgit-o
de la prima vedere: harnică, ageră la minte
și comunicabilă cu cei din jur, orice apariție
a Luminiței în casa socrilor era o adevărată sărbătoare. Mama-soacră nu se sătura
să stea de vorbă cu ea. Tinerii au locuit un
timp într-o odaie a ocolului silvic. Mai apoi,
cu ajutorul părinților, şi-au durat o casă
frumoasă cu multe odăi chiar sub geana
codrului, încăpătoare, în care, vorba lui
Pavel, să nu contenească niciodată râsul

Când pleca în centrul raional după marfă, tânăra femeie lăsa magazinul în seama
Lenuței – o fată din vecini cu care se împăca foarte bine. Avea încredere în vecini,
deoarece erau oameni cinstiţi şi săritori la
nevoie. La ei, adică la badea Vasile şi la
lelea Anuța, rămânea şi feciorul lor atunci
când Luminița era plecată cu treburile ei,
iar Pavel se afla la serviciu. Părinţii Luminiței locuiau într-un sat vecin, neavând pe
nimeni pe lângă ei. Când micuțul a împlinit
doi anişori şi era tocmai bun de pozne, buneii l-au luat la ei în timpul verii. Tot atunci
Pavel a fost trimis la cursuri de perfecţionare tocmai la Kiev. Toate grijile casei au
rămas în seama soției. Avea noroc de bunii
ei vecini, care-i săreau în ajutor ori de câte
ori avea nevoie.
Într-o zi de duminică Luminița a decis
să-şi viziteze părinţii. O cuprinse și un dor
înțeles de fecioraș. A lăsat, ca de obicei,
magazinul în seama Lenuței, a încuiat uşa
casei, iar cheia i-a încredinţat-o lui badea
Vasile. S-a întors a doua zi către seară.
A luat cheia de la vecini, a deschis uşa şi
a observat că în lipsa ei cineva a intrat în
casă. Inima era gata să-i sară din piept.
A fugit imediat la locul unde ţinea banii.
Era un ascunziş de nădejde. Banii erau la
loc. Numărându-i, s-a convins că totul e
în regulă. Rotindu-şi privirea prin casă, a
observat că nu e la locul ei cutia în care
ţinea cele câteva bijuterii din aur pe care
le primise în dar de la soț cu diferite ocazii. Un fior rece i-a trecut prin tot corpul.
Bijuteriile lipseau. După ce s-a liniştit puţin, a început să presupună cam cine ar fi
putut face acest rău. Dintr-odată observă
că fereastra de la bucătărie, care dădea în
grădină, era deschisă. Şi-a amintit că, plecând în grabă la părinţi, a uitat s-o închidă. Deci, cineva s-a folosit de neatenția ei.
Dar cine? Toată noaptea n-a putut închide
un ochi, depănând fel de fel de gânduri.
A doua zi s-a trezit cu mari dureri de
cap. Când au venit vecinii să afle ce mai
face Ilieș, feciorul lor, Luminița n-a scos nici
un cuvânt despre cele întâmplate. Îi era

