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Imaginea rușinii naționale!
Șoseaua internațională Cernăuți – Porubne, înundată în gunoaie

Șoseaua Cernăuți – Porubne s-a transformat într-o gunoiște imensă.
Mormane de deşeuri zac nestingherite la marginea drumului, unde deja
şi-au făcut apariţia o mulțime de câini vagabonzi în căutarea resturilor de
mâncare. Cea mai gravă situație este observată pe segmentul de drum
Oprișeni – Stârcea – Tereblecea. Aproximativ 6 kilometri din șoseaua internațională ce duce spre Vama „Porubne – Siret” este împânzită cu tot
soiul de mizerie. Acesta este peisajul sumbru pe care-l văd zilnic turiștii
europeni care vizitează Ucraina. Gunoaiele zac încă din iarnă, când sute
de camioane au stat blocate la ieșirea din țară. Mai exact, camioanele care
așteptau efectuarea controlului vamal au format o coadă care începea din
vamă și se termină în zona localității Oprișeni. Pentru șoferii de TIR care
tranzitau Ucraina, marginea drumului a devenit iarna trecută coș de gunoi
și, în același timp, toaletă. Zăpada demult s-a topit, însă gunoaiele lăsate de
șoferii camioanelor continuă să zacă pe marginea șoselei. Atât drumarii, cât
şi cei de la Inspectoratul Ecologic sau autoritățile locale nu fac nimic pentru
a remedia situaţia, mai ales că gunoaie aruncate găsim în toate șanțurile
de-a lungul șoselei internaționale Cernăuți – Porubne. Aici e vina localnicilor, care abandonează gunoaiele între buruienile uscate de la marginea
drumului, rămase netăiate încă din anul trecut.
De menționat că la începutul lunii februarie 2019, șeful Direcției Poliției
Naționale în regiunea Cernăuți, Anatol Dmytriev, anunța că responsabilii
pentru protejarea mediului vor fi aduși în fața justiției, în cazul dacă nu vor
fi curățate gunoaiele de pe drumul ce duce spre vamă. Dmytriev a declarat
despre aceasta în timpul unei ședințe comune cu participarea reprezentanților Secției de Poliție din Hliboca, Administrației de Stat hlibocene, Inspectoratului Ecologic și Serviciului Rutier, potrivit Serviciului de presă al Poliției.
A trecut de atunci mai bine de o lună, însă lucrurile nu s-au mișcat din loc.

Regele Olandei a pus mâna
pe roabă și a făcut curat într-o
grădină zoologică

Săptămâna aceasta, de Ziua Națională
a Voluntariatului, Willem-Alexander, regele Țărilor de Jos, a oferit un exemplu și a
făcut curat la o grădină zoologică din Olanda. Imaginile în care regele apare în haine
de muncă, ducând o roabă încărcată cu

resturi, fac înconjurul lumii cu ajutorul rețelelor sociale. Sute de mii de olandezi sunt

Ministrul Infrastructurii: Podul care
leagă cele două raioane pe malul
râului Prut va fi construit până
la sfârșitul anului

dedicaţi altora şi în toată ţara mai mult de
8.000 de activităţi sunt organizate de Ziua
Națională a Voluntariatului, iar persoanele
publice profită de această zi pentru a da
un exemplu de implicare. În 2013, în momentul urcării pe tronul Olandei, regele Wi-

Construcția podului
peste Prut, care urmează să facă legătura între
raioanele Noua Suliță
și Herța, va fi finalizată
până la sfârșitul anului
2019. O declarație în
acest sens a fost făcută
de Ministrul Infrastructurii, Volodymyr Omelian,
în timpul vizitei făcute
în regiunea Cernăuți,
informează Serviciul de
presă al Administrației
Regionale de Stat Cernăuți. „Construcția podului din satul Marșinți
va fi finalizată. Ministrul
Infrastructurii, împreună cu conducerea
regiunii, autoritățile din raioanele Noua
Suliță, Herța și Hotin și parlamentarii ucraineni, au vizitat șantierul de construcție al
podului, care urmează să fie finalizat până
la sfârșitul anului 2019”, se spune în comunicat.
Reamintim că construcţia acestui obiect
a început după inundaţiile din vara anului
2008. Deşi pe parcursul celor 11 ani de la

llem-Alexander a devenit la 46 de ani cel
mai tânăr monarh din Europa.

începerea lucrărilor, înalţi demnitari de stat,
între care şi fostul Premier al Ucrainei, Mykola Azarov, au promis că vor susţine acest
proiect, până în prezent această lucrare
se află în paragină. În anul 2016, același
obiect a fost vizitat de ministrul infrastructurii, Volodymyr Omelian, care a asigurat
că în 2017 podul va fi funcțional. Mai târziu, demnitarul a declarat că construcția se
amână până la sfârșitul anului 2018.

Buletinul
meteo

Vârsta de 50 +
ani are avantaje şi dezavantaje:
Nu mai vezi

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Luni

Marți

Miercuri

martie

martie

martie

martie

martie

martie

martie

21

22

23

24

25

26

27

literele de
aproape, dar
vezi idioţii
de departe!
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Pregătiri de război
în Marea Neagră

Flota rusă din Marea Neagră
urmează să fie completată cu
13 nave şi vase noi, dintre care
unele vor fi echipate cu rachete
de croazieră „Kalibr”, a anunţat
comandantul Districtului militar
Sud, generalul Aleksandr Dvornikov, fără să precizeze însă data
la care aceste noi echipamente
vor intra în dotarea flotei, informează agenţia de presă rusă
(oficială) TASS. În stadiu de
testare se află nava de patrulare „Dmitri Rogaciov", o navă de
desant de mare viteză după un
nou proiect şi remorcherul „Serghei Balk". Dvornikov a reamintit
că modernizarea Flotei ruse din
Marea Neagră, cu baza la Sevastopol (Crimeea), a început în
2014, după anexarea peninsulei
(ucrainene) la Federaţia Rusă.
Reechiparea flotei continuă, a
adăugat el. La momentul actual,
Flota Rusiei din Marea Neagră
este capabilă să garanteze securitatea Crimeii şi a regiunilor

ei vecine din cadrul Federaţiei
Ruse, a declarat la rândul său
comandantul flotei, viceamiralul
Aleksandr Moiseev, vorbind la
un eveniment dedicat împlinirii a
cinci ani de la anexarea Crimeii
cu Rusia. NATO a denunţat consolidarea „în curs de desfăşurare” a dispozitivului militar rus în
Crimeea şi în regiunea Mării Negre şi a cerut Moscovei să pună
capăt tuturor abuzurilor comise
pe acest teritoriu anexat ilegal.
De menționat că Rusia a
anunțat săptămâna aceasta că
va desfășura în peninsula Crimeea bombardiere strategice Tupolev Tu-22M3, capabile să transporte rachete nucleare. Mișcarea
vine să răspundă scutului american antirachetă din România, a
declarat Viktor Bondarev, şeful
Comisiei pentru apărare şi securitate din Consiliul Federaţiei, în
ziua în care Rusia a marcat cinci
ani de la anexarea peninsulei de
la Ucraina, notează Reuters.

Președintele Kazahstanului
Amenzi de zece ori mai
demisionează după 30 de ani mari! Ce surprize pregătesc
parlamentarii pentru șoferi

Președintele Kazahstanului și-a
anunțat demisia după ce aproape 30
de ani a condus republica ex-sovietică. Nursultan Nazarbaiev a anunțat
marți că este timpul să se retragă din
fruntea țării, pentru a lăsa loc tinerei
generații. Actualul președinte are 78
de ani și a condus țara de la desprinderea ei din Uniunea Sovietică, în anul
1990. „Am decis să renunţ la prerogativele funcţiei de preşedinte. Nu a fost
o decizie simplă”, a declarat Nursultan
Nazarbaiev într-un discurs televizat
înregistrat.
Nazarbaiev a fost prim-secretar
al Partidului Comunist din Kazahstan
atunci când încă era republică sovietică. După independenţa faţă de URSS,
Nursultan Nazarbaiev a devenit preşedinte al Kazahstanului, fiind reales
în funcţie în 1999, 2005, 2011 şi 2015.
Alegerile au fost însă criticate de observatorii internaționali. „În calitatea
de fondator al statului Kazahstan independent, cred că acum am sarcina
de a facilita ascensiunea unei noi generaţii de lideri care vor continua reformele aflate în curs în ţara noastră”,
a subliniat Nazarbaiev. Preşedintele
Camerei superioare a Parlamentului,
Kassom-Jomart Tokaiev, va prelua interimatul funcţiei de preşedinte al Kazahstanului.

Amenda pentru nepurtarea
centurii de siguranță se va majora
substanțial. De asemenea, sunt
prevăzute amenzi pentru transportarea copiilor minori fără scaune speciale. Majorarea pedepselor pentru șoferi este prevăzută în
două proiecte de legi înregistrate
săptămâna aceasta în Rada Supremă. La etapa actuală pentru
nepurtarea centurii de siguranță
sunt prevăzute amenzi în valoare
de 51 grivne (1,5 euro), în timp ce
noua inițiativă legislativă prevede
majorarea pedepsei la 510 grivne. Șoferii nu respectă această
lege din cauza amenzilor relativ
neînsemnate. Potrivit rezultatelor
unui sondaj realizat de Compania
„Pentru drumuri sigure”, doar 23
la sută dintre șoferii ucraineni folosesc centura de siguranță. Potrivit
statisticilor oficiale, zilnic 9 ucraineni își pierd viața în accidente,
iar Ucraina ocupă primul loc în
Europa după numărul de decese
cauzate de accidentele rutiere.
Pentru comparație, în Franța pedeapsa pentru ignorarea purtării
centurii de siguranță este de 135

de euro, în Slovenia – 120 de
euro, iar în Republica Cehă – 77
de euro.
Un alt proiect de lege înregistrat în Parlament se referă la
transportarea copiilor în scaune
speciale. În prezent în Ucraina nu
sunt prevăzute pedepse pentru
încălcarea regulilor de transportare a copiilor. Noul proiect de lege
prevede amenzi de 510 grivne
pentru nefolosirea scaunelor auto
pentru copii.

Cercetători britanici: Oamenii ating maturitatea după vârsta de 30 de ani
Oamenii nu devin pe deplin
„adulți" până la vârsta de 30 de
ani, afirmă cercetătorii britanici
citați de BBC. În prezent, în majoritatea țărilor din lume, legea spune că devii adult, atunci când împlinești 18 ani. Oamenii de știință
care studiază creierul și sistemul
nervos spun că vârsta la care oamenii devin adulți este diferită de
la om la om. Cercetările sugerează
că persoanele în vârstă de 18 ani
încă suferă modificări ale creierului
care le pot afecta comportamentul
și care îi fac mai predispuși pentru a dezvolta anumite tulburări
de sănătate mintală. Profesorul
Peter Jones, de la Universitatea
Cambridge, a declarat: „Ceea ce
spunem cu adevărat este că ideea
de a defini momentul în care faci
tranziția de la copilărie la maturita-

te pare din ce în ce mai absurdă”.
„Este o tranziție mult mai nuanțată
care are loc în decurs de trei decenii", a spus acesta.
Când ajungi la vârsta de 18
ani, poți să votezi, să cumperi
alcool, să iei un credit ipotecar și
să fii tratat ca adult, dacă ai probleme cu poliția. În ciuda acestui
fapt, profesorul Jones crede că
judecătorii cu experiență recunosc diferența dintre un inculpat
în vârstă de 19 ani și un infractor
înrăit la vârsta de 30 de ani. „Nu
există o copilărie și apoi o maturitate. Oamenii sunt pe o cale, sunt
pe o traiectorie". Profesorul Jones
este unul dintre numeroșii experți
care participă la o întâlnire în domeniul neuroștiințelor, găzduită
de Academia de Științe Medicale
din Oxford.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Taxă pentru telefonul care
nu mai funcționează

