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Mândră 
că sunt 
ROMÂNCUȚĂ! 
Maria COSTAȘ, 
locul întăi la 
Olimpiada 
Națională de 
LIMBA ROMÂNĂ
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„Niciodată 
nu se spun 
mai multe  

minciuni decât 
în timpul  

războiului, 
după vânătoare 

și înainte de 
alegeri”.

 Otto von 
Bismarck

ATENȚIE LA CEEA 
CE CONSUMAȚI! 

LEGUMELE DIN PIEȚE, 
PLINE CU NITRAȚI

Ceapă verde,  ridichi, spanac, cartofi noi sau varză. 
Legumele  timpurii au apărut deja pe tejghelele din pie-
ţele cernăuțene.  Specialiștii atrag atenția că delicatețele 
de primăvară sunt periculoase pentru sănătatea oameni-
lor pentru că sunt pline de nitrați. Acest lucru se referă în 
primul rând la castraveți, varză  și ridichi, anunță  Servi-
ciul de stat  pentru siguranța consumatorilor din regiunea 
Cernăuți.  Produsele provin din Umani, Ivano-Frankivsk, 
Zalișciki, Herson, precum și de la fermierii din localitatea 
Tărăsăuți, raionul Noua Suliță. Conducerea Serviciului 
pentru siguranța consumatorilor recomandă cetățenilor 
ca atunci când cumpără legume în piețe să solicite de la 
vânzători prezența documentelor care să ateste originea, 
calitatea și siguranța produselor.

Duminică, 31 martie, trecem 
la ora de vară 2019

În noaptea de 30/31 martie, Ucraina  
trece la ora de vară. Ceasul se dă înain-
te cu o oră, astfel că ora 3.00 va deveni 
ora 4.00. Se tot discută să se renunțe la 
trecerea de la ora de iarnă la cea de vară, 
dar în Europa s-a luat decizia ca abia în 
2021 să se renunțe la ora de vară.  Me-
canismul prin care se face trecerea orei, 
atât primăvara cât şi toamna, este folosit 
de 110 ţări din întreaga lume. Acest sis-
tem are ca scop declarat folosirea din 
plin a luminii Soarelui și, în acest fel, se 
economisește energia electrică necesară 
iluminatului. Ideea trecerii la ora exactă 

de vară îi aparține celebrului om de știință 
Benjamin Franklin, în  anul 1784. Germa-
nia și Austro-Ungaria au fost primele țări 
din Europa, care au aplicat ora de vară, în 
timpul Primului Război Mondial, în scopul 
economisirii rezervelor de cărbune.

Amintim că Parlamentul European a 
votat marţi, 26 martie, în favoarea renun-
ţării la sistemul orei de vară şi de iarnă, în 
care ceasurile sunt ajustate cu o oră în fie-
care primăvară şi toamnă, măsura urmând 
să fie aplicată din 2021. Comisia pentru 
Transport şi Turism (TRAN) din Parlamen-
tul European propune ca schimbarea orei 

în ultima duminică din 
martie 2021 să fie ul-
tima pentru ţările din 
Uniunea Europea-
nă care decid să-şi 
păstreze permanent 
ora de vară. State-
le-membre care pre-
feră să rămână la ora 
standard, cunoscută 
şi drept „'ora de iar-
nă'', vor face această 
ultimă schimbare în 
ultima duminică a lunii 
octombrie 2021. Ţări-
le-membre trebuie să 
notifice Comisia Euro-
peană până în martie 
2020 asupra deciziei 
lor. Inițial, propunerea 
era ca schimbarea să 
se facă din acest an.

Populația țării  scade. 
Numărul divorțurilor, în creștere

În Ucraina rata  mortalității depășeș-
te de aproape două ori  rata natalității. În 
prima lună a anului 2019, populația țării 
a scăzut cu aproape 15.300 de persoane, 
anunță  Serviciul de Stat pentru Statistică. 
La data de 1 februarie 2019 populația tota-
lă a Ucrainei constituia aproximativ 42,123 
milioane de persoane, în scădere cu 242 
mii de persoane în acest an. În același 
timp,  numărul de decese depășește nu-
mărul de nou-născuți, raportul este între 
100 la 58. Sociologii menționează faptul 
că aceste procese au loc nu numai din ca-
uza nivelului scăzut de trai. Populația sca-
de și în  Japonia, țara cu cea mai ridicată 
speranţă de viaţă din lume. De asemenea 
se vorbește despre necesitatea unui nou 
recensământ al populației. Ultimul recen-
sământ a fost realizat în 2001. Noile date  
vor contribui la o planificare mai eficientă 