teamă să nu-i jignească cumva cu bănuielile ei. Îi cunoştea foarte bine, avea încredere în ei. Seara i-a dat un telefon lui Pavel
şi i-a povestit despre cele petrecute în lipsa
ei. I-a mai spus că n-a anunţat poliția ca
să nu-i obijduiască cumva pe vecini. Soțul
a sfătuit-o, totuşi, să anunţe poliția. Posibil,
hoţul va mai reveni la locul infracțiunii, dacă
va vedea că nu este căutat.
Peste câteva zile de la acea întâmplare, pe timp de noapte, cineva a bătut
ușurel în uşă. Abia atunci Luminița a înțeles că Pavel avu dreptate. Trebuia să
anunţe poliția, dar era târziu. Hoţul revenise la locul furtului. „Oaspetele nocturn” a
mai bătut de câteva ori. Luminița căuta un
obiect oarecare să se apere de hoţ. N-a
găsit nimic, nefiind pregătită pentru asemenea vizite. Întâmplător a găsit în colţ,
lângă uşă, mătura. Când a aprins becul, a
văzut în prag un bărbat înalt şi voinic cam
între două vârste, ţinând ceva în mână.
L-a întrebat cine este şi ce doreşte. El i-a
răspuns că este hoţul, care i-a furat bijuteriile duminică seara şi că a venit să i le
restituie. Crezând că e o capcană, după
cum procedează de obicei hoții, Luminița
se temea să-i deschidă uşa. Observându-i
teama de pe față și din voce, necunoscutul i-a spus:
– Vă las bijuteriile aici. Atât doar că lipseşte verigheta. Probabil, am pierdut-o pe
undeva, dar restul totul este la loc.
Luminița a înlemnit. Nu ştia ce să
creadă. Un glas lăuntric îi şoptea: „Deschide uşa”. A deschis, s-a apropiat de locul unde hoţul lăsase bijuteriile, a ridicat
pacheţelul, convingându-se că omul avea
dreptate. Văzând că nu este un hoţ obişnuit, Luminița l-a invitat în casă. La umbra
lămpii apăru un bărbat, care nu îndrăznea
s-o privească în ochi. Avea o înfăţişare de
copil vinovat și, parcă, îşi aştepta răbdător
pedeapsa. Intuind că în faţa ei se află un
om necăjit, Luminița l-a întrebat:
– Cine eşti şi de ce ai intrat în casa mea?
– Sunt dintr-un sat din apropiere. Nici
eu, nici nevasta nu avem de lucru. Avem
patru copii. Toţi sunt de şcoală. Am căutat
de lucru prin raion, prin centrul regional,
dar în zadar. De multe ori am păşit pragul
magazinului dumitale. N-am luat în viața
mea nici un capăt de aţă de la nimeni. Am
trăit cinstit din cele ce câștigam împreună
cu nevasta. Necazurile vieţii m-au impus
să recurg la acest lucru urât. Venind spre
casa dumitale, ştiam că eşti plecată la părinţi. Am sărit gardul în grădină şi, văzând
fereastra deschisă, am hotărât să intru.
Negăsind banii, am dat de cutia cu bijuterii
şi le-am luat. Dacă găseam bani, tot îi aduceam înapoi. Sunt om cu credință în suflet
și mi-e rușine de cele întâmplate și vreau
să vă cer iertare. Când a aflat nevasta de
această faptă urâtă, şi-a pus mâinile în cap.
A început să plângă şi mi-a spus că, dacă
nu înapoiez cele furate, n-am ce căuta în
casa noastră. Acum, după ce aţi aflat totul,
puteţi să anunţaţi poliția că eu o să aştept
aici până vor veni să mă aresteze.
Luminița l-a ascultat cu răsuflarea întretăiată şi i s-a făcut milă de acest om
ajuns la disperare. Când omul şi-a terminat povestirea, i-a zis:
– Fii liniştit, om bun. Nu voi spune
nimănui de cele întâmplate. Numai soţul
meu ştie, dar el este departe. Mergi liniştit
acasă, iar mâine vă rog să veniţi cu soţia
până la mine.
A doua zi, „hoțul”, împreună cu soţia,
au venit în casa Luminiței. Când au intrat
în casă, femeia căzu în genunchi în faţa
Luminiței, cerându-i iertare pentru cele
săvârşite de soţ. Femeia i-a încredinţat
că nimeni nu va afla niciodată despre cele
petrecute, în afară de Pavel, soțul ei. Au
stat la masă, au discutat despre problemele vieţii, despre copii...
Din acel moment între cele două familii
s-a legat o prietenie de nedespărțit. Soţia lui
Vasile vine deseori pe la Luminița, aducându-i câte un coş cu ciuperci sau o căldare
de zmeură, culeasă din pădure, iar aceasta,
la rându-i, o răsplăteşte din plin pentru munca ei. Vasile și-a găsit de lucru la o firmă de
construcție și câștigă foarte bine.
Iată aşa se întâmplă câte odată, dragi
cititori, în această viaţă. Omul îşi dă seama uneori cam târziu despre faptele nedemne, săvârşite de el. Şi e bine atunci
când puterea credinţei îl readuce pe calea
cea dreaptă. Căci numai ea, acea putere
a credinţei, îl poate schimba pe om spre
bine, după cum ne învață Cărțile Sfinte.
Dumitru VERBIȚCHI

Două bătrânele se deplasau cu autobuzul spre
oraș. Din vorbă-n vorbă au început să discute despre drumuri.
- Nu mai știu dacă o să ajung să văd drumuri
bune. Oamenii ăștia din politică nu au habar de
ele.
- Ce vorbești? – se miră cealaltă. Acum nu mai
avem drumuri chiar atât de rele. Dacă mai anul
trecut erau trei găuri una lângă alta în asfalt, apoi
acum toate trei s-au unit și s-a făcut una singură.

Tatăl îi scrie fiului său, care-și face studiile la
oraș:
- Fiule, îți trimit cele o sută de grivne cerute. Și
ține minte, 100 se scrie cu doi de zero, nu cu trei
cum ai scris tu.

O petiție către guvern adună zece milioane de
semnături. Vrând-nevrând, Premierul o citește. În
ea e scris: „Voi, cei de la guvernare, nu mai ridicați
atât de mult nivelul de trai și salariile pentru că nu
ne putem ține în acest maraton și ne temem că nu
vom ajunge vreodată la ele”.

- Pe unde umbli, bărbate! – se răstește femeia
la telefon.
- Draga mea, ții minte magazinul unde ai văzut
inelul acela cu diamant imens, iar eu ți-am promis
că o să ți-l cumpăr într-o zi?
Nevasta pe un ton mult mai moale:
- Of, iubitul meu, să mai spună cineva că Dumnezeu nu m-a fericit cu un bărbat la locul lui.
- Apoi vezi, acum mă aflu în barul de lângă magazinul pe care-l cunoști.