Este unul din paradoxurile zilei de astăzi. Telefoanele mobile – performante și
comode – au câștigat concurența în fața telefoanelor staționare, iar monopolistul „Ukrtelekom” s-a pomenit la un pas de faliment.
Abonații s-au dezamăgit de felul cum sunt
deserviți în ultima vreme și se dezic de telefoanele staționare.
Dar unii, și nu puțini, mai contează pe
telefoanele staționare și, firește, așteaptă să fie deserviți așa cum se cuvine. Dar
„Ukrtelekom”-ul nu-i prea ia în seamă, nu
luptă pentru fiecare abonat al său. Iar nivelul deservirii a coborât „mai jos de plintă”
(expresie utilizată des în realitatea noastră
sumbră, atunci când omul pierde definitiv
simțul responsabilității).
În raionul Noua Suliță – atât în oraș, cât
și la sate – telefoanele staționare „păstrează tăcerea”. Oamenii se revoltă, vin să se
plângă la oficiul „Ukrtelekom”-ului, dar nu
au cui. Ușa e încuiată și „gazdele” au afișat
pe ea o foaie cu numărul telefonului specialistului de serviciu. Dar, după cum afirmă
mai mulți nouăsulițeni, și telefonul indicat
tace. În schimb, este foarte activă contabilitatea „Ukrtelekom”-ului. Telefoanele nu
funcționează, dar în fiecare lună abonații

primesc fișa de plată. Serviciile telefonice
au fost majorate până la 80 grivne pe lună,
iar pentru un om bătrân, care primește o
pensie sub 2.000 de grivne, această taxă e,
totuși, mare. La urma urmei, s-ar împăca ei
și cu „pofta financiară” exagerată a monopolistului, numai să funcționeze telefoanele,
dar telefoanele tac. La adresările conducerii raionului cealaltă conducere, a „Ukrtelekom”-ului, aproape că nu reacționează.
Compania „Ukrtelekom”, care până nu
demult se ținea tare pe piață, acum cedează
o poziție după alta. Din cauza salariilor mici
s-au concediat mulți lucrători tehnici care deserveau liniile de telecomunicații. În caz că
în raionul Noua Suliță se defectează ceva la
rețeaua de telecomunicații, trebuie să vină
montorul de linie ori de la Cernăuți, ori din
Hliboca. Se simte vădit deficitul de cadre.
La toate acestea s-a adăugat și o problemă de ordin tehnic. Pentru buna funcționare a rețelei de telefoane se trece la alte
numere de telefoane, iar pentru aceasta
abonații trebuie să plece la Cernăuți, la Direcția regională a „Ukrtelekom”-ului. La fel
și în cazul dacă abonatul se dezice de telefonul staționar. Pentru pensionari această
„regulă” creează anumite dificultăți.
•

A

Ce cer clienții din raionul Noua Suliță ai
„Ukrtelekom”-ului? Să fie organizată într-o
anumită zi a săptămânii o audiență în centrul raional, ca oamenii să aibă posibilitate
să depună cereri pentru trecerea la noile

numere de telefoane sau pentru a se dezice
de telefoanele staționare. Oamenii așteaptă
garanții din partea specialiștilor și funcționarilor de la „Ukrtelekom” că deservirea va fi
efectuată la nivelul corespunzător.

Ancheta „Libertatea Cuvântului”

ACEST DULCE CUVÂNT, FERICIREA…

l șaselea an la rând, la 20 martie, din inițiativa ONU, este marcată Ziua Internațională a Fericirii.
Această sărbătoare a fost instituită cu scopul de a menționa importanța fericirii în viața oamenilor din
întreaga lume. Evident că omul trebuie să se simtă fericit nu numai o dată pe an, ci în fiecare zi. Ce înseamnă fericirea în viața Dumneavoastră? Iată întrebarea pe care am adresat-o câtorva persoane cunoscute din regiune, care activează în diferite domenii.

Ivan DERDA,
artist al poporului din Ucraina:
– Sentimentul de fericire este unul nobil. Pentru mine fericirea înseamnă a face lucruri bune, necesare. Nu în zadar
oamenii se salută unii pe alții, dorindu-și o zi bună. Fericit
este omul care se bucură de propriul succes, precum și de
succesul colegilor săi. Omul este fericit când iubește și este
iubit. Adevărata iubire te înnobilează.
Numai ce m-am întors din România, unde am participat
la manifestările consacrate jubileului de 205 ani de la nașterea lui Taras Șevcenko. M-am simțit cu adevărat fericit,
stând alături de consângenii mei din țara vecină, care nu-și
uită rădăcinile spirituale și își omagiază poetul național. Prin
harul pe care l-am primit de la pronia cerească, de la mama
și tata, cel de a cânta, am unit inimile oamenilor, care, cred
eu, s-au simțit ca și mine fericiți.
Un înălțător sentiment de fericire am primit, participând la liturghia din biserica ucraineană din București
cu hramul Sfântul Petru Movilă. Acolo, în fața altarului
am cântat un cântec bisericesc din secolul al XI-lea consacrat Maicii Domnului de Poceaev. El este întitulat „A
răsărit steaua”. Eu doresc ca în toate familiile să răsară
steaua fericirii.

Eugenia FACAS,
directoarea Școlii medii
incomplete nr. 13 cu limba
română de predare din Cernăuți:
– Omul nu poate fi fericit absolut. El caută mereu
fericirea. Pentru mine fericirea înseamnă ca toți din
familie să fie sănătoși, să se simtă bine, să domnească atmosfera de armonie și bună înțelegere. Pentru o
fericire deplină ne mai lipsește pacea în țară, pacea
în sufletele noastre.
La școală mă simt fericită când știu că mă așteaptă elevii, colegii, care sunt conștienți de faptul
că munca pedagogică este complicată, dar foarte
necesară societății. Atunci când foștii noștri elevi
devin oameni la locul lor în societate și se simt
fericiți, te bucuri de ei și știi că în aceasta este și o
părticică a muncii tale.

Tatiana ANDRUS,
şefa Bibliotecii
din Culiceni, raionul Herța:
– După felul cum zâmbește omul se observă dacă
este el fericit sau nu. Zâmbetul unui om fericit este sincer.
Lucrul bibliotecarei este lucrul cu tinerii și eu cunosc
ce gândesc ei despre fericire. Unii tineri sunt de părerea că atunci când omul este liber, el este și fericit. Alții
consideră că fericirea este atunci când ești aproape
de persoanele scumpe și dragi. Dar, cu părere de rău,
sunt şi unii tineri care cred că, dacă ești mai departe de
casa părintească, și fericirea este mai mare.
Pentru mine fericirea înseamnă viața trăită în armonie. Anul acesta voi avea nuntă – mi-am întâlnit
persoana iubită, cu care voi împărți bucuriile și grijile
vieţii. Vom face totul ca fericirea să domnească mereu în casa noastră de piatră.

Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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Focuri de armă în sala de sport:
infractorul va fi judecat

O instanță din ținut urmează să pronunțe sentința în cazul bărbatului, care a
deschis foc într-o sală de sport din orășelul Crasna, raionul Storojineț. Bărbatului în
vârstă de 24 de ani, originar din localitatea Igești, același raion, i se incriminează
huliganism în baza articolului 296 punct
4 al Codului Penal al Ucrainei. Ancheta a
stabilit că la finele lunii decembrie a anului
trecut, aflându-se într-o sală de sport din
Crasna, a tras în direcția unui consătean
de-al său în vârstă de 33 de ani. Infractorul
riscă să fie privat de libertate pentru o perioadă de la trei până la șapte ani.

5

A încercat să treacă
frontiera cu acte false

În timpul verificării actelor, bărbatul s-a prezentat ca cetățean al
Republicii Cehe. Ulterior s-a constatat că aventurierul este locuitor al
ținutului nostru. Pseudo-străinul a fost identificat în timp ce intenționa
să părăsească țara prin Punctul de trecere și control „Tereblecea”. În
timpul controlului grănicerii au stabilit că pașaportul acestuia este fals.
Pentru fals în acte bărbatul va răspunde în fața legii în baza articolului
358 al Codului Penal al Ucrainei. Cazul a fost adus la cunoștința reprezentanților Poliției Naționale, care l-au și preluat pe infractor.

Om de afaceri răpit pentru datoria unui amic

Un om de afaceri în vârstă de 43 de
ani din orașul Cernăuți a fost răpit de niște
persoane necunoscute, care i-au cerut să
achite datoria amicului său. Imediat ce a
ieșit din curtea proprie, bărbatului i-au ieșit în cale niște necunoscuți. El a fost bătut și i s-a cerut să achite datoria de zece
mii de dolari a prietenului, pe care aceștia
nu-l puteau găsi. După ce a fost torturat
de-a binelea, întreprinzătorul a consimțit
să plătească datoria, dar criminalilor deja
le era puțin. Ei l-au urcat în mașină și s-au
îndreptat spre Kiev. În drum au făcut o
oprire la Kameaneț-Podilski. Unul dintre
trecători a auzit strigăte din mașină și a
chemat poliția. Oamenii legii au reușit să-l
rețină pe unul dintre criminali, ceilalți doi
au scăpat cu fuga, deși nu pentru mult
timp. Cei trei au fost plasați sub strajă.
Polițiștii au sustras de la ei banii. Cei trei
vor ispăși câte opt ani de închisoare.

Incendiul a distrus
o casă de locuit

Monstru, nu tată! O minoră și-a învinuit
propriul părinte de viol

O minoră din localitatea Hlinița, raionul Chițmani, a apelat la
organele de drept și a declarat că
propriul său tată ar fi violat-o. După
unele investigații, oamenii legii au
aflat lucruri și mai înfiorătoare – reclamanta născuse de la tatăl ei un
copil. În timpul discuției, fata, elevă
în clasa a noua, a recunoscut că
nu este pentru prima dată când tatăl său o violează și că odrasla ei
de un an este copilul tatălui său. În
afară de aceasta, polițiștii au aflat
că nici mama, nici bunica fetei nu
i-au luat apărarea, ba mai mult, au
ținut în tăcere această crimă. Bărbatul, care a mai poposit în locurile de ispășire a
pedepsei a fost reținut. Poliția a demarat o procedură în baza articolului152 punct 4 (Violare a mi-

Sâmbăta trecută, în localitatea Stăuceni, raionul Chițmani, s-a
produs un incendiu. Flăcările s-au extins destul de rapid asupra acoperișului din lemn. Focul a distrus mai multe lucruri de uz casnic și
mobila. Pentru a localiza incendiul, la fața locului au sosit pompierii din
Chițmani. Din păcate, vântul de afară a favorizat extinderea rapidă a
flăcărilor și, până la sosirea pompierilor, focul a reușit să cuprindă mai
toată casa. Din fericire, în acel incendiu nimeni nu a avut de suferit.

norei sau a minorului) al Codului Penal al Ucrainei.
Articolul respectiv prevede o pedeapsă sub formă
de închisoare de la 8 până la 15 ani.

Accidente rutiere în care au fost implicați copii

O fetiță de doi ani a
fost accidentată de un
șofer, care se afla la volanul unui microbuz în
localitatea Borivți, raionul
Chițmani. Poliția a stabilit că în momentul când
pasagerii coborau din microbuz, fetița a alunecat
și a căzut sub roata din
spate a mașinii. Copilul a
fost spitalizat cu traume
de diferit grad la Spitalul
raional.
Un alt accident a avut
loc în orașul Cernăuți. Un
băiețel de șase ani a fost
accidentat de un șofer de
55 de ani. Potrivit șoferului, copilul a ieșit brusc
în drum, ceea ce nu i-a
permis să reacționeze la
timp. Băiețelul a fost spitalizat.