a banilor publici, în special la stabilirea 
pensiilor, salariilor, subvențiilor, dezvolta-
rea infrastructurii, etc.  De menționat că în 
2018, rata natalității din Ucraina a înregis-
trat cel mai scăzut indice din ultimii 28 de 
ani. Datele oficiale arată că în anul prece-
dent în  Ucraina s-au născut 336 mii de 
copii. Chiar și la mijlocul secolului al XIX-
lea,  în perioada  Holodomorului, această 
cifră era mult mai mare.

Potrivit datelor oficiale ale Ministerului 
Justiției, în 2018 s-a înregistrat o cifră-re-
cord de divorțuri în Ucraina, aproximativ 
53 de mii. Pentru comparație, în 2017 au 
fost   33.169 mii de divorțuri, în 2016 – 
35.463 mii, în 2015 – 34.230 mii, iar   în 
2014 – 38.377 mii. Totodată, sursa citată 
menționează  că în 2018, în Ucraina au 
fost înregistrate 229 mii de căsătorii, cu 20 
mii mai puține decât în 2017.
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Pagină realizată de Mihai URSU

Final de campanie electorală în Ucraina. 
Duminică vor avea loc alegeri prezidențiale

Vineri este ultima zi de campanie electorală pen-
tru prezidenţiale. Sâmbătă va fi „ziua tăcerii”, când 
niciun candidat nu are dreptul să facă agitaţie elec-
torală. Analiştii susţin că votul de duminică va fi, în 
primul rând, un exerciţiu democratic important pen-
tru Ucraina. 

Pentru alegători este important de reținut că se 
interzice scoaterea din localul secţiei de votare a 
buletinului eliberat pentru vot, sau postarea foto-
grafiei buletinului  pe rețelele de socializare. Poli-
ția a reamintit că astfel de încălcări sunt pedepsite 
cu până la trei ani de privare a libertății. În plus, se 
interzice anunțarea publică a candidatului preferat 
în incinta secției de votare. Pentru o astfel de in-
fracțiune sunt prevăzute amenzi de 5.100 grivne, 
sau privarea de libertate de până la trei ani. De 
asemenea, se interzice la secțiile de votare de a 
întreba alegătorii pe cine intenționează să vote-

ze.  Conform Legii Ucrainei 
„Cu privire la alegerile preșe-
dintelui Ucrainei", votul este 
un secret. Legea prevede că 
alegătorii nu ar trebui să ra-
porteze nimănui despre ale-
gerea lor. Orice demonstrație 
a rezultatelor votării poate fi 
pedepsită. Potrivit poliției, mi-
tuirea alegătorului se pedep-
sește cu până la 7 ani de în-
chisoare.  Singurul document 
ce urmează să fie prezentat 
la secțiile de votare de către 
alegător este   pașaportul de 
identitate. Orice cetățean cu 
drept de vot poate verifica 
online dacă numele lui este  
inclus în listele electorale 
pentru alegerile prezidențiale 
din 31 martie. Aceștia pot ve-
rifica listele online accesând 

rubrica „Кабінет виборця” de pe pagina web www.
drv.gov.ua. La secțiunea „Перевірка включення” 
alegătorii trebuie să introducă numele, prenume-
le, anul de naștere, adresa electronică și adresa 
de domiciliu. Ulterior, pe adresa de e-mail va veni 
un cod de confirmare, necesar pentru prelucrarea 
datelor.

De menționat că, potrivit rezultatelor unui recent 
sondaj realizat de către Institutul Internațional de 
Sociologie din Kiev, în comun cu Centrul de cerce-
tări economice şi politice „O. Razumkov” și Grupul 
sociologic „Rating”, 83% dintre cetățenii ucraineni 
sunt convinși că în timpul desfășurării alegerilor 
prezidențiale vor avea loc falsificări. Totodată, pro-
centajul celor care cred că alegerile se vor desfășu-
ra în mod cinstit și transparent constituie doar 6%. 
11 la sută din respondenții chestionați spun că sunt 
indeciși.