Doi amici discută. Unul dintre ei:
- Ca bărbat trebuie să te impui în fața femeii.
Altminteri ți se urcă pe cap.
- Ce vreai să spui? – insistă celălalt.
- Iaca eu, spre exemplu, azi i-am zis la a mea:
atâta timp cât eu fac curat, gătesc de mâncare și
spăl rufele nu ai nici un drept să țipi la mine.

Un bărbat sună disperat la pompieri în legătură
cu incendiul izbucnit. Echipa de intervenție sosește în vreo zece minute. Mai marele îl ia de o parte
și-l întreabă:
- Tinere, unde a apărut prima dată focul?
- În Paleolitic, dar ce legătură are aceasta cu
situația mea?


Un bărbat vine la medic:
- Doctore, mi-am fracturat piciorul în două locuri.
- Știi exact unde-s cele două locuri?
- Da, desigur, răspunde pacientul.
- Apoi te-aș sfătui să nu mai mergi pe acolo.

Reporterul intervievează un polițist:
– Bine, bine, dar cum v-ați dat seama că el
este individul căutat când era îmbrăcat în femeie?
– Pentru că nu s-a oprit în fața nici unei vitrine!

Doi colegi de birou discută unele secrete când
dintr-odată intră Gheorghe. Interlocutorii amuțesc
timp de două-trei minute. În cele din urmă unul
dintre ei sparge tăcerea:
- Cum crezi, putem să-i încredințăm lui Gheorghe tainele noastre?
- Cred că da pentru că știe să le păstreze.
Nouă ne-a fost majorat salariul cu un an în urmă,
iar soția lui nu a aflat nici până azi.
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Astenia de primăvară

E

ste adevărat că apatia şi oboseala dispar
treptat, pe măsură ce ne adaptăm la noul
sezon, dar există întotdeauna unele metode
care ne ajută să facem tranziţia mai rapid şi să
„îmblânzim" simptomele asteniei de primăvară.

Tratament
fără medicamente
Îndreptaţi-vă atenţia asupra somnului: dormiţi sau nu
dormiţi suficient?
Ordonaţi-vă
programul
zilnic: mesele la ore bine stabilite, pauze regulate, organizarea timpului liber în aşa fel
încât să găsiţi răgazul să vă
reechilibraţi sufleteşte.
Mişcarea şi exerciţiile fizice
vă pot relaxa şi decontracta, cu
condiţia să fie efectuate în aer
liber.
O alimentaţie echilibrată
vă ajută să vă menţineţi forma
fizică şi psihică: consumaţi fruc-

te proaspete în cantităţi mari;
de asemenea, produse lactate
şi cereale integrale.
Apelaţi la tratamentul cu apă
– duş cu apă rece, şi la remediile
naturiste, mai ales atunci când pe
lângă stările depresive şi oboseală intervine şi slăbirea sistemului
imunitar.
Nu uitaţi vitaminele, substanţele minerale şi micro-elementele. Tonifiante sunt şi drojdia de bere sau preparatele cu
fier şi magneziu.
Preparate pe bază de
plante
Sunt cele mai recomandate
în cazul stării de oboseală, dar

şi în faza de convalescenţă ce
succede bolilor grave. Efectul
lor este energizant şi revitalizant.
Printre „întăritoarele" pe
bază de plante se numără pre-

ALIMENTUL-MEDICAMENT CARE
SCADE COLESTEROLUL
ȘI ȚINE CANCERUL LA DISTANȚĂ

H

rișca se aseamănă cu grâul, dar nu face parte
din categoria cerealelor și nu conține gluten.
Este superioară grâului din multe puncte de vedere: conţine mai puţine glucide, este bogată în
lisină (aminoacid esenţial), fier, seleniu, calciu şi
antioxidanţi.

Hrișca este un adevărat aliment-medicament și poate combate numeroase
afecțiuni: diabetul zaharat, ateroscleroza, bolile hepatice şi de inimă, hipertensiunea arterială, diverse edeme,
anemie şi depresie.
Substanţele pe care le conţine hrişca au proprietăţi antitumorale remarcabile. Vitaminele, fibrele alimentare şi
oligoelementele conţinute în boabele
de hrişcă au rolul de a scădea semnificativ probabilitatea apariţiei diverselor
forme de cancer, mai ales a cancerului
rectal, gastric, esofagian sau pulmonar.
Astfel, specialiştii recomandă consumul de hrişcă de aproximativ patru ori
pe săptămână, pentru a ne menţine într-o stare bună de sănătate.
Hrişca este foarte săracă în calorii, dar bogată în substanţe ce ajută
la reglarea greutăţii corporale. Acest

aliment conţine anumite substanţe cu
efect diuretic, care reduc excesul de
apă din organism. Dacă fierbeţi boabele de hrişcă împreună cu morcovi,
ardei şi roşii le puteţi consuma şi seara, dând o senzaţie de saţietate, astfel
că şi apetitul alimentar scade foarte
mult.
Un consum regulat de hrişcă menţine sub control nivelul colesterolului rău
(LDL) şi scade nivelul trigliceridelor din
sânge. Cercetătorii chinezi au demonstrat că persoanele care consumă frecvent hrişcă au un nivel mai scăzut de
colesterol şi trigliceride.
Colina, substanţa care se găseşte
din abundenţă în hrişcă, e şi un foarte
bun tonic hepatic, care ajută ficatul să
se regenereze şi să elimine toxinele,
precum alcoolul sau alimentele cu grad
de toxicitate mărită.

paratele (tabletele) cu Ginseng,
cu usturoi şi germeni de grâu.
În cazul scăderii rezistenţei fizice datorită vârstei, se recomandă preparatele cu Ginkgo Biloba, care îmbunătăţesc

irigarea cu sânge a creierului.
Ca energizant general,
mierea şi preparatele cu aloe
fac minuni.
Nu uitaţi nici ceaiul de sunătoare, un calmant ideal.