Depozit de țigări cu acciz fals

Colaboratorii organelor de drept au descoperit un întreg depozit
cu produse din tutun, având acciz fals. Infractorul a fost depistat exact
în momentul când descărca un lot ordinar de țigări. Acesta a fost observat de colaboratorii SR de poliție din Hliboca în timp ce efectuau
operațiuni de profilaxie în zona de frontieră. Bărbatul în vârstă de 30
de ani avea un întreg depozit într-o gospodărie părăsită în localitatea
de la frontieră Fântâna Albă. Oamenii legii au sustras de la infractor
mijlocul de transport și patru mii pachete de țigări, pe care le-au pus
sub arest. Pentru activitatea ilegală infractorul poate să-și piardă libertatea pentru o perioadă de șapte ani.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Cu ce înlocuim proteinele animale

O

rganismul are nevoie de proteine.
Ele menţin şi dezvoltă
musculatura, iar aceasta arde calorii,
accelerează metabolismul şi ajută
în procesul de slăbire. Cei care ţin
post şi renunţă la carne, ouă şi lapte
trebuie să aibă grijă să-şi ia proteinele din surse vegetale. Iată care sunt
cele mai bune!

• Leguminoasele. Fasolea, mazărea,

lintea, năutul au un scor proteic de 70-75%,
sunt bogate în fibre şi oferă senzaţia de saţietate. Poţi face din ele supe, mâncăruri sau le
poţi adăuga fierte, în salate.
• Soia. Este singura sursă vegetală de
proteine complete. Ca şi carnea, ea conţine toţi
aminoacizii esenţiali pentru organism. Se spune
despre soia că are un scor proteic înalt, de 91100%. Puteţi consuma lapte de soia, făină, germeni, chiar şi boabe de soia coapte, sau puteţi
adăuga soia în orice mâncare de legume, pentru
un aport proteic.
• Fructele oleaginoase. Nucile,
migdalele şi seminţele de floarea soarelui,
crude şi nesărate, au un scor proteic de 52%.
În plus, vin cu un aport de grăsimi sănătoase,
care protejează vasele de sânge şi ne oferă
saţietate.
• Ciupercile. Pe grătar sau fierte, adăugate în mâncăruri, salate, supe, ciupercile sunt
celebre pentru aportul lor de proteine, fiind nelipsite din meniurile vegetarienilor.

Ce tip de ceai alegem la micul dejun?

D

imineața ceaiul poate să fie o adevărată plăcere. Ceaiul servit
când răsare soarele reprezintă un beneficiu pentru organismul
nostru. Însă, trebuie să știm ce alegere să facem ca să ne asigurăm
că aceasta este în favoarea noastră.
Ceaiul
negru. În fi-

ecare dimineață, înlocuiește
cafeaua cu o
ceașcă
sau
două de ceai
negru de calitate. Acesta
este recunoscut pentru protecția pe care
o oferă inimii și vaselor de sânge. Obținut din planta
Camellia Sinesis, ceaiul negru creează o stare de bine.
Conține suficientă cafeină cât să stimuleze gândirea și
vigilența, crește puterea de concentrare și îmbunătățește memoria. Ceaiul negru stimulează arderile la nivel
celular, prin urmare ajută în curele de slăbire.
* Pentru infuzie, se folosește o linguriță de plantă la o
cană cu apă clocotită. Se lasă vasul acoperit 3-5 minute.
Ceaiul de Hibiscus. Hibiscus este o plantă bogată în vitamina C. Conține bioflavonoizi, care
previn creșterea concentrației de colesterol rău LDL,
vinovat de blocarea arterelor. Reduce cantitatea de
trigliceride și colesterolul total, scade glicemia.

•

* Se prepară o infuzie de 2 linguri de plantă în 750
ml apă. Se lasă la infuzat 10 minute. Planta nu este recomandată femeilor gravide și celor care alăptează.
Ceaiul verde. Ceaiul verde e bogat în antioxidanți. Vitamina C și cafeina din compoziția lui dau energia de care e nevoie la începutul zilei. În cazul dietelor
de slăbire, favorizează și arderea caloriilor, reducând
nivelul de zahăr din sânge. Ceaiul verde oferă și vitamina E, care încetinește procesul de îmbătrânire.
* Temperatura și timpul de infuzare influențează
conținutul în antioxidanți al ceaiului. Ceaiul verde se
obține dintr-o linguriță de plantă la o cană cu apă. Nu
se folosește apă clocotită, ci un lichid care nu a atins
punctul de fierbere (cu temperatură de 80 ̊C). Timpul
ideal de infuzare e de 2 minute.
Ceaiul de mentă. Aroma proaspătă a ceaiului de mentă revigorează și dă startul încă de dimineață.
Lichidul aromat relaxează mintea și întreg organismul,
ajutând la diminuarea durerilor de cap cauzate de stres.
Întărește imunitatea datorită antioxidanților și vitaminelor din componența sa. Alungă durerile de stomac, calmează spasmele intestinale și fortifică sistemul nervos.
* Infuzia se prepară dintr-o linguriță de plantă uscată la o cană cu apă fierbinte.

Sfatul specialistului

Rucola – cea mai sănătoasă salată

A

ceastă plantă erbacee anuală face parte din familia
cruciferelor. Crește până la o
înălțime de 60 centimetri, are
flori albe sau galbene, tulpină
ramificată cu frunze. Ea crește
ca plantă sălbatică în nordul
Africii și în sudul Europei.

Rucola conține vitaminele B1-B6, B9, C, E, K, PP, zahăr, beta-caroten, tanin, celuloză, ulei eteric, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, microelemente: fier, cupru, mangan,
iod, seleniu, zinc. Ea se adaugă la salate, bucate din carne, pește, bob, mazăre, fasole, se poate marina. În caz că
se adaugă la bucatele care se fierb, se face acest lucru cu
două minute înainte de terminarea fierberii. De menționat
că planta nu se taie, ci se mărunțește prin rupere. Are un
gust slab amărui. Valoarea energetică a plantei este de
26 kilocalorii la 100 grame. În calitate de mirodenie la bu-

catele preparate se obține o aromă specifică neobișnuită.
La salate se adaugă un sfert de rucolă. De asemenea, se
adaugă la garnituri, pireuri, supe, ciorbe.

Rucola este apreciată și pentru proprietățile
ei curative. Ea are însușiri antiseptice, antibacteriene,

diuretice, calmante, expectorante. Consumul acestei
plante e benefic pentru funcționarea sistemului nervos și
digestiei, sporește imunitatea, reduce nivelul zahărului în
sânge, vindecă anemia, ulcerul, rănile, elimină surplusurile de colesterol, normalizează tensiunea arterială. Este
benefică suferinzilor de diabet zaharat, răceală, podagră,
stresuri, obezitate. E de folos și pentru profilaxia dezvoltării bolilor oncologice. Consumarea regulată a rucolei contribuie la îmbunătățirea stării sănătății. Nu se recomandă
să o consume bolnavii de gastrită cu aciditate sporită a
sucului gastric, colită, boli ale ficatului și rinichilor.
Această plantă necesită soluri fertile, umiditate,
este rezistentă la temperaturi joase, crește și pe locuri
umbrite. Temperatura optimă pentru creștere e de 8-12
grade de căldură. Se seamănă primăvara cât mai timpuriu. Se vor lăsa răzoare la distanța de 25 cm și adâncimea de 1 cm. Semințele se introduc la distanța de 8-9
cm. Plantele răsar peste 5-7 zile.
Întreținerea e simplă, se vor efectua afânări și se vor
înlătura buruienile. În caz de deficit de umiditate, se vor
face periodic udări. Durata de obținere a recoltei e scurtă. La temperaturi mari nu se seamănă, deoarece se urgentează formarea tulpinilor florale. Pentru consumarea
îndelungată se va însămânța de câteva ori peste 20 de
zile. În perioada de iarnă crește în ghiveci, pe pervaz.
Rucola este o cultură leguminoasă puțin răspândită,
deoarece materialul semincer a apărut cu câțiva ani în
urmă. Tot de câțiva ani o cultiv și eu, dar sunt legumicultori
care o cresc pentru vânzare, chiar și în timpul iernii. Se
consumă frunzele, florile și lăstarii tineri.
Ion CRILIUC, pedolog

•
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Gătiţi gustos împreună cu noi!

Lasagna de post cu ciuperci

Ingrediente: un pachet foi de lasagna fără
ou, 500 g ciuperci, 2 cepe, un căţel de usturoi, 3 ardei
graşi, 300 g porumb, 400 ml suc de roşii, 1/2 pahar de
vin alb sec, 200 g caşcaval vegetal, sare, piper, busuioc proaspăt şi ulei.

Preparare. Se taie ceapa mărunt, se căleşte în ulei, se adaugă
usturoiul pisat şi ardeii graşi tăiaţi cubuleţe. După câteva minute, se
adaugă în tigaie şi ciupercile tăiate felii, sucul de roşii şi porumbul. Se
condimentează cu sare şi piper, după gust şi se toarnă vinul. Se lasă
să fiarbă la foc mic pentru 30 de minute. Se stinge focul, se presară
busuiocul tocat şi se amestecă. Se fierb foile de lasagna conform instrucţiunilor de pe ambalaj. Se unge un vas termorezistent cu ulei, se
pune un strat de foi (fără să se suprapună), un strat de legume, un
strat de foi şi aşa mai departe, până se termină legumele. Ultimul strat
trebuie să fie de legume. Peste el se presară cașcavalul ras. Se dă
vasul la cuptorul bine încins, pentru 40 de minute.

Clătite delicioase după o rețetă veche

Clătitele se prepară cu drojdie și albușuri bătute, de aceea
aluatul este aerat, iar clătitele deosebit de gingașe, subțiri și dantelate. Aceste clătite sunt universale și pot fi umplute atât cu umplutură dulce, cât și sărată.

Ingrediente: 3 pahare de făină, 20 g de drojdie proaspătă, 5
pahare de lapte, 4 ouă,
2 linguri de unt topit, 1 lingură de zahăr, 4 linguri de ulei, 1 linguriță
de sare.
Preparare. Separați albușurile de gălbenușuri și dați-le la frigider. Combinați într-un vas mare: 1/3 din lapte, drojdia, zahărul, untul
topit și gălbenușurile. Amestecați cu telul, ca să se dizolve toate ingredientele. Puteți adăuga zahăr după gust: dacă vă plac clătitele dulci,
atunci adăugați mai mult zahăr. Turnați laptele rămas și amestecați.
Adăugați treptat făina cernută și sarea, amestecând continuu, ca să nu
fie cocoloașe. Nu vă recomandăm să adăugați sarea la început, deoarece drojdia nu va fermenta bine și aluatul nu va fi atât de poros. Turnați
uleiul în aluat. Bateți albușurile până veți obține o spumă moale, adăugați-o în aluat și amestecați bine. Aluatul va deveni aerat. Ungeți tigaia
cu ulei înainte de a prepara prima clătită. Prăjiți clătitele pe ambele părți
la foc mediu, ca să obțineți găuri dantelate mari și frumoase.

Pârjoale de ciuperci

Vă prezentăm rețeta unor pârjoale deosebit de delicioase.
Acestea se obțin atât de rumene, aromate și suculente, încât nici
nu veți observa că lipsește carnea. Ingrediente: 1 kg de ciuperci,
2 cepe, 4 ouă, 4 linguri de pesmet, 4 linguri ulei de floarea soarelui,
sare, piper negru măcinat.

Preparare. Curățați și tocați ciupercile. Fierbeți-le într-o cratiță
cu apă și puțină sare, până vor fi gata. Turnați-le într-o strecurătoare
și lăsați-le să se scurgă câteva minute. Curățați și tocați ceapa. Într-un
vas, amestecați ciupercile (puțin calde) cu ouăle, ceapa tocată, 2 linguri
de pesmet, sare și piper negru măcinat. Formați pârjoalele și treceți-le
prin pesmet. Prăjiți-le într-o tigaie cu ulei bine încins, timp de 10 minute.
Poftă bună!
Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
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L

a 21 martie este marcată Ziua Internațională a Poeziei.
Ea a fost declarată cu zece ani în urmă de UNESCO.
Este o recunoaștere a faptului că oamenii de litere și de
cultură din întreaga lume și-au adus o contribuție remarcabilă la îmbogățirea patrimoniului spiritual al omenirii.