Polonia preferă imigranți 
din Ucraina, refuzându-i pe cei 
din Orientul Mijlociu și Africa

Polonia a primit milioane de imigranţi ucraineni, 
cel mai mare număr de extracomunitari ajunşi în 
Uniunea Europeană, în timp ce Guvernul de la Var-
şovia manifestă reticenţă faţă de planul Comisiei 
Europene privind redistribuirea imigranţilor din Ori-
entul Mijlociu şi Africa, notează  Wall Street Journal. 
Guvernul din Polonia a refuzat cotele Uniunii Eu-
ropene pentru redistribuirea imigranţilor din Siria, 
Afganistan şi Eritreea a căror sosire a reconfigurat 
politica europeană prin alimentarea populismului. 
În acelaşi timp, Varşovia a deschis porţile pentru 
ucrainenii aflaţi în căutarea unei vieţi mai bune în 
contextul crizei economice generate de intervenţia 
rusă din 2014. Polonia a emis, potrivit datelor din 
2017, mai multe permise de rezidenţă pentru cetă-
ţeni non-UE decât orice alt stat european, 86% fiind 
acordate ucrainenilor. Ucrainenii reprezintă 18,7% 
din totalul imigranţilor veniţi în Uniunea Europeană. 
Afluxul de imigranţi, care continuă, produce trans-
formări demografice cu efecte pe termen lung în 

Polonia. Deplasarea cetăţenilor constituie o pro-
vocare şi pentru Ucraina, unde emigraţia masivă 
a devenit o temă de campanie înaintea alegerilor 
prezidenţiale din 31 martie. 

Economia Poloniei, aflată în extindere, are 
nevoie de angajaţi în contextul în care milioane 
de polonezi – la fel ca milioane de alţi est-euro-
peni – au profitat de libertatea de circulaţie din 
ultimul deceniu pentru a căuta locuri de muncă 
mai bine plătite în Marea Britanie, Germania şi 
în alte naţiuni occidentale. Ucrainenii vin în Po-
lonia pentru a umple acest gol, o tendinţă care 
se înscrie în cadrul modificărilor demografice 
din Europa. Oficialii guvernamentali din Polo-
nia au evidenţiat faptul că infracţionalitatea nu 
a crescut semnificativ din cauza afluxului de imi-
granţi ucraineni. Conform unui sondaj de opinie, 
52% dintre polonezi percep favorabil migraţia 
din Ucraina, 36% sunt neutri, iar 12% manifestă 
ostilitate.

Ambasadorii G7 avertizează 
asupra unor amenințări ale 

mișcărilor extremiste 
în ajunul alegerilor 

din Ucraina
Ambasadorii ţărilor care formează grupul celor şapte state puternic 

industrializate (G7) şi-au exprimat, într-o scrisoare comună adresată 
ministrului de Interne, Arsen Avakov, îngrijorarea faţă de posibila per-
turbare a alegerilor prezidenţiale care vor avea loc în Ucraina pe 31 
martie și avertizează asupra riscului prezentat de ameninţările venite 
din partea „mișcărilor extremiste”. Radio Svoboda, care a intrat în po-
sesia unei copii a scrisorii respective, transmite că ambasadorul fran-
cez la Kiev, Isabelle Dumont, i-a scris ministrului de Interne, în numele 
celorlalţi colegi, că „G7 este preocupat de mișcările politice extremiste 
din Ucraina, ale căror acțiuni violente provoacă îngrijorări”. „Aceste miş-
cări intimidează cetățenii, încearcă să uzurpeze rolul Poliției Naționale 
în asigurarea securității alegerilor și afectează imaginea națională și 
internațională a guvernului ucrainean”, a subliniat diplomatul francez. 
Isabelle Dumont a menţionat că scrisoarea, redactată în limbile engleză 
și ucraineană, a fost trimisă pe adresa Ministerului Afacerilor Interne al 
Ucrainei. Artem Șevcenko, purtător de cuvânt al MAI, a confirmat deja 
că ministrul Arsen Avakov a primit scrisoarea respectivă.