Uimitoarele beneficii
ale consumului de portocale

P

ortocalele nu numai că sunt foarte bune la
gust, dar aduc și o multitudine de beneficii
organismului. Specialiştii afirmă că ele pot
contribui la protejarea ochilor, previn constipația, susțin sistemul imunitar, ameliorează
anxietatea și depresia, mențin sănătatea pielii, facilitează digestia și protejează inima.

֍ Îmbunătățesc vederea. Deoarece conțin vitamina A, portocalele sunt
bune pentru menținerea sănătății oculare.
Ele pot contribui și la prevenirea cataractei, spun anumite studii.
֍ Previn constipația. Fiind bogate în fibre, portocalele ameliorează constipația și o pot chiar preveni, dacă sunt
consumate cu regularitate.
֍ Întăresc sistemul imunitar.
Aceste fructe sunt bogate în vitamina C
și contribuie la creșterea sistemului imunitar.
֍ Contribuie la menținerea sănătății dentare. Sunt studii care arată că portocalele au rolul de a ameliora
gingivita și în plus, pot grăbi vindecarea
rănilor.
֍ Reglează tensiunea arterială. Acest lucru se explică prin faptul că
fructul conține potasiu, un mineral care
are efect benefic asupra inimii.
֍ Îmbunătățesc funcția renală. Ionii de potasiu au rolul de a elimina
reziduurile, nu rămân în rinichi și protejează rinichii de pietre.

֍ Facilitează digestia alimentelor. Portocalele ajută la îmbunătățirea funcțiilor sistemului digestiv prin
stimularea secreției sucurilor digestive
și scăderea acidității stomacului, astfel
încât este redus la minimum riscul de
gastrită.
֍ Scad colesterolul rău – LDL
– și protejează inima. Portocalele pot
să scadă nivelul colesterolului rău, deoarece sunt bogate în fibre solubile care ajută la eliminarea grăsimilor din sânge.
֍ Mențin sănătatea și suplețea firului de păr. Mai mult, se pare
că sucul de portocale ar putea elimina
chiar mătreața. De asemenea, substanțele nutritive prezente în fruct previn căderea firelor de păr și stimulează
creșterea lui.
֍ Funcționarea optimă a creierului. O singură portocală asigură
aproximativ 10% din necesarul zilnic de
folat, compusul utilizat de creier pentru
dezvoltarea celulară a neuronilor noi.
(Leacuri şi terapii)

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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POSTUL PAȘTELUI – O PERIOADĂ DE PREGĂTIRE
SPIRITUALĂ PENTRU ÎNVIEREA DOMNULUI

P

ostul Paștelui sau Postul Mare are loc înaintea
Învierii și este cel mai lung și mai aspru dintre
toate cele patru posturi importante. Anul curent,
Postul Mare a început pe 11 martie și se va încheia pe 27 aprilie. În acest an, Paștele ortodox
se sărbătorește în data de 28 aprilie.

Oamenii mai numesc Postul Paștelui și Postul Mare. Postul Mare durează patruzeci de zile, la care se adaugă
săptămâna Patimilor.
Motivul principal al postirii în Postul
Paștelui era pregătirea catehumenilor
care urmau să fie botezați de Paști și
să intre în biserică. Totuși, Postul Paștelui a devenit absolut firesc o perioadă de pregătire spirituală pentru toți
creștinii.
Ținând seama că Postul Mare
aduce aminte de postul celor 40 de
zile ținute de Mântuitor înainte de
începerea activității Sale mesianice
(Luca IV, 1-2) a fost numit și Paresimi.
În primele secole se obișnuia să se
postească doar în Vinerea Patimilor,
sau doar două zile înainte de Paști
sau o săptămână.