„Sper ca-n postumitate să mai îngân
un vers”

cuieşte la Cernăuți și scrie în limba rusă.
Într-o poezie el își spune crezul său artistic: „Când la maternitate voi reveni, invers,/ Sper ca-n postumitate să mai îngân
un vers”. De altfel, traduce din poezia românească, mai ales din creația lui Mihai
Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi,
Nicolae Labiș, Nichifor Crainic, Emil Botta. Desigur, cele mai bune poezii ale lui
Valeri Țîbulenko merită să răsune și în
limba lui Eminescu. Acest gest frumos l-a
făcut poetul Mircea Lutic, propunând pentru „Libertatea Cuvântului” câteva poezii
de Valeri Țîbulenko în traducerea sa.

Tot ce-i creat și necreat

Valeri ȚÎBULENKO este un nume puțin cunoscut în rândurile românilor bucovineni – iubitori de poezie. Acest poet lo-

„Cum se scrie poezie?
Pentru mine poetul trebuie
să nu aibă eu (ego!), mândrie, şi de asemenea să
nu permită nici un „filtru”
(cel puţin nu conştient) în
momentul creaţiei. Eul şi
mândria, spre exemplu –
aduc cu ele infatuarea, vanitatea, aroganța, hubris:
„Mândria merge înaintea
căderii.” (Proverbe 16:18).
Alte filtre, cum ar fi frica,
teama de eşec, duc la îngustarea posibilităţilor creative. Or, poezia, dacă e
fricoasă şi limitată, nu mai
poate prezenta valoare.
Fiind editor şi traducător al unor antologii poetice, primesc adesea poezii
nesolicitate, de la diferiţi
poeţi, unii mai cunoscuţi

Ca-ntr-un terestru paradis,
În mii de versuri ce le-am scris
Le-am dat, prin ani sălășluire,
La frați și-amici întru gândire.

Ci-ades lucrează contra lor:
Tu dai tonalitatea-n cor.
Duioasă, vocea-ți se întrece
Cu sonul lirei aripat,
Ba chiar se-ncumetă să-nece
Tot ce-i creat și necreat…
Respir durut suflarea-ți sfântă
Cu-o temere, de parcă-ar vrea
Un duh nefast, ce mă frământă,
Să dea-n neant ființa mea.

Spune-mi, Doamne…
Spune-mi, Doamne, cum Îți sunt drag:
yogin levitând sau mag,
om de cumpăt, cu somn liniștit,

Dar soarta-și are legea ei,
Necontrolată nici de zei.

sau de soartă mereu bântuit?..
Un bețiv în delir alcoolic,
târșâindu-se amfibiolic
ori o mult mizeră paiață
adânc dezgustată de viață,
ce-n damful proclet și credința
și-a înecat, și ființa?..
Spune-mi, Doamne, cum Îți sunt bun:
în pneumă suflând, un străbun
dedat scriptural pataramei,
dar uitat-a și numele mamei?..
Chiar de sunt cum mă știi, Părinte:
bun la rele și rău la bune,
Tu învață-i pe-ai mei cele sfinte
și-ocrotește-i, Te rog, de suspine…
Că eu singur, aici sau în stele,
ispăși-mi-oi păcatele mele.

„Bariere care înnorează lumina
clară a poeziei”
şi publicaţi, alţii mai puţin. La
mulţi dintre ei observ această
teamă – fie expresii forţate, fie
alegorii trase de păr, fie prea
multe cuvinte atunci când legea parcimoniei ar fi fost de
dorit. Însă nu pot spune dacă
filtrele din care acestea izvorăsc sunt conştientizate sau
nu. Probabil că în multe cazuri
nu sunt. Ca poet, e folositor
să devii conştient de aceste
bariere interioare, numite de
mine filtre, care înnorează lumina clară a poeziei. Să cauţi
să vezi dacă cumva ai frânghii
care te leagă tare, care-ţi „strivesc corola de minuni”.

Daniel IONIŢĂ (Australia, pentru „Libertatea Cuvântului”)

Degete prin părul meu

Strângeam amândoi în brațe primăvara –
împliniserăm oare șaisprezece ani?
Îmi amintesc că într-o zi
m-am apucat să-ți cânt ceva la pian –
iar tu ai început să-ți plimbi degetele
prin părul meu.
Eu am continuat să cânt,
cu mare pasiune și distinctă mediocritate,
preludiul pe care Johann Sebastian
l-a dedicat cândva Annei Magdalena.
Preludiul nostru, urmat de vârful degetelor tale
prin părul meu bogat, castaniu, ondulat.
Mai târziu am fost iubit de multe ori –
Dar niciodată mai dulce ca atunci.

„Pământ frumos ca fața pâinii noastre”
La finele anului trecut, directorul Centrului
de cercetări istorice și culturale din Cernăuți,
Petru GRIOR, originar din Molnița Herței, a
fost distins cu Premiul II al Concursului de creație literară „Treptele devenirii noastre”, ediția
I, desfășurat de Biblioteca județeană „Nicolae
Milescu Spătarul” Vaslui (România).

Molnița
Meleag natal cu iz de busuioc,
Bărbații falnici și sfătoși din fire,
Femeile – ca zâne din povești
Și dorul meu trecut în amintire.
Pământ frumos ca fața pâinii noastre,
În văi cu doine, turme de mioare
Și Prutul care curge din legendă,
Și luncile de sălcii plângătoare.
Străbună glie de la daci rămasă,
Cu sângele strămoșilor sfințită,
Rămâi pentru vecie românească vatră
De Ștefan botezată, de Domnul ocrotită.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

LC

Oamenii timpului

Joi, 21 martie 2019

9

Privighetorile cântă când crinul dă în floare…
S

urorile-gemene Nadejda și Natalia PASCAR se aseamănă ca două
picături de rouă și până acum îmbracă haine la fel. Unica deosebire
e că Natalia, care se consideră că este mai mare cu 25 de minute, poartă ceva de culoare roșie, culoarea dragostei, după cum afirmă ea. Au
un destin asemănător și preferințe asemănătoare. Sunt nedespărțite
la școală și pe scenă – cele două centre energetice ale destinului lor.
„De mici ne ținem cu cântecul și cu el trecem mai ușor prin viață”, afirmă Nadejda. „Pedagogia este sensul vieții noastre, fiindcă iubim foarte
mult copiii”, declară Natalia.

CELE DOUĂ ARIPI
ALE UNUI VIS SACRU

Sunt originare din Nesvoia
Noua Suliţei. Dacă în familia lor nu
a fost nici un pedagog, ca să vorbim de o continuitate a profesiei,
atunci harul de a cânta l-au avut
mai mulți.
– Se zice că bunica Nadejda a
fost una dintre cântărețele satului.
Aproape că n-o ținem minte, căci
s-a dus la cele veșnice prea devreme. În schimb, străbunica Lidia
a rămas vie în amintirea noastră,
a rămas cu cântecele ei. Poate de
la ea și pornește această pasiune a noastră. Aveam cinci anișori
când pentru prima dată am ieșit pe
scenă. În familie cântam toți – și
mama Ludmila, și tata Anatolie,

ne-a insuflat dragostea față de
această profesie, în care am văzut menirea noastră, precizează
Nadejda.
Și surorile-gemene Natalia și
Nadejda Pascar au pornit pe calea pedagogiei. Mai întâi au studiat la Colegiul Pedagogic și apoi la
Facultatea de Pedagogie și Psihologie a Universității cernăuțene.
– Cei șapte ani de studii la
Cernăuți au fost cea mai frumoasă
perioadă din viața noastră, afirmă
într-un glas Natalia și Nadejda.
Neuitații ani de studenție! Când
eram în anul patru la Colegiu am
participat la Concursul „Privighetoarea bucovineană” și am ocupat
locul întâi. Acesta a fost primul
nostru succes scenic. Am obținut
o încredere în capacitățile noas-

numit „Privighetoarea bucovineană”. Or, fiecare cântăreț talentat
se bucură când este asociat cu o
privighetoare. Cântul privighetorii,
această minune a naturii, răsună
primăvara, atunci când înfloresc
crinii – florile purității sufletești.
Pentru surorile-gemene Pascar
acest moment are o semnificație
deosebită: prin cântecul lor ele
aduc în inimile oamenilor frumusețea primăverii, iar ele însăși se
străduiesc să-și păstreze generozitatea și puritatea sufletului.

PROPUNERE NEAȘTEPTATĂ, DAR DECISIVĂ

Nu se știe care ar fi fost destinele tinerelor învățătoare Nadejda
și Natalia Pascar, dacă ele n-ar fi

numai elevii, dar și profesorii. La
concursul artistic raional, colectivul nostru pedagogic s-a clasat pe
locul întâi, accentuează Nadejda.
Învățătoarele Natalia și Nadej-

au frecventat sau frecventează
Școala de muzică pentru copii,
diferite cercuri de creație. Ne putem mândri cu discipolii noștri Diana Chișcan, Daniela Ștefanesa
și Anastasia Lungu, care fac pași
promițători în artă, concretizează
Natalia.
– Ne ține la școală marea
dragoste pentru copii. Dimineața
când intri în clasă și citești în ochii
copiilor bucurie și o speranță vie,
îți pare că ziua care începe va fi
bună și frumoasă, își completează
sora Nadejda.

DUET BLAGOSLOVIT
DE DESTIN

chiar în patru voci. Erau cântece
îndrăgite de nesvoieni, dar mai
ales colinde, își amintește Natalia.
– Iar prima noastră învățătoare, Olga Toporeț, ne-a învățat nu
numai să scriem și să citim. Ea

tre vocale și de atunci cântecul a
devenit pentru noi ceva mai mult
decât o simplă delectare estetică.
Este o dăinuire în cântec.
Acel Concurs al interpreților vocaliști nu întâmplător a fost

fost observate de Valentina Balan,
cea care a transformat Școala medie nr.2 din Noua Suliță cu
limba română de predare în Liceu
raional.
– Regretata Valentina Balan
a avut darul să descopere talente
nu numai în rândurile elevilor, dar
și a profesorilor. Creând Liceul, ea
a format și un colectiv pedagogic
unit. Pentru noi, proaspete absolvente ale Facultății de Pedagogie,
invitația ei de a lucra la Liceu a
fost neașteptată. Putem afirma că
prin cuvântul ei, directoarea Valentina Balan ne-a deschis calea
în pedagogia adevărată, spune cu
convingere Natalia.
– S-a întâmplat așa că am luat
în primire două clase întâi paralele
și această ordine nu s-a schimbat.
Am avut în acești ani câteva promoții, iar acum lucrăm cu clasele a
patra. Unica deosebire e că într-o
clasă limba de predare este româna, iar în cealaltă – ucraineana. În
pofida acestor schimbări, la Liceul
nostru sunt păstrate și propagate
tradițiile românești, mai ales cele
ale sărbătorilor de iarnă și ale
Mărțișorului. La ele participă nu

da Pascar, la fel ca și alți pedagogi
de la Liceu, caută să descopere și
să dezvolte harul cu care sunt înzestrați anumiți elevi.
– Mai mulți elevi de-ai noștri

Surorile-gemene Natalia și
Nadejda Pascar întotdeauna
cântă în duet. Ai impresia că și
cântecele sunt gemene cu ele.
Preferă cântecele despre primăvară, în genere cântece luminoase, senine, pline de sens ca pomii
încărcați de floare... Asemenea
cântece și împletesc cununa succesului scenic al surorilor Pascar.
– În raion evoluăm foarte des,
în regiune – de asemenea. Am
fost și în România, am participat
la un festival din Bulgaria împreună cu tinerele talente de la Centrul Bucovinean de Arte de Conservare și Promovare a Culturii
Românești. Trăim cu speranța
că pentru noi cele mai frumoase succese sunt înainte, declară
într-un glas Natalia și Nadejda
Pascar.
Aşa trebuie să fie, căci minunatul lor duet de destin este blagoslovit.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Iulian Pozneakov
a câștigat Cupa
Carpaților la Box
Tailandez

LC

Trageri la sorți pentru
sferturile de finală din
Europa League 2019

La Ivano-Frankivsk s-a desfășurat competiția Cupa Carpaților la
Box Tailandez. La turneu au participat sportivi din regiunile vestice ale
Ucrainei, inclusiv din regiunea Cernăuți. Iulian Pozneakov, elev al Clubului sportiv „Tay Sen” din Cernăuți
(antrenor Serhii Berejnyi), la categoria 60 kilograme a cucerit aurul
competiției. În semifinale Iulian s-a
impus în fața reprezentantului regiunii Ternopil, iar în finală l-a învins pe
sportivul din Ivano-Frankivsk.