Tranzitul de gaze prin 
Ucraina va fi oprit 

de Gazprom
Gazprom a început să notifice oficial țările din vecinătatea Ucrai-

nei că, de la începutul anului viitor, va fi oprit transportul de gaze prin 
teritoriul Ucrainei, a declarat șeful Naftogaz, Andrei Kobolev, potrivit  
RBK Ucraina. „Gazprom a început deja să notifice oficial țările care 
au frontieră cu Ucraina sau sunt dependente de tranzitul nostru, că 
acest tranzit va fi stopat de la începutul anului 2020”, a spus Kobo-
lev. În martie, despre primirea unei astfel de scrisori de la ”Gazprom 
Export” au anunțat și autoritățile bulgare. Ucraina și-a exprimat preo-
cupările privind pierderea completă a tranzitului gazelor naturale după 
finalizarea și punerea în funcțiune a conductei Nord Stream-2. Po-
trivit lui Kobolev, Ucraina va pierde tot tranzitul, pentru că mai există 
„TurkStream”, care, cel mai probabil, va fi construit și lansat până la 
sfârșitul anului 2019. Autoritățile ucrainene ar urma să semneze un 
nou acord de tranzit cu Rusia, după ce contractele existente expiră la 
31 decembrie 2019. „Pentru a face posibilă semnarea acordului, avem 
o poziție de negociere destul de simplă: fie că Gazprom semnează 
contractul, și apoi problema devalorizării sistemului de transport al ga-
zelor dispare în mod automat de pe ordinea zilei, fie că, și îmi pare 
rău, veți trebui să compensați acest lucru”, a spus Kobolev. Trebuie 
amintit faptul că președintele rus Vladimir Putin a asigurat în august 
anul trecut că tranzitul de gaze prin Ucraina va fi menținut.
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Arenda-i bună, dar ieftină… 
Sătenii noștri se împacă și cu aceasta, doar nu vor lăsa lanurile pârloagă

Spre finele campaniei electorale, Președintele Pe-
tro Poroșenko, probabil că și în calitate de pretendent 
la cel de al doilea mandat, a recunoscut că în prezent 
taxa de arendă a pământului ce aparține statului este 
de două ori mai mare, decât cea de care se folosesc 
sătenii. Petro Poroșenko propagă reforma funciară, 
în rezultatul căreia taxa de arendă va crește de cinci 
ori în comparație cu cea actuală. 

Propaganda-i propagandă, dar realitatea e că 
în țara noastră plata pentru arenda terenurilor ara-
bile este foarte mică. La începutul anului curent, de 
exemplu, taxa de arendă medie a unui hectar de 
pământ proprietate privată era de 1.613,4 grivne, în 
timp ce statul dă în arendă pământurile sale  cu 3,43 
mii hectarul. 

Taxa de arendă a terenurilor arabile în Ucraina 
este mai mică și în comparație cu cea din țările euro-
pene. Companiile ucrainene, care arendează terenuri 
arabile, plătesc circa 5-70 dolari hectarul, pe când în 
Europa această taxă e de 250-300 dolari. 

Arenda terenurilor arabile în Ucraina are și unele 
aspecte negative – atât arenda de scurtă durată, cât 
și cea de lungă durată. Termenul maxim de arendă 
este de 50 de ani, cel minim – de 8-10 ani. În ambele 
cazuri taxa de arendă este redusă, iar piața necom-
petitivă. În rândurile arendașilor nu există nici o con-
curență. Iar atunci, când fermierul nu simte în spate 
respirația concurentului, el unul singur dictează taxa 
de arendă, iar proprietarii cotelor de pământ, în mare 
parte pensionari, sunt bucuroși că s-a găsit cineva să 
le lucreze pământul și chiar să le plătească ceva pen-
tru aceasta. Acel „ceva” și înseamnă taxa de arendă. 
Ea nu trebuie să fie mai mică decât 3 la sută din va-
loarea terenului arabil. 

Arenda îndelungată este un fel de piață funciară 
„în umbră”. Deținătorii cotelor de pământ, care sunt 
de vârstă înaintată, nu mai așteaptă să fie ridicat mo-
ratoriul asupra vinderii terenurilor arabile, ci caută să 
tragă foloase reale, dându-le în arendă pe o perioa-
dă îndelungată. Primesc la mână o sumă mai solidă 
și o țin pentru „zile negre”. Fermierii arendași scapă 

de unele griji, dar nu de toate. Arenda nu le permite 
să-și dezvolte gospodăria, căci pentru aceasta sunt 
necesare investiții. Deocamdată în Ucraina nu există 
banca funciară, care ar da credite cu o dobândă fa-
vorabilă pentru agricultori, și chiar dacă ea ar exista, 
beneficiarii de credite nu pot pune în gaj pământul pe 
care îl lucrează, căci nu este proprietatea lor, ci doar 
îl  arendează la alți proprietari.  Oricum, moratoriul 
respectiv frânează dezvoltarea agriculturii de circa 
două decenii. 