La sfârșitul celui de-al treilea secol,
Postul Mare a fost împărțit în două:
Postul prepascal, cunoscut sub numele
de Postul Paresimilor care ținea până
în Duminica Floriilor și Postul Paștilor
(Postul pascal) care ținea o săptămână, începând cu Duminica Floriilor și
încheindu-se cu Duminica Învierii Domnului.
În Postul Mare creștinii trebuie să
dea dovadă de o grijă spirituală sporită, prin renunțarea la alimentele de
proveniență animală. Mai mult, aceștia
trebuie să se înalţe sufletește prin rugăciune alături de fapte bune.
Așa cum bine se știe, postul reprezintă reținerea totală de la anumite
alimente și băuturi în scop religios și
moral. Mai mult, creștinii trebuie să se
rețină de la anumite gânduri necurate,
pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru înseamnă că postul trupesc trebuie
însoţit de postul sufletesc. Dincolo de
acest post „alimentar“, este esenţial
ca fiecare să se îngrijească de suflet,
prin rugăciune, milostenie, renunțare
la pofte de tot felul și împăcare cu toţi
cunoscuţii.
Postul Mare cere de la creștini o
stare spirituală deosebită, cea a iertării și milosteniei. Așa consideră și una
dintre pasionatele noastre cititoare,
doamna Ștefania VITRESCU din suburbia Țețina a Cernăuţiului. În prima
zi a Postului Mare dumneaei a trecut
pe la redacție și ne-a lăsat următorul
mesaj, scris mai mult cu inima:

•

Am intrat în Postul Mare,
Hai, creștini, la împăcare,
Lăsați ura într-o parte
Și căiți-vă de păcate.
E timpul în care
Trebuie să dăm iertare
Celui de lângă tine
Ca să ai zile senine.
Să facem fapte bune,
Milostenie și rugăciune,
S-avem de la Domnul iertare
Acum, în Postul Mare.
Dumnezeu e bun cu fiecare
Și ne-așteaptă la-nchinare.
Oricând și oriunde

Gătiţi gustos împreună cu noi!

Î

n perioada de post puteți consuma diverse
legume, cereale și ciuperci. Din acestea pot fi
preparate o mulțime de bucate. Vă propunem 3
rețete delicioase de bucate de post, care sunt
foarte consistente, apetisante, și care se prepară
destul de ușor.

Cartofi cu roșii

gitudinale și frecvente pe o parte. Zdrobiți
semințele de chimen. Așezați roșiile într-o
formă de copt, apoi puneți cartofii. Asezonați-i cu sare și piper și stropiți-i cu ulei de
măsline. Presărați chimenul și turnați supa
de legume. Încălziți cuptorul la 200 grade
și coaceți cartofii timp de 40 de minute. Curățați usturoiul, zdrobiţi-l și combinați-l cu
uleiul de măsline care a rămas și maioneza de post, bateți ușor. Stropiți cartofii cu
amestecul obținut. Tăiați măslinele rondele
și presărați-le deasupra. Coaceți cartofii
încă timp de 15 minute. Decorați cu pătrunjel și serviți cartofii.

Sarmale leneșe
cu ciuperci

Ingrediente: 1 kg de cartofi, 1 kg de roșii, 1 linguriță de semințe de chimen, 200 ml
supă de legume, 50 g de măsline, 5 căței de
usturoi, 2 linguri ulei de măsline, 4 linguri de
maioneză de post, sare și piper după gust,
pătrunjel pentru decor.
Preparare. Spălați roșiile, uscați-le și
opăriți-le cu apă clocotită timp de 30 de secunde, decojiți-le și tăiați-le sferturi. Spălați cartofii, curățați-i și faceți tăieturi lon-

Să facem fapte bune:
Pe-un bolnav să-l vizităm,
Pe-un nevoiaș să-l ajutăm.
Credința adevărată
Ne învață, ne arată
Pe răuvoitor să-l iubim,
În viață să nu ne dușmănim.
Cu toată puterea firii
Să urmăm calea mântuirii.
Să iertăm, să ne-mpăcăm,
Fapte frumoase să facem
Şi Învierea Lui Hristos
Să aşteptăm!
Slăvit să fie Domnul!

Ingrediente: 500 g de ciuperci proaspete, 200 g de orez, 350 g de varză, 3 cepe,
10 g de usturoi, 1 lingură de ulei, 0,5 linguriță de sare, 100 g ketchup picant, 100 g
de maioneză de post, mărar și roșii cherry
pentru decor.
Preparare. Spălați ciupercile, uscați-le și
dați-le prin mașina de tocat sau mărunțiți-le
cu blenderul. Fierbeți orezul într-o cantitate
mare de apă sărată până e gata. Curățați
cepele și tocați-le mărunt. Tăiați varza fâșii,

apoi transversal. Puneți orezul în strecurătoare, lăsați-l să se scurgă și amestecați-l
cu ciuperci și legume, adăugați sarea și usturoiul. Formați pârjoale alungite cu mâinile
umede. Preîncălziți cuptorul la 180 de grade. Prăjiți sarmalele în tigaie la foc mare pe
ambele părți până se vor rumeni, apoi mutați-le într-o formă de copt. Combinați maioneza cu ketchup, amestecați bine și turnați
masa deasupra sarmalelor. Dați sarmalele
la cuptor timp de 15 minute. Așezați sarmalele pe farfurii și decorați-le cu maioneză de
post, mărar și roșii cherry.