Noua Suliță: Campionatul raional la
orientare sportivă „Ghiocelul”

La Noua Suliță s-a desfășurat Campionatul raional la orientare sportivă „Ghiocelul”. La competiție au participat elevi de la Liceul raional și Gimnaziul din Noua Suliță, precum și elevi de la școlile
din Marșinți, Mahala, Dranița, Mălinești, Cotileu și

Tărăsăuți. Tinerii sportivi au concurat la cinci categorii de vârstă. În consecință, primul loc a revenit
echipei din Cotileu, locul doi a fost ocupat de elevii
din Marșinți, iar pe locul trei s-a clasat echipa din
Dranița.

Oleksii Bilyci,
medaliat cu argint
la Campionatul
Național de Şah

După efectuarea tragerii la sorţi pentru sferturile Ligii Campionilor, la
sediul UEFA de la Nyon (Elveţia) a avut loc tragerea la sorţi a sferturilor
din Europa League. Dar, iată cum a decurs tragerea la sorţi din Europa
League:
SFERTURI
1. Napoli – Arsenal
2. Villarreal – Valencia
3. Benfica – Eintracht Frankfurt
4. Slavia Praga – Chelsea
Meciurile tur din sferturile Europa League se vor juca pe 11 aprilie,
urmând ca jocurile retur să aibă loc cu o săptămână mai târziu. Semifinalele sunt programate pe 2 mai (turul), respectiv 9 mai (returul). Finala
ediției 2018/2019 a Europa League se va disputa la Baku (Azerbaidjan),
pe 29 mai.

Liga Campionilor UEFA 2019:
Trageri la sorți pentru
sferturi de finală

La sediul UEFA de la Nyon (Elvetia) s-a desfăşurat tragerea la sorţi
a meciurilor din sferturile de finală ale Ligii Campionilor.
SFERTURI
1. Ajax Amsterdam – Juventus
2. Liverpool – FC Porto
3. Tottenham Hotspur – Manchester City
4. FC Barcelona – Manchester United
Partidele din sferturi se vor disputa pe 9/10 aprilie (turul), respectiv
16/17 aprilie (returul). Semifinalele vor avea loc în perioada 30 aprilie/1
mai (turul), respectiv 7/8 mai (returul). Finala ediţiei 2018/2019 a celei
mai importante competiţii intercluburi din Europa va avea loc pe 1 iunie,
pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid.

Tânărul șahmatist bucovinean, Oleksui Bilyci de 14 ani, a fost medaliat cu
argint la Campionatul Național de Şah
rapid-seniori. Oleksii a acumulat 7,5
puncte, iar în finală a cedat în fața reprezentantului din Lviv. Medalia de bronz i-a
revenit reprezentantului regiunii Odesa.

Regal fotbalistic la Tărășeni!
Cinci medalii pentru sportivii bucovineni la
FC Ceahor și FC Voloca, în
Campionatul Național de Lupte Universale
finala Cupei raionului
Cinci medalii au cucerit sportivii bucovineni la Campionatul Național de Lupte
Universale, care a fost găzduit la CerHliboca la minifotbal
nomorsk, regiunea Odesa. Medalii de aur
au cucerit Iaroslav Vovk și Liudmyla Iliuk.
De asemenea, Mykola Grygoreak, Iuri
Metlușan și Liudmyla Iliuk au fost medaliați cu argint, iar Serhii Romaniuk a intrat
în posesia medaliei de bronz. Sportivii
cernăuțeni sunt antrenați de către Ivan
Ștefiuk și Ruslan Adamovyci.

Finala Cupei raionului Hliboca la minifotbal va fi disputată
între FC Ceahor și FC Voloca. Partida finală este programată
pentru 24 martie, cu începere la ora 13.00, pe terenul sportiv
al Complexului de agrement „Kozațkyi hutir” din Tărășeni. Sunt
invitați toți suporterii și microbiștii fotbalului hlibocean.
Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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De la lume adunate

LC

VÂRSTA NU E UN OBSTACOL PENTRU FERICIRE

A

cea piatră nestemată – fericirea, pe care
o așteaptă orice om și pe
care este gata oricând s-o
pună la cel mai de cinste
loc în casă, nu vine la toți
concomitent. Nici oamenii
nu întotdeauna prind momentul când această mare
comoară le intră de-a
dreptul în casă.

Povestea de viață a lui Valeriu începea, ca și altele, deosebit de frumos, dar
la o vârstă de flăcău tomnatic deja, când,
vorba ceea: nu te mai însoară nici babele și
toată nădejdea de a-ți înfiripa un cuib al tău
pare a fi pierdută. Încă de pe băncile școlii,

când era în clasele mari, tânărului i-au picat
tronc la inimă mai multe copile de gospodari. Dar, nu a fost să fie. Anii au trecut și
toate „floricelele”, după cum le dezmierda
flăcăul, s-au dus care încotro: pe la studii
ori s-au măritat prin alte sate. Așa a rămas
băiatul cu inima friptă. Dar, timpul le pune la
loc pe toate, îl liniștea mama și ce e al tău,
de o parte este pus. S-a luat omul nostru
cu lucrul și a mai uitat de această „lipsă”.
Mânuia bine cârma tractorului și volanul
mașinii, ba se pricepea și la reparat tehnica. De aceea, era de neînlocuit, practic,
în gospodăria colectivă în care lucra. Zilele
treceau una după alta și iată că se vede
Valeriu cel hazliu trecut de 30. Rudele au
început să-i dea târcoale tot mai insistent.
Și părinții îi erau deja puțin înaintați în vârstă și-l tot îndemnau să-și aducă o femeie
în casă, care să le aducă pe lume îngerași
de nepoței. Văzând că nu poate scăpa de
gura lor, Valeriu îi hrănea tot mai insistent
cu promisiunile, că „iată cât de curând o să
v-o prezint pe aleasa mea”. Și „minunea”
s-a produs într-o zi de vară când toată lumea din gospodărie era la seceriș. Valeriu
a fost trimis să transporte cu mașina grâul
la un depozit al colhozului, situat la Hliboca.
Vă mai amintiți, dragi cititori, cum se făceau
aceste depozitări de grâne și câtă veselie
era pe aria colhozului în timpul secerișului.
Râsete, glume până la o bucată de noapte
până când flăcăii și fetele din acel schimb
plecau pe la casele lor. Așa s-a întâmplat
ca într-una din acele zile, în echipa de băieți și fete, care plecau la descărcat grâul,
să vină și Ioana, o fată zveltă și frumoasă,
care nu lăsa indiferent pe nimeni. „Unde-s
20 de ani ai mei”, ofta Valeriu în sinea lui și
aștepta momentul când îi va ajunge cura-

jul să-i spună Ioanei că e frumoasă și că
l-a dat gata. În ziua aceea și-a luat inima-n
dinți și a invitat-o să vină în cabină până
la Hliboca. Băieții, care erau în camion au
rămas cu gurile căscate. Nu a reușit acest
flăcău tomnatic să lege capăt de vorbă
cum fata i-a luat-o înainte:
– Ce mai faceți, bade Valeriu? Tot cu
lucrul și cu lucrul.
Bărbatul s-a făcut foc la auzul cuvântului „bade”, dar s-a stăpânit și a întors-o în
glumă:
– Te rog să nu mă faci chiar atât de bătrân, pentru că demult te urmăresc cu privirile. Vreau să-ți spun că demult n-am avut
parte de asemenea sentimente plăcute.
Fata roși. Ce i-o fi venit în minte acestui bărbat, care era aproape de-o vârstă
cu mama ei? Numai el știe. Multe fete din

ia că nu se vor mai despărți niciodată. De
atunci continuau să se iubească în taină. În
ajunul sărbătorilor de iarnă fata i-a declarat
alesului ei că așteaptă un copil. Părinții de
ambele părți au pus la cale destul de rapid
toate pregătirile de nuntă pentru a nu da
prilej babelor din sat pentru multe discuții.
După sărbători au jucat o nuntă la care s-a
veselit tot satul. Înaripat de dragostea tinerei soții, Valeriu se simțea fericit ca nimeni
altul. O bucurie aparte trăiau tinerii în așteptarea acelui firicel de viață ce avea să
vină pe lume. Tot cu ajutorul părinților lui
şi-au durat o casă. Bărbatul avea materialele pregătite din timp, dar numai bucuria și
fericirea vieții de familie i-au dat curaj de a
porni construcția. Astfel, în pofida diferenței
de vârstă, cei doi au înțeles ce e fericirea
doar unul alături de celălalt. Ea, bucuria,

satul acela și l-ar fi dorit de bărbat. Chiar și
mama Ioanei l-a sorbit din priviri în dulcea
lor tinerețe. Însă, pe Valeriu nu l-au atras în
viața lui nici discotecile, pe care le organizau tinerii la clubul din sat, și nici seratele
ce se petreceau la școală pe când era elev.
În schimb, mama i-a altoit o dragoste aparte pentru lucrurile sfinte și de când se ține
minte umbla cu ea la biserică, fie la slujba
de duminică, fie în zile de sărbători. Ioana
îi aruncă o privire la cămașa și pantalonii,
care au uitat când au fost ultima dată călcați. Bărbatul observă acest lucru. A doua
zi veni curățel și călcat ca trecut prin urechea acului. Și iarăși fata a fost invitată în
cabină până la Hliboca. Nu era împotrivă
nici Ioana să-l aibă alături. Ceva o rodea
totuși – între ea și acest „bade” era o diferență de 15 ani. Și, ce-o să zică gura lumii?
Seara i s-a destăinuit mamei sale.
– Ei și ce dacă e mai în vârstă. Este
deja un om format nu ca mucoșii ăștia ce
umblă doar după fuste și mai mult nu știu
nimic în viață, insistă mama.
Văzând atâta aprobare în cuvintele
mamei, în zilele următoare Ioana căuta
singur momentul de a se vedea cu Valeriu. Și într-o seară, după ce a transportat
ultimii saci la Hliboca, bărbatul i-a propus
s-o conducă până acasă. Vecinele din mahala au căscat gurile până la o bucată de
noapte și au păzit când va pleca mașina
de la portița Ioanei. De la o vreme cei doi
au decis să se ferească de ochii lumii și
se pierdeau serile sub stele și clar de lună.
Îmbrățișările și sărutările lor deveneau tot
mai pătimașe până când s-au trezit într-o
dimineață, în zori de zi îmbrățișați în poienița de lângă pomătul colhozului. În acea
noapte au avut timp să-și spună unul altu-

s-a triplat când pe lume a venit Angelica,
odorul lor cel drag, care a cimentat și mai
mult familia. Dar, se știe că nici o familie nu
este ferită de norii negri ai invidiei. Pe când
fetița avea șase anișori, Ioana și-a înștiințat bărbatul că ar vrea să plece în Italia la
invitația unei femei din sat, stabilită de mai
mulți ani la Milano. La început s-a opus
omul, dar, în cele din urmă, insistențele și
argumentele soției au fost mai grele la cântar. I-a promis că merge la un mic schimb,
iar dacă toate vor merge strună, îi va lua și
pe ei. Nu știa bietul om că acea femeie le
dorește răul și vrea să i-l pețească pe Valeriu surorii sale rămasă fată bătrână. De
cum a plecat Ioana, „potențiala consoartă”
a început să-i deranjeze cu vizitele. Ba se
oferea să le facă un borș, ba s-o ajute pe
Angelica cu lecțiile. Valeriu, însă, bărbat înțelept, o ținea la distanță. Atunci cea care le
„dorea numai binele” a luat-o pe altă cale –
a tras-o pe Ioana în destrăbălări. Peripețiile
soției au ajuns la urechile bărbatului. Omul
se străduia să se stăpânească și trăia cu
nădejdea că într-o zi soția se va dezice
de la lucrurile rele și va reveni în cuibul lor.
Așa au trecut patru ani de coșmar și dureri
sufletești. Văzând că Ioana lui nu mai are
cale întoarsă acasă, s-a recăsătorit. Și din
nou în familia lui a răsărit soarele bucuriei.
Această veste a fost o lovitură mare pentru
Ioana. Noua aleasă a lui Valeriu era chiar
verișoara ei, împreună cu care au mai adus
pe lume doi feciori și care a devenit o
adevărată mamă pentru Angelica și
o soție iubitoare pentru omul lovit de
încercările vieții atunci când ea părea
mai dulce.
Dumitru VERBIȚCHI