De aceea și pământul arabil în Ucraina, în pofida 
fertilității lui deosebite, este ieftin. În actualele condiții 

el costă 1,2 mii dolari hectarul, pe când în țările ve-
cine acest preț e mai mare: în Polonia un hectar de 
pământ costă 10 mii dolari, în Cehia – 7 mii dolari, în 
România – 6,5 mii dolari, în Bulgaria – 6,5 mii dolari, 
iar în Olanda – 63,7 mii dolari. 

Se presupune că peste 10 ani hectarul de cernozi-
om în Ucraina va costa 4,5 mii dolari. Este o poveste 
lungă și întortocheată pentru sărmanii noștri mici pro-
prietari funciari.  Și ei sunt nevoiți să se conducă după 
principiul – ce-i în mână, nu-i minciună.  Deocamdată 
au în mână certificatul de proprietar funciar și dau co-
tele de pământ în arendă. 

În regiunea Cernăuți sunt date în arendă 111,3 
mii hectare de terenuri agricole. Taxa de arendă este 
de circa 1.300 grivne hectarul. Este un indice mediu 
pe Ucraina. În regiunile Cerkasy și Poltava  taxa de 
arendă este de două ori mai mare decât în regiu-
nea noastă. În regiunile submontane ea se cifrează 
la 700-800 grivne hectarul. Deci, sătenii bucovineni 
încă stau bine.

Japonia înzestrează cu echipament 
Spitalul raional central din Hliboca 

Spitalul raional central din Hliboca va bene-
ficia de echipament medical modern, datorită 
asistenței financiare nerambursabile oferite de 
Guvernul Japoniei. Recent la Ambasada Japo-
niei din Ucraina au fost semnate contracte de 
grant cu organizațiile publice și de binefacere. 
Ele țin de programul „Kusanoke” privind secu-

ritatea umană. Unul dintre aceste proiecte este 
prevăzut pentru Spitalul din Hliboca și va fi reali-
zat în decursul anului 2019. El prevede moderni-
zarea acestei instituții sanitare. 

Proiectul prevede  procurarea echipamentelor 
medicale, și anume incubator pentru nou-năs-
cuți, aparat de ventilare artificială a plămâni-
lor pentru nou-născuţi, mese de reanimare pen-
tru nou-născuți și alte aparate.

Coordonatorul acestui proiect este Organi-
zația regională de Cruce Roșie din Cernăuți. 
Președinta ei, doamna Myroslava Ostrovețka, a 
semnat contractul de colaborare  împreună cu 
Ambasadorul Japoniei în Ucraina, Takashi Ku-
rai. La ceremonia semnării a fost prezent medi-
cul-șef al Spitalului raional central din Hliboca, 
Ion Șcrobaneț. 

În total, Guvernul Japoniei intenţionează 
să implementeze 12 proiecte medico-socio-edu-
caționale pentru  suma totală de 800 mii dolari. Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC  

Deși în Ucraina încă mai este în vigoare moratoriul la cumpăra-
rea-vânzarea terenurilor arabile, majoritatea proprietarilor cote-

lor de pământ se mulțumesc doar cu venitul ce-l obțin în urma dării 
acestora în arendă. Când va fi anulat moratoriul și va începe să func-
ționeze piața funciară, problema va fi pusă altfel.
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Pedeapsă pentru furt de mașină
O fată de 16 ani va fi 

adusă pe banca acuzaților 
pentru că a luat nelegitim o 
mașină străină. Actele ne-
cesare au fost aduse deja 
Judecătoriei raionale din 
Storojineț. Ancheta a sta-
bilit că, în luna ianuarie a 
anului curent, fata s-a fo-
losit de situația că proprie-
tarul mijlocului de transport 
a uitat ușa deschisă și che-
ile în mașină. Ea a urcat la 
volan și s-a deplasat până 
la strada Bogdan Hmelnițki 
din centrul raional Storoji-
neț. Acolo a fost oprită de o 
patrulă a poliției.  