Preparare.
Puneți
mazărea și fasolea într-o
sită. Spălați morcovul,
curățați-l și dați-l prin răzătoarea cu găuri mari. Spălați vânăta, curățați-o, tăiați-o cuburi, sărați-o și lăsați-o
să stea timp de 10 minute, apoi stoarceți-o.
Curățați ceapa, tăiați-o cubulețe și prăjiți-o
ușor într-o tigaie cu ulei. Spălați orezul,
curățați ardeii de semințe și tăiați-i mărunt.
Adăugați orezul și ardeii în tigaie, sărați,
amestecați și prăjiți la foc mediu timp de 5
minute. Luați tigaia de pe foc. Spălați roșiile și tăiați-le rondele. Așezați jumătate din
roșii într-o formă de copt, apoi puneți orezul, mazărea, fasolea, morcovul, vânăta și

Ghiveci cu orez

Ingrediente: 3 ardei grași, 1 ceapă, 3
linguri de ulei, 8 roșii, 200 g de orez, 0,5
linguriță de sare, 100 g fasole conservată, 1 vânătă proaspătă (sau congelată),
1 morcov, 100 g mazăre conservată, 4
linguri de apă.

roșiile rămase, sărați după gust, turnați 4
linguri de apă. Daţi forma de copt în cuptorul preîncălzit la 180 de grade și înăbușiți
timp de 25-30 de minute.
Poftă bună alături de cei dragi!

Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
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Un sincer mesaj de felicitare
este adresat doamnei
Vera TODEREAN (Glopina),
care la 17 martie îşi va sărbători
ziua de naştere, adunându-şi la
buchetul anilor încă o frumoasă
primăvară.
Doamna Vera este originară
din localitatea Voloca, raionul Hliboca, dar activează de mulţi ani în
calitate de pedagog la Şcoala de
cultură generală de gradele I-II din

În aceste zile splendide ale lui
Mărţişor, domnul
Valeriu MALEON
din localitatea Iordăneşti, raionul
Hliboca, şi-a marcat împlinirea
unei frumoase vârste.
Cu această deosebită ocazie primeşte un sincer mesaj de
felicitare din partea prietenilor şi
foştilor colegi, care-i doresc sărbătoritului multă sănătate, imense bucurii, fericire, bunăstare,
succese în toate şi realizarea tuturor dorinţelor.
Fie-ți viața lungă și frumoasă,
Lucrul să-ți meargă din plin,
Pace, dragoste și bucurie-n casă
Sub un cer albastru și senin.
La mulți ani şi toţi buni!

La 18 martie îşi va sărbători cea de-a 60-a aniversare
cel mai bun gospodar din suburbia Ţeţina a Cernăuţiului,
domnul
Constantin OSTROVSCHI,
un bărbat cu multă energie, vesel şi cu mult umor.
Domnul Constantin este un bunel fericit, care îşi iubeşte
foarte mult cele trei zâne, trei stele frumoase, dar şi scumpul
nepoţel, este un tată bun şi un soţ iubitor. Muncind cu dăruire
zi de zi, împreună cu soţia Rodica şi-au construit două gospodării frumoase, au deschis un magazin – „Costa Rica”.
Cu ocazia frumosului jubileu, cea mai apropiată vecină,
doamna Ştefania Vitrescu, îi transmite cordiale felicitări cu
urări de bine, multă sănătate, spor în toate, o viaţă lungă –
cu bani în pungă, cu iubire şi fericire, mulţi ani să trăiască şi
să nu îmbătrânească.
Un veac întreg să ai parte/ De belşug şi sănătate,/
Nicicând să nu ştii durere,/ Să-ţi dea Domnul mângâiere./
Să-ţi fie viaţa plină/ De har, tihnă şi lumină,/ Toţi în jur să te
iubească,/ Succesul, binele, norocul / Peste tot să te-nsoţească./ Să aduni în al vieţii buchet, / Alegând încet şi atent/
De la codru – măreţie, / De la stâncă – trăinicie,/ De la cer
– seninătate, / De la Domnul – bunătate,/ De la lume – omenie, / Trăind viaţa-n armonie./ Îngerul păzitor alături să-ţi fie,
Dumnezeu să-ţi dăruiască/ Cu mâna Sa cerească / Sănătate şi putere,/ Că-i cea mai de preţ avere.
La mulţi ani şi toţi fericiţi!

La început de Mărţişor și-a
sărbătorit jubileul de aur al vieții
gospodarul
Constantin ALERGUŞ
din satul Cupca, raionul Hliboca.
Este un minunat prilej de a
primi cele mai sincere felicitări
din partea părinților Vera și Mihai, soției Elena, fiicelor Rodica,
Angela și Andreea împreună cu
familiile lor, din partea celor doi
nepoți, a fratelui Gheorghe împreună cu întreaga sa familie, din partea nașilor de
cununie Constantin și Dorina, verișorilor, finilor, cumetrilor, prietenilor, vecinilor.
Toți îi doresc multă sănătate, fericire și bucurie în
familie, voie bună, liniște sufletească, spor în muncă și
tot binele Pământului.
La mulți ani să ne trăiești
Ani 100 și mai bine,
Cu pace și sănătate
Doar de bine să ai parte!
La mulţi ani!