Fiul către tatăl său:
- Tată, să știi că mama conduce mașina mai
bine decât tine.
- Și asta de ce, mă rog?
- Păi, insistă feciorul, ai spus singur că nu ai
putea să mergi nici zece metri cu mâna de frână
trasă, iar ea a reușit să meargă chiar 15.
***
O doamnă îi telefonează prietenei sale:
- L-am trimis pe-al meu la magazin cu o oră
în urmă după cartofi. Numai ce mi-a telefonat o
cunoscută și mi-a zis că l-a accidentat o mașină.
- Vai de mine! – exclamă aceea. Ce-o să faci
acum?
- Nu știu, cred că niște orez.
***
Un psiholog este întrebat despre problemele
din cuplu:
- Este posibil ca prostia să fie motivul divorţului?
- Este posibil, dar, de cele mai multe ori, prostia este motivul căsătoriei!
***
Feciorul către părintele său:
- Tată, trebuie să mergi la şcoală să vorbeşti
cu diriginta.
Tatăl mirat:
- De ce, ce-ai mai făcut?
- Păi, nimic, răspunde fiul, am întrebat doar:
“La ce capăt?”
- Cum aşa?
- La ora de matematică, profesoara, cu o riglă
în mână, a venit şi a îndreptat-o spre mine spunând: “La capătul acestei rigle este o persoană cu
o minte înceată”. La care eu doar am întrebat: “La
ce capăt?”.
***
În fața şemineului din sufragerie doi soți stăteau unul în brațele celuilalt. Printre sărutări fierbinți și pasionale, soția îi spune bărbatului:
- Iubitule, am să-ți dau o veste mare! Peste puțin timp, vom fi trei!
- Ooo! Iubito, ce veste bună mi-ai dat! - răspunde bucuros bărbatul, strângându-și mai tare soția
în brațe.
- Mă bucur iubitule, adaugă aceasta, mama
și-a vândut casa și de mâine va locui cu noi!

***
Un șofer este tras pe dreapta de un inspector
de la rutieră.
- Dumneata, domnule, unde te grăbești pe
gheața aceasta? Ori vreai să ajungi la spital.
- Da, vreau să ajung la spital.
- Bravo, frumos răspuns. Ești șmecher.
- Nu, domnule polițist, sunt medic.
***
Vine o doamnă la medic și începe să se plângă
de toate necazurile. Medicul o ascultă vreo zece
minute, îi spune să scoată și limba și începe să
scrie ceva grăbit. După ce isprăvește, pacienta îl
întreabă:
- Doctore, de ce mi-ați spus să scot limba fără
măcar să mă examinați.
- Am vrut să scriu rețeta în liniște.
***
Sâmbătă dimineaţa soţul se trezeşte mai devreme ca de obicei, îşi gâdilă soţia la talpă şi o
întreabă în şoaptă:
- Scumpo, vreai să petrecem un weekend minunat?
Ea măgulită:
- Cum să nu, dragul meu. Ce idei ai?
- Să ne vedem luni.
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Poate preveni cancerul, bolile de inimă şi alte afecţiuni cronice.
Este considerat aliment minune

P

oate preveni multe boli grave!
Vestiții acizi grași omega 3 sunt
capabili să ţină la distanţă o mulţime de boli. Atât peștele oceanic
(macrou, cod, hering, somon, ton,
sardine etc.), cât și cel de apă dulce (păstrăv, știucă, șalău, crap etc.)
conțin din belșug vestiții acizi grași
omega 3 care sunt capabili să ţină la
distanţă cele mai periculoase boli.

Cancerul de sân. Conform unui studiu apărut în revista Asociaţiei Americane pentru Studiul Cancerului, grăsimile sănătoase din peşte sunt în topul alimentelor care
pot preveni afecţiunile grave. Pentru a cerceta beneficiile
uleiului de peşte, medicii de la Institutul de Studiu al Cancerului Fred Hutchinson Cancer Research Center din Seattle
au stat de vorbă cu 35 de mii de femei şi le-au rugat să
completeze un chestionar referitor la consumul de peşte.
Apoi, le-au urmărit timp de şase ani.
Dintre toate femeile, aproape 900 au făcut cancer de
sân. După analizarea chestionarelor şi corelarea cu îmbolnăvirile de cancer, medicii şi-au dat seama că persoanele
care au consumat în mod frecvent peşte şi-au redus cu 32
la sută riscul de cancer.
Bolile cardiovasculare. Potrivit unui studiu prezentat la conferinţa European Heart Rhythm Association (EHRA),

persoanele care mănâncă peşte de două ori pe săptămână îşi
scad cu 13 la sută riscul dezvoltării fibrilaţiei atriale (o aritmie
frecventă ce apare în special la persoanele în vârstă). Protecţia împotriva fibrilaţiei atriale se datorează uleiului de peşte
care se găseşte în somon, ton, păstrăv, macrou şi sardine.
Osteoporoza. Un consum regulat de peşte contribuie la prevenirea osteoporozei, datorită vitaminei D. Carenţa
de vitamina D afectează în special sănătatea oaselor, întrucât asimilarea calciului nu se mai face în mod corespunzător. Un adult are nevoie zilnic de 600 UI de vitamina D.
Organismul uman este capabil să producă în mod natural această vitamină liposolubilă, însă pentru ca procesul
de sinteză să fie declanşat este nevoie de razele soarelui.
Cum nu întotdeauna aveţi ocazia să vă expuneţi la soare,
este nevoie să vă luaţi doza de vitamina D din alimentaţie.
Sunt destul de puţine alimente care conţin vitamina D, printre acestea numărându-se şi peştele.
Alzheimer. Acizii graşi care se găsesc în carnea de
peşte şi în fructele de mare previn deteriorarea celulelor
creierului.
Un studiu realizat de o echipă de cercetători francezi
a arătat că persoanele care consumă peşte sau fructe de
mare cel puţin o dată pe săptămână au un risc scăzut de a
suferi de boala Alzheimer.
PRECAUŢII. Oricât de sănătoasă ar fi carnea de peşte, este bine să fiţi precaut atunci când o cumpăraţi, deoarece poate conţine mercur, un metal care, în cantităţi prea
mari, poate dăuna organismului.
Cele mai sensibile persoane la consumul de peşte cu
mercur sunt femeile însărcinate, femeile care vor să rămână
însărcinate, femeile care alăptează şi copiii. În cazul lor, consumul de peşte cu un conţinut ridicat de mercur trebuie evitat.

Smochinele, sursă
excelentă de calciu

C

rude sau uscate, smochinele au proprietăţi diuretice,
laxative şi emoliente, aceste fructe având un efect
tonifiant asupra pielii datorită bogăţiei de vitamine şi minerale. Mici, delicioase, cu un gust dulce-acrişor, acestea
ajută la reglarea tensiunii arteriale, îmbunătăţesc digestia
şi ţin la distanţă osteoporoza.

Beneficiile pentru sănătate ale smochinelor sunt atribuite cantităţilor mari de
antioxidanţi, vitamine şi minerale pe care
acestea le conţin. Amigdalita, astenia, tusea, gingivita, constipaţia şi guturaiul sunt
doar câteva dintre afecţiunile care pot fi
tratate cu ajutorul smochinelor. Ştiaţi că
10% din doza zilnică de calciu se află în
doar 2-3 smochine (la care se adaugă:
magneziu, mangan, fosfor, seleniu, sodiu,
zinc, molibden, fier şi cupru) sau că smochinele conţin de 2 ori mai mult calciu şi
fosfor decât laptele?

Soiuri de peşte cu un conţinut ridicat de
mercur: merlinul albastru, peştele spadă, rechinul,
macroul.
Peşte cu un conţinut moderat de mercur
(poate fi consumat o dată pe lună): pionul portocaliu, merluciul, epinefelul.
Peşte cu un conţinut scăzut de mercur (poate fi consumat de 2 ori pe săptămână): heringul,
tonul la conservă,
Peşte cu un conţinut foarte scăzut de mercur (poate fi consumat fără restricţie): somonul,
codul, eglefinul.
Persoanele care suferă de hipertensiune arterială sau
boli hepatice ar trebui să evite consumul de peşte afumat
şi sărat.

FRUCTELE ȘI LEGUMELE REDUC
LA JUMĂTATE RISCUL ÎMBOLNĂVIRII DE CANCER
200 de studii recente, realizate în 17 țări, au
ajuns la o concluzie comună: „Consumul de
fructe și legume reduce la jumătate riscul
îmbolnăvirii de cancer!”. Totodată, cercetările
respective mai scot în evidență o concluzie
semnificativă: și după îmbolnăvire, consumul
de fructe și legume este benefic, deoarece
poate să împiedice evoluția dramaticei boli.

DE CE E BINE
SĂ CONSUMI SMOCHINE?
 Conţin triptofan, o substanţă responsabilă de asigurarea unui somn liniştit.
 Conţin potasiu, responsabil pentru buna
funcţionare a aparatelor digestiv şi muscular,
dar şi pentru reducerea tensiunii arteriale.
 Prin conţinutul de calciu ajută la prevenirea osteoporozei, fiind recomandate a fi consumate de copiii aflaţi în perioada de creştere.
 Au un conţinut bogat de polifenoli
şi flavonoide care previn problemele cauzate de radicalii liberi.
 Sunt fructe alcaline şi astfel ajută la
reglarea PH-ului organismului.
 Conţin benzaldehidă, o substanţă
cu caracteristici anticancerigene.
 Datorită conţinutului ridicat de fibre,
previn constipaţia şi cancerul de colon.
 Prin conţinutul de luteină şi zeaxantină
susţin sănătatea retinei.
 Nutriţioniştii mai spun că le putem
consuma şi pentru detoxifierea organismului. Crude sau uscate, smochinele au proprietăţi diuretice, laxative.

Studiile respective precizează că
fructele hrănesc organismul la nivelul
sistemului nervos, iar legumele hrănesc
sistemul osos și pe cel muscular. De asemenea, leguminoasele precum lintea, fasolea, soia, mazărea uscată și năutul sunt
deosebit de valoroase în hrana cotidiană
prin aportul lor mare de fier, fibre și proteine. Aceste tonice naturale previn bolile
cardiovasculare, obezitatea și anumite
tipuri de cancer. Totodată, nutriționiștii
susțin că numeroase suplimente naturale
pe bază de plante își dovedesc eficiența în cazul problemelor de sănătate: le
ameliorează sau le vindecă. În același
timp, aceste preparate naturale pe bază
de plante nu au efecte toxice și pot fi
consumate în paralel cu medicamentele
alopate.