Șapte pachețele 
cu marijuană 

găsite 
în buzunarele 

unui minor
Numai în decurs de 24 de ore poliția buco-

vineană a contracarat patru cazuri de circula-
ție ilegală a drogurilor. Două cazuri au avut loc 
în raionul Hotin, iar altele două – la Storojineț 
și, respectiv, la Cernăuți. În centrul regional, 
polițiștii au depistat și au sustras de la un mi-
nor de 17 ani șapte pachețele cu marijuană. 
În celelalte trei cazuri oamenii legii, de aseme-
nea, au descoperit și au confiscat cantități neînsemnate de canabis și amfetamină. Marfa confiscată a fost 
expediată la expertiză. Infractorii riscă cu câte trei ani de privare a libertății.

Au fost arestate trei persoane, 
care au jefuit și torturat o femeie

Trei bărbați cu vârste 
cuprinse între 29 și 42 
de ani au pătruns în casa 
unei locuitoare a satului 
Pătrăuții de Sus, raionul 
Storojineț, și, amenin-
țând-o și aplicând forța fi-
zică, au pus mâna pe banii 
și unele lucruri ale jertfei. 
Polițiștii au avut nevoie de 
mai puțin de o oră pen-
tru a-i reține pe atacanți. 
Judecata a decis ținerea 
bărbaților sub strajă fără 
posibilitatea de a depune 
un amanet. Ancheta pre-
judiciară continuă. Polițiș-
tii încearcă să verifice po-
sibila complicitate a celor 
trei la alte cazuri de atac 
și jaf pe teritoriul ținutului.  

Tentativă de mituire a unui polițist
Patrulele poliției l-au reținut pe 

un conducător auto, care a fost 
oprit pentru încălcarea regulilor de 
circulație rutieră și, pentru a scăpa 
nepedepsit, a încercat să le dea 
mită oamenilor legii. Incidentul s-a 
produs într-o localitate din raionul 
Chițmani. Pentru a nu fi tras la răs-
pundere administrativă, șoferul în 
vârstă de 40 de ani, a încercat să-i 
mituiască pe polițiști. Aceștia au 
refuzat propunerea și au chemat la 
fața locului un grup operativ de an-
chetă. Încercarea bravului șofer va 
fi pedepsită cu o amendă în sumă 
de 500-750 minime neimpozabile 
ale cetățenilor sau cu limitare de li-
bertate pentru o perioadă de la doi 
până la patru ani.    

Întreprindere amendată cu 
800 mii grivne pentru 
neplătirea salariilor

Potrivit anchetatorilor, patronul întreprinderii a admis încălcarea 
drepturilor sociale și de muncă ale celor 20 de lucrători. Astfel, un 
agent economic din domeniul agroindustrial va plăti o amendă de 834 
mii 600 grivne. Gravele încălcări ale legislației au fost fixate de cola-
boratorii Direcției pe problemele muncii din cadrul Administrației Regi-
onale de Stat Cernăuți. Inspectorii au stabilit că lucrătorii întreprinderii 
făceau ore în plus, în afară de munca de bază, ore care nu erau nici-
când remunerate. De regulă, asemenea încălcări sunt sancționate din 
punct de vedere financiar.

Bărbat decedat din cauza 
fumatului în pat

Tragedia s-a petrecut zilele trecute în orășelul Lujeni din raionul 
Chițmani. Bărbatul de 57 de ani locuia de unul singur. Flăcările au fost 
observate de vecini, care au și chemat pompierii. Focul s-a extins des-
tul de rapid și a cuprins toată casa din lemn. Din nefericire, pompierii 
au descoperit corpul bărbatului deja fără semne compatibile cu viața. 
Corpul neînsuflețit a fost expediat la expertiza medico-legală.  

A vrut să vândă mere, dar a rămas 
și fără marfă, și fără bani

Un bărbat de 50 de ani din 
localitatea Priprutia, raionul 
Noua Suliță, a alertat poliția și 
s-a plâns că o persoană ne-
cunoscută i-a pus mâna prin 
metode de escrocherie pe 2,5 
mii grivne și pe 50 kilograme 
de mere. Poliția nouăsulițea-
nă a demarat o procedură în 
baza articolului 190 (escro-
cherie) al Codului Penal al 
Ucrainei. În prezent, colabo-
ratorii organelor de drept în-
cearcă să identifice persoana 
cu pricina și locul de domiciliu 
al escrocului.
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• Gătiți gustos împreună cu noi!

Salată cu ciuperci
Ingrediente: 150 g de ciuperci 

proaspete, 10 ml ulei, suc de lămâie, 
sare și piper negru, verdeață. 