„Poezia – Vocea Universului”

Spectacolul „MĂRȚIȘOARE”,
dedicat inaugurării Președinției
României în Consiliul Europei

Ostriţa Herţei.
Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste, cele mai scumpe şi apropiate fiinţe – soţul Radu, feciorii Dumitru şi Ilie,
nora Silvia, scumpul nepoţel, colegii de serviciu, elevii
împreună cu părinţii, dar şi toţi colegii de facultate, îi doresc multă sănătate, fericire şi bunăstare, succese remarcabile în activitatea pedagogică, bucurii din partea
celor dragi şi o primăvară eternă în suflet.
Scumpa noastră! Să-ţi fie viaţa ca aroma florilor!
La mulţi ani!

La 21 martie a.c., ora 11.00, la Biblioteca centrală raională „Gh. Asachi” din Herța, cu prilejul
Zilei Internaționale a Poeziei, va avea loc evenimentul cu genericul „Poezia – Vocea Universului”.
Doritorii vor putea citi atât poeziile autorilor
preferați, cât și versurile proprii sau vor putea
alege ceva din cărțile prezentate la expoziția din
bibliotecă. Lecturarea se va desfășura în diferite
limbi, iar în ceea ce privește vârsta – NU există
restricții.
Vă așteptăm cu drag!
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Vă așteptăm cu mare drag pe toți iubitorii de folclor la Spectacolul „MĂRȚIȘOARE”, dedicat inaugurării Președinției României în Consiliul Europei.
Acțiunea face parte din Proiectul „Mărțișor 2019 la
Kiev și Cernăuți, Ucraina”, realizat de Ambasada României În Ucraina, Consulatul General al României
la Cernăuți în parteneriat cu Centrul Bucovinean de
Artă Cernăuți și este finanțat de ICR. Spectacolul se
va desfășura în data de 14 martie în Sala de Spectacole a Palatului „Tineretul Bucovinei” (str. Eroilor
Maidanului nr. 5).
Începutul la ora 15.00.
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În aceste clipe grele, vecinii şi rudele sunt alături de doamna Rodica Ostrovschi şi întreaga ei familie din suburbia Ţeţina a Cernăuţiului
şi exprimă profunde condoleanţe în legătură cu pierderea grea şi irecuperabilă a celei mai scumpe fiinţe – moartea mamei
DOMNICA.
Fie-i ţărâna uşoară şi amintirea veşnică!

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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HOROSCOP
18-24.03.2019
BERBECUL. Se anunță o săptămână în care trebuie să dai dovadă de diplomație și tact, mai ales dacă se ivesc stări
conflictuale care ar putea să-ți afecteze
relațiile profesionale. Pe plan sentimental, în zilele care preced, renunță la orgoliul tău și gândește-te la binele relației de cuplu.
Atâta timp cât este pace între voi, depășiți orice
obstacol.
TAURUL. În această săptămână oricâte schimbări ar avea loc zilele acestea,
important este să rămâi stăpân pe situație
și să nu te pierzi cu firea. Altfel, tot progresul se va duce pe apa sâmbetei. În viaţa
de cuplu, viitorul rămâne în ceață, poate
pentru că aveți păreri diferite despre direcția în care
ar trebui să vă focalizați atenția.
GEMENII. La serviciu se cere să dai
dovadă de creativitate, dacă intenționezi
să transformi un hobby într-o afacere.
Luna Plină de joi îți aduce în atenție nu
doar planurile de lungă durată, ci și sectorul sentimental, respectiv cel social ale vieții tale.
Dacă urmărești să-l recucerești pe partener, acum
ai ocazia perfectă de a-ți pune planul de seducție
în aplicare.
RACUL. În această săptămână Luna
Plină de joi leagă casa carierei tale de
cea a familiei. Dacă ești implicat într-un
litigiu care vizează o proprietate, fie ea
imobil sau teren, zilele acestea aduc vești
noi pe această temă. În familie ar fi indicat
să reglezi relaţiile cu cei apropiați. Se recomandă
să readuci pacea și armonia în propriul cămin.
LEUL. Luna Plină de joi se face simțită și pe plan profesional, mai ales dacă
se anunță ședințe, întrevederi, întâlniri de
afaceri. Folosește-te de șarmul și carisma
cu care ai fost înzestrat pentru a întoarce
o situație în favoarea ta. Influența Lunii
Pline se resimte și pe plan personal, dar mai ales
în sfera relațiilor de familie.
FECIOARA. Dacă te străduiești să
faci economii, dar n-ai reușit, săptămâna
aceasta ar trebui să reduci din cheltuielile
care nu sunt de bază. Așa îți echilibrezi
bugetul. În relaţia de cuplu, dacă nu vă
înţelegeţi unul pe celălalt, acum ar fi momentul să faceţi schimbări. În acest caz se recomandă să-ți antrenezi gândirea obiectivă.
BALANŢA. Luna Plină de joi te provoacă să te impui în relațiile profesionale.
Se recomandă să cauți metode pentru a
obține beneficii în plus. Efectele acestei
lunaţii se resimt și pe plan sentimental, în
vizorul ei aflându-se nativii acestui semn
care se află implicați într-o relație de lungă durată
sau o căsătorie. De aceea este vital să atingi o stare de echilibru în relația de cuplu.
SCORPIONUL. În plan profesional,
observi că nu mai există colaborare între
colegii de muncă, ci doar competiție la cele
mai înalte cote. Concurența naște progresul. Știi cu exactitate ce-ți dorești de la viitor
și cum ai vrea să arate viața ta sentimentală, dar ceea ce se întâmplă te face să te îndoiești de
faptul că actualul partener va fi lângă tine.
SĂGETĂTORUL. Luna Plină de joi
face legătura dintre casa planurilor tale
și cea a activităților, accentul fiind pus pe
proiectele avute. Grație acestei lunații,
poți face progrese remarcabile. Se intensifică activitatea în sectorul de viață sentimentală, dar și socială.
CAPRICORNUL. La locul de muncă este momentul cel mai potrivit să faci
pace cu șefii, iar dacă te afli într-o poziție de autoritate, să te arăți mai deschis
la doleanțele și nemulțumirile angajaților. În relaţiile familiale este de așteptat
să te simți ca și cum ai sta pe un butoi cu pulbere
gata să explodeze. Dar, cu bunăvoință, poți dezamorsa bomba înainte să se declanșeze.
VĂRSĂTORUL. Influența Lunii Pline de joi se face simțită și pe plan profesional. Fii foarte atent cum îți expui intențiile și motivațiile. Poate că ele sunt bune,
dar felul în care le spui este cu totul altul.
Gândește de două ori înainte de a vorbi.
În relaţiile de cuplu, ar fi bine să ajungi la un numitor comun cu rudele partenerului.
PEŞTII. Luna Plină de joi nu contorizează doar schimburile de energie și
investițiile, ci felul în care-ți gestionezi
banii. Dacă resursele tale sunt departe
de a fi stabile, se recomandă să stabileşti
anumite limite la cheltuieli. În relaţiile de
familie se cere să-ţi respecţi angajamentele.