Să combinăm alimentele
cu suplimentele alimentare. O echipă de nutriționiști de la Har-

vard, renumită pentru valoroasele studii
și lucrări de specialitate, precizează cât
de eficientă este combinarea alimentelor cu suplimentele alimentare în privința completării carențelor de vitamine și
minerale în organism. În această privință, nutriționiștii susțin că în suplimentele
naturale de calitate se regăsesc combinații nutritive deosebite. De exemplu,
vitaminele A și C, consumate împreună,
au efecte deosebite împotriva îmbătrânirii organismului și a cancerului, decât ar
putea să acționeze cele două vitamine
consumate separat.
(Leacuri şi terapii)

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Caravana filmului românesc a poposit din nou la Cernăuți

Pentru a patra oară în regiunea
noastră poposește Caravana filmului românesc. Ea ne-a adus, în primul
rând, filmul artistic „Valea orbilor”, care

a fost proiectat săptămâna trecută la
sediul Societății „Mihai Eminescu”. La
baza subiectului filmului stau evenimentele din vara anului 1940, când Ungaria

hortistă a ocupat partea de nord-vest a
Transilvaniei. Această lucrare cinematografică încă n-a apărut pe ecrane, ea
fiind demonstrată deocamdată în cadrul
unor acțiuni culturale. Și publicul cernăuțean a avut această onoare de a viziona „Valea orbilor”. Evenimentele oglindite de cineaștii români se aseamănă
foarte mult cu cele din vara aceluiași
an de tristă amintire – 1940 – din nordul
Bucovinei. Mesajul a fost înțeles și primit cu durere în suflet. Dacă în Transilvania martirii români au fost exterminați
de hortiști, cei bucovineni – de călăii regimului totalitar bolșevic.
Președintele Societății „Mihai Eminescu”, domnul Vasile Bâcu, a totalizat:
„Este un proiect foarte bun și suntem
la a patra lui ediție. Ne dorim ca filmul
românesc să ajungă în fiecare dintre
satele noastre și să fie demonstrat nu
numai în școli, ci și la cluburi și casele
de cultură”.

Mărțișoare și premii

Ne bucură faptul că românii din ținutul nostru nu numai că poartă cu mândrie la piept mărțișoare, ci le simt cu
sufletul. Pe an ce trece se lărgește aria
festivalurilor „Mărțișorului”. Intenția pornită de la Societatea „Mihai Eminescu”
a fost și este preluată de tot mai mulți
organizatori ai spectacolelor tradiționale românești, având ca generic tradiția
milenară a Mărțișorului. Pe această
undă se află și Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina,
condusă de doamna Lilia Govornean,
care duminica trecută a organizat în
incinta Centrului Bucovinean de Arte
pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Românești Concursul „Mărțișor-2019 – purtător de pace și
prietenie între popoare”.
Spectacolul despre istoria și semnificația Mărțișorului a fost prezentat de
elevi de la școlile din Boian, Mihoreni și
Hreațca, de la Liceul raional Noua Suliță.

Printre oaspeții de onoare ai concursului au fost reprezentanții Consulatului General al României la Cernăuți, în frunte cu doamna Consul
General, Irina Loredana Stănculescu,
Direcției Învățământ și Știință din cadrul ARS Cernăuți, precum și o delegație de la Școala Profesională Spe-

cială din Câmpulung Moldovenesc,
județul Suceava, condusă de doamna
directoare Gabriela Juverdeanu. Învingătorilor concursului li s-au înmânat diplome din partea ACDER, precum și cadouri și premii bănești din
partea Consulatului General al României la Cernăuți.

Cea mai cunoscută tămăduitoare,
Lucreția MELISSA,
sosită la Cernăuți la cererea
românilor care au probleme, aflați în
suferință
Cea mai mediatizată din România, care a apărut la toate posturile TV, Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, Show păcătos
etc.
Sunt multe vrăjitoare care profită de numele meu, folosindu-mi numele.
Telefoanele afişate în anunţ sunt numai ale mele şi nu se vor
schimba niciodată!
Doamna Melissa vă ajută să aveţi spor în afaceri, câştiguri în
bani, realizări în toate domeniile care vă interesează, dragoste
Atenție! Fermecătoarea Melissa-Lucreția
şi noroc.
Dacă aveţi probleme în dragoste, afaceri, sunteţi nemulţu- vă anunță că în luna martie se fac cele mai
mită lângă persoana iubită, dacă nu vă merge bine în ceea ce puternice farmece pentru a-i face pe oameni
faceţi, atunci apelaţi la mine şi vă voi rezolva orice problemă.
fericiți, de legare a persoanei iubite sau de dezlegare, poate
Vrăjitoarea Melissa vine acum în ajutorul tuturor celor îndeplini orice dorință pe care o aveți și oferă talismane de
care au nevoie. Contactaţi-mă!
dragoste și împreunare.
Fiecare om din orice colţ al lumii doreşte să aibă noroc în
dragoste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu vă pot rezolva aceste probleme numai în 24 de ore cu rezultate garantate. Vrăjitoarea Melissa,
Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pentru a vă face o primă ve- singura din România care vine în ajutorul
dumneavoastră cu dezlegări de farmece, blesteme, necarificare.
Vrăjitoarea Melissa din România vă rezolvă orice doriți!
zuri în familie şi despărţiri.
Doamna Melissa deţine cartea magică veche de peste 100
de ani cu care face cele mai puternice desfaceri de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează cu magie veche şi pot rezolva orice fel de problemă şi orice dorinţă aveţi.
Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare de magie albă şi preoţi şi nu aţi fost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit şansa de a obţine ceea ce doriţi.
Sunt o femeie cu puteri foarte mari care pot să aduc un bărbat sau o femeie în numai trei ore la persoana care doreşte.
Prin plante şi leacuri pot vindeca boli de
piele, scot argintul viu, lecuiesc beţia, impo- Relații la tel. +38(068)2867379; +38(099)2294132;
tenţa, pot salva tinerii de vicii nedorite, aduc
+(40)747500601, sau pe Viber
persoane plecate de acasă, împreunez familii Redacţia ziarului nu poartă răspundere pentru conţinutul
dezbinate, ajut în spor şi afaceri etc.

anunţurilor publicitare

“După mulți ani de suferință în dragoste, am reușit să dau de
această doamnă cu puteri miraculoase. Am reușit să îmi gasesc sufletul pereche! Mulțumesc!” –
Mihai T., or. Cernăuți.
„Aduc mii de mulțumiri clarvăzătoarei Melissa, care mi-a dat din nou
o rază de lumină și bucuria de a trăi vindecându-mă de boala, care cre-
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deam că este incurabilă, depresia. Am mers la o mulțime de medici, dar
nici unul nu a reușit să mă ajute. Am luat tratamente peste tratamente
de-a lungul anilor, însă fără nici un rezultat.
Recomand această minunată doamnă tuturor persoanelor cu
probleme, care și-au pierdut orice fel de speranță. Încă o dată mii
de mulțumiri!” –
Maria A., raionul Storojineț.

HOROSCOP
25-31.03.2019
BERBECUL. Treci printr-o perioadă
destul de agitată, dar încearcă să rămâi
calm, chiar și atunci când totul o ia razna.
La serviciu poți întâmpina dificultăți în menținerea unui climat profesional liniștit. Pot
interveni unele probleme de încredere sau chestiuni
financiare între tine și unii prieteni. Petrece acest
week-end cu persoana iubită.
TAURUL. Săptămâna aceasta aduce
un climat propice curățeniei de primăvară. Nu
trebuie să te blochezi în mijlocul intrigilor de la
birou. Capacitatea ta de a media conflicte te
face o persoană agreabilă la serviciu. În intervalul marți-vineri n-ar strica să acorzi mai mult
timp persoanei iubite. Se întrevăd la orizont momente
mai mult decât potrivite să petreceţi cu prietenii.
GEMENII. Nu este exclus să primești
beneficii materiale sau de imagine. Până
miercuri, pune-ți în ordine ideile şi redă-le
într-o formă profesionistă. În relaţiile cu
partenerul, convinge-te că atunci când vă
vedeți rar, e mai bine. Se prognozează că
weekend-ul va fi destinat celor apropiați.
RACUL. Situațiile complicate se vor
simplifica săptămâna aceasta. Depinde
de tine dacă ți se schimbă norocul sau nu!
Uneori tensiunile pot să producă scânteile
de care este nevoie pentru relația de cuplu.
Nu te descuraja așadar dacă nu merge totul așa cum
te-ai așteptat weekend-ul acesta în plan sentimental.
Există posibilitatea ca săptămâna viitoare situația să
se întoarcă în favoarea ta.
LEUL. S-ar putea să te încerce unele temeri și neliniști legate de viitor. Chiar dacă s-ar
putea să simți că se aplică asupra ta presiuni
uriașe la mijlocul acestei săptămâni, caută să
vezi acest moment drept unul propice pentru a
găsi sprijin pentru interesele tale. În relaţiile cu partenerul
poți avea discuții în contradictoriu. E clar că pe unul dintre
voi vă preocupă prea mult aceste aspecte.
FECIOARA. La începutul săptămânii
s-ar putea să fii ceva mai critic cu tine însuți
decât de obicei. Autocritica este favorabilă până la un anumit moment. O perioadă
propice legării unor relații noi, atragerii de
sponsori la serviciu şi o săptămână favorabilă vieţii de cuplu. Dar, atenţie la cheltuieli și fă un bilanț al situației tale financiare din ultimele săptămâni.
BALANŢA. Săptămâna aceasta vei
lua avânt la serviciu, atunci când alții abia
reușesc să-și facă norma de lucru a zilei. Te
vei bucura de unele avantaje, dar şi de câştiguri financiare. În familie și cuplu va prevala iubirea, bucurându-te alături de persoana
dragă. Menţine acest sentiment pentru o perioadă
cât mai îndelungată.
SCORPIONUL. Se anunţă o perioadă prielnică afirmării pe plan social și profesional atâta timp cât nu lași treburile de acasă
să se amestece cu cele de la serviciu. Se recomandă să investești pasiune și creativitate
în tot ceea ce-ți propui să faci. În relaţii s-ar
putea ca partenerul să aibă ceva de împărțit cu familia
ta. Diferențele de mentalitate ajung să-și spună cuvântul.
SĂGETĂTORUL. O săptămână favorabilă clarificării unor chestiuni legate de
o moștenire. Comunicarea cu colegii de
muncă poate avea un impact nu tocmai de
dorit. Relaţiile cu persoanele apropiate, dar
şi cu prietenii ar putea să se șubrezească
vizibil. Recunoaște faptul că au existat momente în
care n-ai fi reușit fără ei. Se recomandă să lași deoparte ironiile și sarcasmul.
CAPRICORNUL. În relaţiile de
afaceri n-ar strica să mizezi mai mult pe
abilitățile tale de comunicare și socializare. În acest caz, profită de puterea ta de
convingere. În relaţia de cuplu abordează subiecte tabu cu persoana iubită. Vei
reuşi să-l faci pe cel drag să vadă lucrurile din perspectiva ta și chiar să-și schimbe punctul de vedere.
VĂRSĂTORUL. În această săptămână
caută să te concentrezi pe proiectele de grup
în care ești implicat ori pe idei de afaceri pe
care ai putea să le derulezi cu alte persoane.
Se prefigurează apariția unor persoane dispuse să te ajute să le materializezi. Viața socială
reprezintă centrul tău de interese. Cu siguranță că cei
apropiaţi te vor ajuta să găsești noi și noi metode de a-ți
vedea visurile împlinite.
PEŞTII. Atmosfera astrală a acestei
săptămâni poate asigura succesul în relaţiile cu colegii la locul de muncă. Atenţie
la starea financiară. Poți fi tentat să cheltuiești mai mult decât îţi poţi permite. În
familie există probleme de încredere care se cer
discutate și rezolvate la timp.
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Felicitări!
Zilele acestea și-a marcat jubileul de 50 de ani cunoscutul
medic de la Spitalul regional
din Cernăuți, domnul
Aurel
CRAVCIUC.
La mesajele de felicitare adresate sărbătoritului de către cei
scumpi și dragi, de colegii de
breaslă și de către pacienții
recunoscători, se alătură și

colectivul ziarului „Libertatea Cuvântului”,
publicație care a inclus
nu o dată în paginile
sale sfaturile și consultațiile acestui minunat
medic-urolog. Îi dorim
domnului Aurel armonie și fericire în familie,
să aibă bucurii în urma
celor doi fii ai săi.
Mulți ani frumoși
ca primăvara!