Preparare. Curățați ciupercile și 
fierbeți-le în apă sărată. Puneți ciupercile în strecurătoa-
re, apoi tăiaţi-le, asezonați-le cu piper negru și stropiți-le 
cu ulei și suc de lămâie. Presărați deasupra verdeață 
tocată (pătrunjel, mărar, ceapă verde).

Chifteluțe delicioase, fără carne
Chifteluțele din fasole se obțin aromate, apeti-

sante și sățioase, fiind foarte bogate în proteine ve-
getale. Combinați-le cu condimentele după gust, cu 
sos de roșii delicios. 

Ingrediente: 1 pahar de fasole, 2 cepe, 1 ardei 
gras, 1-2 frunze de dafin, 1 pahar de orez, 2 morcovi, 
700 g de roșii, 3 linguri ulei, sare, piper negru măcinat. 

Preparare. Înmuiați fasolea în apă și lăsați-o peste 
noapte. Schimbați apa și fierbeți fasolea până e gata. 
Spălați orezul și fierbeți-l într-o cratiță cu apă și puțină 
sare. Lăsați-l să se răcească. Amestecați fasolea cu 
orezul. Tocați amestecul obținut cu ajutorul unui blender, 
până veți obține un piure. Potriviți cu sare și piper ne-
gru măcinat. La dorință, completați cu condimente după 
gust (boia de ardei, turmeric, nucșoară sau verdeață 
uscată). Opăriți roșiile, apoi decojiți-le. Faceți din aces-
tea un piure. La dorință, puteți înlocui roșiile proaspete 
cu cele conservate (în suc propriu). Spălați și curățați 
morcovii. Dați-i prin răzătoarea mare.  Spălați și curățați 
ardeiul gras. Îndepărtați cotorul cu semințe și dați-l prin 
răzătoarea mare.  Curățați ceapa și tăiați-o cuburi mici. 
Prăjiți ceapa cu morcovul și ardeiul într-o tigaie cu ulei 
încins. Amestecați piureul de fasole și orez cu o jumăta-
te din cantitatea de legume prăjite. Adăugați în tigaia cu 
legumele rămase piureul de roșii și amestecați. Înăbușiți 
timp de 1-2 minute. Din amestecul obținut formați chifte-
lele de mărimea dorită și așezați-le într-o formă de copt. 
Turnați în formă sosul de roșii și adăugați frunzele de 
dafin. Dați forma la cuptorul preîncălzit până la tempera-
tura de 180°C pentru 20 de minute. Timpul de coacere 
depinde de fiecare cuptor în parte. Serviți chifteluțele 
calde, cu pătrunjel proaspăt.

Tartă cu varză
Tarta cu varză este una dintre cele mai simple re-

țete pentru cină. Se prepară extrem de simplu, este 
delicioasă, foarte moale și aromată. 

Ingrediente: 3 ouă, 5 linguri de smântână, 3 linguri 
de maioneză, 6 linguri de făină, 1 linguriță de sare, 2 
lingurițe de praf de copt.

Pentru umplutură: 500 g de varză, 125 g de unt. 
Preparare.  Pentru umplutură, tăiați varza mărunt și 

puneți-o într-o formă 
de copt.  Topiți untul 
și turnați-l deasupra 
verzei. Pentru aluat, 
amestecați toate in-
gredientele până la 
omogenizare. Tur-
nați aluatul peste 
umplutură și coaceți 
tarta în cuptorul pre-
încălzit la 200 grade 
timp de 30 de minute 
până se va rumeni. 

Savurați cu plăcere!

Sfaturi practice

Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC

Magia cuvintelor: unele fraze pe care ar trebui 
să le spuneți copilului în fiecare zi

* Te iubesc! Când copilul dvs. era foarte mic, pro-
babil îi spuneați foarte des că îl iubiți. Poate odată cu tre-
cerea timpului vi s-a părut că aceste cuvinte și-au pierdut 
sensul. Dar, pentru copil exprimarea dragostei este valoroa-
să la orice vârstă. Spuneți-i că îl iubiți și el va prinde puteri.

* Suntem mândri de tine!  Dacă doriţi să aveți 
un copil motivat și activ, spuneți-i că el vă face mândri ca 
părinți. Și nu contează ce loc a luat la olimpiadă sau 
cu ce note a venit de la examen, e important ca el să 
simtă sprijinul dvs. în orice situație.