16

LC

Vedete

Joi, 14 martie 2019

Secretele
Anastasiei
LAZARIUC.
Cum a ajuns
să arate vedeta
la 65 de ani?
V

edeta are o siluetă
de invidiat! Și, pentru că are un corp armonios, toți admiratorii
au vrut să știe cum reușește să aibă această înfățișare, mai ales
la frumoasa vârstă pe
care o are. Pentru a da
unele lămuriri, Anastasia Lazariuc a vorbit într-una dintre puținele ei
apariții televizate despre aceste aspecte.
Potrivit spuselor ei, are zile când
mănâncă mai mult decât de obicei și
altele când tot ce a pus în „zilele de
răsfăț” se elimină din cauza faptului
că pofta de a mânca nu mai e așa de
mare. Cântăreața a recunoscut că are
o slăbiciune pentru… mămăligă, pe
care o prepară destul de des și care a
ajutat-o de-a lungul anilor să-și mențină
silueta. „Am fost invitată des la mese
cu trei feluri de bucate, dar de obicei
îmi alegeam ce e mai potrivit pentru
mine, adică un singur fel. De altfel, se
spune că nu este bine să amesteci și

așa e. Dacă la o singură masă, într-o
oră, mănânci și felul întâi, și felul doi, și
desert, bietul stomac mestecă și mestecă sau se depune grăsime şi în stânga, şi în dreapta. Sigur că există niște
reguli pe care trebuie să le știm și să
fim conștienți că, dacă mâncăm mult și
amestecat nu e bine deloc”, a povestit
Anastasia Lazariuc.
O altă metodă prin care interpreta
rămâne în formă este una la îndemâna
tuturor și se rezumă la apă. „E foarte
important să bem foarte multe lichide,
de preferat apă. Am avut noroc și de o
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genă bună. Mama era zveltă, tata înalt
și zvelt, copiii mei la fel. Dar cred că fiecare dintre noi trebuie să aibă un pic de
grijă la ceea ce mănâncă. Noi suntem
doar o cutiuță care are nevoie de energie. Dar energia nu vine de la mâncare,
vine de la soare, de la aer, de la natură.
Iar prea multă mâncare ne obosește”, a
completat Anastasia Lazariuc.
Anastasia Lazariuc a mărturisit de
mai multe ori, în cadrul unor interviuri
că are câteva trucuri care funcționează și care i-au „conservat” frumusețea
și suplețea. Uleiul de măsline, mierea,
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mălaiul, zaţul de cafea sunt doar câteva dintre produsele din bucătărie pe
care Anastasia le folosește și care fac
minuni pentru pielea ei. „Putem să folosim trucuri de întreținere din cămara
noastră. Uleiul de măsline și mierea
sunt două produse la îndemâna oricui.
Eu le folosesc pentru față și corp, însă
înainte de a le utiliza e bine să avem
pielea curățată. Pentru peeling eu apelez la zațul de cafea și mălai”, mărturisește artista. Pentru păr interpreta foloseşte măşti pe bază de gălbenuş de ou
şi drojdie de bere.
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