Mult stimata și draga doamnă
Anastasia
MICHICIUC
din suburbia Țețina a oraşului
Cernăuţi, la 19 martie împlinește
onorabila vârstă de 94 de ani.
Cu această ocazie, o felicită din
tot sufletul cei patru copii: Gheorghe, Maria, Elena și Stela împreună cu familiile lor, cei 8 nepoți, 10
strănepoți și familia Cojocari.
Vă dorim multă-multă sănătate, că-i mai scumpă decât toate,
fericire, bucurii și cele mai frumoase urări de bine, să vă fie viața un veșnic început de vară, iar
zâmbetul de pe buze nicicând să
nu dispară.
Scumpa noastră!
Primiţi petala vârstei ca pe o
binecuvântare. Ea să vă fie rod al
bucuriei şi speranţei! Credinţa şi
iubirea să vă însoţească pretutin-
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În cea de a 21-a zi a lui
Mărţişor, doamna
Maria
ZAGARCIUC (Axani)
din localitatea Mahala (Buda),
raionul Noua Suliţă, îşi adună
la buchetul vieţii încă o frumoasă floare.
Cu această deosebită ocazie, un sincer mesaj de felicitare cu urări de bine şi multă
sănătate îi adresează sora Ştefania Vitrescu din or. Cernăuţi împreună cu familia ei.
Dragă surioara mea! În ziua ta de naştere, Domnului mă voi ruga ca de Sus să-ţi trimită, cu mana Sa Cerească, sănătate şi putere, că-i cea mai de preţ avere,
la Cer mă voi ruga pentru surioara mea. Ea are nevoie
doar de sănătate, căci în viaţă a petrecut de toate.
Scumpă surioara mea! De ziua ta toate florile care înfloresc ţie ţi le dăruiesc şi pe fiecare floare
– câte o sărutare. La mulţi ani, draga mea, îţi urează
sora ta, tihnă sufletească Dumnezeu să-ţi dăruiască,
bătrâneţe uşoară cu familia grămăjoară.
La mulţi, mulţi ani!

deni, iar împlinirea s-o întâlniţi la
orişicare pas. Steaua ocrotitoare
să lumineze mereu asupra Dum-
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Nicolae MOTRESCU
la 75 de ani

La 22 martie a.c., profesorul, publicistul, activistul Nicolae Motrescu din comuna Crasna ar fi
împlinit vârsta de 75 de ani.
I-a fost dat să vină pe lume în ziua de 22 martie a
unui an cam greu, 1944. Pe stil vechi sărbătorim în această zi 40
de sfinţi. Aşa a vrut soarta, probabil, ca tot într-o zi de primăvară să
plece subit, neaşteptat, pe alt tărâm. Iată că la 18 martie s-au împlinit deja 11 ani de când nu-l mai avem printre noi. Nu-i mai auzim vocea cu un tembru deosebit, nu-i admirăm statura dreaptă şi ţinuta-i
demnă. Profesorul, publicistul, autorul de cărţi, omul şi crăsneanul
Nicolaie Motrescu a plecat într-un martie al anului 2008 spre zările
albastre. A fost şi a rămas pentru totdeauna fratele mai mic al regretatului poet crăsnean Ilie Motrescu. A fost un bun român, un mare
patriot al neamului şi baştinii chiar şi în acele vremuri de restrişte,
fapt pentru care a suferit toată viaţa. Alături de regretatul său frate
Ştefan Motrescu, fizicianul cu suflet de poet a ţinut făclia românismului aprinsă acolo, în Crasna lor dragă, susţinuţi şi îndemnaţi de
ceilalţi fraţi şi de unica lor soră Maria.
A reuşit să scoată (mai mult pe cheltuială proprie) în cei 64
de ani cât i-a fost hărăzit pe acest pământ 3 cărţi de valoare
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neavoastră şi a celor dragi inimii
Dumneavoastră.
La mulţi ani!

www.lyberti.com
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liderul presei românești
din Ucraina
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La împlinirea miraculoasei
vârste a majoratului, scumpul
nostru fecioraş, frăţior, nepoţel
şi verişor
Vlad
VERBIŢCHI
din satul Stăneşti, raionul Hliboca, își prinde cel mai frumos
trandafir la buchetul mirositor
al primăverii, înconjurat fiind
de valurile iubirii și armoniei
ce izvorăsc din inimile celor
dragi. Părinţii Dumitru şi Valentina, surioara Veruţa,
cumnatul Mihai și fiica lor Alexandra, bunicii Vasile şi
Viorica, mătuşa Ana şi unchiul Ion, unchiul Sergiu şi
mătuşa Maria, naşa de botez Elena, verişorii Vasile,
Vitalie Valentin, Sergiu și Sabrina îi aduc în dar cele
mai frumoase felicitări, însoţite de sentimente curate
şi dorinţa de a trece frumos prin viață și a simți din plin
miracolul tinereții.
Dragul nostru! În această zi deosebită de primăvară și în cele ce vor urma îți dorim din inimă să te bucuri
din plin de ceea ce ți-a dat Dumnezeu, dar cu putere
în suflet și în minte să tinzi și să obții ceea la ce visezi.
De ziua ta, copilul nostru drag,
Am vrea să-ți împlinim
Dorințe, gânduri puse-n prag
O viață cât trăim.
Să ai în viață numai cânt,
Iubire și candoare
Cu tot ce-i bun pe acest pământ
Și rugă păzitoare.
Noi te iubim mai mult ca ieri.
Mai mult ca altădată...
Și te rugăm să nu ai îndoieli
Căci tu, ne ești viața toată!
Îți mai dorim ca steaua ta ocrotitoare să lumineze
mereu asupra ta şi a celor dragi sufletului tău. Dragostea şi grija ce o dăruieşti în jurul tău să-ţi fie răsplătită
din plin cu multă căldură şi împlinire sufletească. Fie
ca soarele să-ți ofere căldură și lumină, ploaia curată
– liniște sufletească, zâmbetul oamenilor – încredere
în sine, zilele anului – prieteni. Visele de azi să devină
realitate, speranțele de mâine – împliniri, orice cădere
– un pas înainte, iar fericirea să te însoțească mereu.
La mulţi ani, dragul nostru! Îţi dorim o tinerețe fermecătoare şi numai oameni sinceri în drumul
vieţii tale.

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

www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com
tel. 099-643-58-57

6 luni – 72,77 grn.
•

In memoriam

pentru baştina-i dragă: „Biserica „Sfânta Treime” din Crasna”,
„Crasna Bucovinei” – publicistică, „Crasna Bucovinei” – folclor.
La un an după neaşteptata-i dispariţie subsemnata a scos
de sub tipar cartea „Ca bradul la poale de munte” în memoria şi
amintirea-i luminoasă... La 10 ani de la trecerea sa în eternitate,
unica și buna sa soră, regretata deja, Maria Motrescu-Popescu,
ajutată de câțiva români de bună credință a reușit să scoată de
sub tipar cea de a treia carte a fratelui Nicolae dedicată baștinii
„Crasna Bucovinei” folclor (II). La doar o săptămână după lansarea cărții, vrednica româncă Maria Motrescu-Popescu a plecat
spre un alt tărâm. A plecat cu sufletul împăcat că a văzut cartea
fratelui tipărită.
Profesorul, publicistul, folcloristul Nicolae Motrescu avea
încă multe de spus şi de scris... dar n-a reuşit să ducă la bun
sfârşit intenţiile, să-şi realizeze visele... Aşa i-a fost hărăzit...
Iar nouă nu ne rămâne decât să facem ceva frumos în amintirea sa, să nu uităm acea urmă, înveşmântată în cărţi, reviste,
ziare, fapte bune, activitate intensă, demnitate, curaj, profesionalism, corectitudine, mândrie şi românism de care a dat dovadă
neuitatul om şi crăsnean, Nicolae Motrescu.
Eleonora SCHIPOR, profesoară

Primăvara a sosit iarăşi fără
Dumitru POSTEUCĂ
din satul Stăneşti, raionul Hliboca. În
aceste zile se împlinesc 12 ani de când
a plecat în lumea fără dor, fiind secerat
de o boală nemiloasă, care l-a smuls
dintre cei dragi pe bunul nostru soţ, tată, socru şi
bunic. Primăvara a sosit iarăşi fără tine, dragul nostru. Te plângem şi azi, iar durerea noastră pentru
mult prematura ta trecere în altă lume nu mai trece.
Din nou îmi amintesc de tine, tatăl meu,/ Și inima mi-e piatră, de
durere frântă/ Doar păsările în copaci, ce i-ai iubit cu drag,/ Durerea
noastră, jalnic, o mai cântă./ Privesc la drum, poate apari/ Cum o făceai și altădată,/ Să-ți vezi copiii și nepoții mari,/ Dar nu mai vii și visul
se destramă./ O nouă dimineață a venit/ Și primăvara vine fără tine,/
Tăticul meu! Mi-e sufletul pustiu/ Și inimioara-n mine plânge./ Rămâi
doar vis și amintire, însă veșnic viu,/ Iar din fotografii a ta privire/ Ne
spune să fim tari și să te pomenim,/ Cât vom trăi să te păstrăm în
amintire.
Lumânarea memoriei au aprins-o:
soţia Maria, fiicele Auruţa, Larisa şi Elena, ginerii Valeriu,
Valentin şi Mihai, nepoţelele Diana, Maricica, Iana,
Valentina, nepoţelul Vasilică
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Adriana OCHIȘANU,
despre relația cu
fostul soț:
„Timpul le
tămăduiește
și le pune
la loc pe
toate”

Adriana Ochișanu (41 de ani) a început să cânte
alături de „Lăutarii” încă de la 16 ani și astfel a ajuns
să-l cunoască și să se căsătorească cu fiul lui Nicolae Botgros. Cei doi au avut o căsnicie de 17 ani și
îl au împreună pe Cristian – un băiat talentat la fel
ca părinții și buneii. Divorțul celor doi a fost un șoc
pentru multă lume, iar separarea nu a trecut fără
a lăsa urme dureroase între cele două familii. Însă,
au găsit putere să treacă peste aceste momente de
dragul copilului, susține într-un interviu artista.
„Am învățat foarte multe lucruri bune de la maestrul Nicolae Botgros și de la fostul meu soț. Am
realizat cântece minunate, spectacole, turnee de
neuitat, multe lucruri bune pe care nu le pot uita.
N-a fost să fim împreună pentru toată viața, dar mă
bucur că am ajuns să vorbim, să avem o relație de
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prietenie. Astăzi ne întâlnim și avem ce ne spune.
Timpul le tămăduiește și le pune la loc pe toate.
Poate că ne-am mai maturizat și lucrurile s-au mai
așezat, a mărturisit artista într-un interviu pentru revista Fashion Vip.
Au trecut mai bine de 6 ani de când lăutarul
Corneliu Botgros și interpreta de muzică populară,
Adriana Ochișanu, au decis să o ia pe căi diferite.
După divorț, fiecare și-a continuat propriul drum.
Adriana s-a recăsătorit cu procurorul Sergiu Zmeu,
alături de care crește o fetiță – Mihaela. Corneliu
însă, rămâne a fi unul dintre burlacii râvniți ai showbizului moldovenesc.
Despre relația de acum cu Adriana, dar și despre viața lui Cornel după divorţ, maestrul Nicolae
Botgros a povestit în cadrul unei ediții a emisiunii
Contul de decontări

р/р 26006011348150
Код ЕДРПОУ 39301520
в ПАТ “Укрсоцбанк” (м.Київ)
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„Gusturile se discută”. Dirijorul Lăutarilor recunoaște: „Au fost o familie nemaipomenită, dar s-a
întâmplat ce s-a întâmplat. Trebuie de mers înainte". Acesta regretă enorm că fiul lui încă nu a reușit
să-și refacă viața personală și că nu a întâlnit pe
cineva alături de care să întemeieze o familie. „Asta
e cea mai mare suferință a mea. Mi-aș dori mult să
întâlnească pe cineva”.
Despre relația cu fosta sa noră, Nicolae Botgros
a declarat că totul este cât se poate de pașnic. „Nu
am fost supărat niciodata pe Adriana. Nu ne-am
mai întâlnit de când a plecat din casă și nu am comunicat în vreun fel. Probabil ei îi este rușine sau
nu dorește… Nu știu… Eu îi urez să-i trăiască fetița
și să-i fie sănătoasă. Noi ne-am dorit foarte mult o
nepoțică, dar nu a fost să fie”.
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