* Nu e nimic, mai încearcă! Copilul tre-
buie să înțeleagă că eșecurile sunt o parte compo-
nentă a vieții noastre. Nu-l certați peste măsură pen-
tru o notă proastă, ci faceți-l să găsească o soluție, 
cum ar fi să vorbească cu profesoara ca să i se mai 
acorde o șansă. Nu-l certați dacă nu a reușit să spună 
poezia învățată pe de rost, încurajați-l și motivați-l ca 
data viitoare rezultatul să fie mai bun. Dacă va simți 
că părinții au încredere în el, copilul se va învăța să 
treacă peste greutățile vieții, iar în viitor îi va fi mult 
mai ușor să lupte pentru atingerea scopurilor sale.

* Am încredere în tine! Puteți începe să-i 
spuneți copilului această frază atunci când sunteți si-
guri că el va putea face ceva de sine stătător. Aceas-
tă încredere din partea părinților îl va responsabiliza 
foarte mult, căci în acest caz el va face tot posibilul să 
nu vă dezamăgească.

* Mulțumesc! Spuneți-i copilului 
“Mulțumesc!” de la vârstă fragedă, chiar 
dacă el pur și simplu a strâns jucăriile 
singur și chiar dacă nu a făcut-o foarte 
bine. Asupra greșelilor pe care le-a făcut 
îi puteți indica și după ce îi mulțumiți pen-
tru că a încercat. Cu timpul el va deveni 
foarte educat și politicos în raport cu cei 
din jur.

* Ajută-mă, te rog! Orice om 
doreşte să se simtă important și util. Ru-
gați-l pe copil să vă ajute în lucruri simple. 
După asta el va fi mândru că a reparat 
mașina tatei, chiar dacă el pur și simplu 
a adus șurubelnița.  Cu timpul, copilul va 
începe să aibă propria inițiativă și vă va 
ajuta fără să i-o cereți. La sfârșit spuneți-i 
că v-ar fi fost greu să faceți asta fără aju-
torul lui.

* Mă bucur mult că te am! 
Relațiile copilului cu lumea înconjurătoa-
re adesea sunt destul de problematice, 
mai ales în perioada adolescenței, când 

el se poate îndoi că părinții îl mai iubesc. De aceea nu uitați 
să-i amintiți cât e de important el pentru voi și câtă fericire 
vă aduce faptul că anume el este copilul vostru! Comuni-
cați cu copiii ca și cu maturii, fără a uita și de sensibili-
tatea sufletească a celor mici. Dragostea și responsabi-
litatea trebuie să alcătuiască forța motrice a procesului 
de educație.

Uneori părinții spun anumite fraze fără a se gândi la consecințele acestora 
pentru mintea copilului. De cele mai multe ori ei își văd copilul seara, când vin 

obosiți de la serviciu. Și atunci se începe: „Mă obosești!”, „Ești un needucat!”etc. 
Dar în trecut aceste cuvinte le-au adus multă durere celor ce în prezent sunt pă-
rinți… Dacă vă doriți o relație cu copilul bazată pe încredere, trebuie să comuni-
cați cu el cu multă atenție. Iată unele fraze pe care ar trebui să le spuneți copiilor 
cât mai des!

• Sfaturi pentru legumicultori

Mărarul 
Această plantă con-

dimentară se cultivă de 
mult timp și provine din 
India. Frunzele măraru-
lui conțin vitaminele B1, 
B2, B4, B6, C, PP, E, P, 
caroten, acid folic, fito-
cide, hidrați de carbon, 
ulei eteric, calciu, potasiu, 
fosfor, fier, iar seminţele – 

vitaminele din grupa B, C, PP, caroten, ulei eteric, acid folic, 
calciu, potasiu, fosfor, fier, magneziu, cupru. Mirosul aromat 
provine de la uleiul eteric. 

Verdeața se adaugă în bucate pentru aromatizare. Mă-
rarul poate fi conservat cu sare (20 % de sare),  de ase-
menea, poate fi uscat. Mărarul se adaugă în murături de 
castraveți și roșii. În acest scop pot fi folosite și semințele. 

Mărarul este apreciat și pentru calitățile lui curative, și 
anume pentru proprietățile diuretice. El favorizează diges-
tia, metabolismul și somnul. În scopuri curative se folosesc 
atât seminţele, cât și plantele. Pulberea și infuzia din se-
mințe se întrebuințează în caz de calculi la rinichi, cistită, 
uretrită, inflamația căilor respiratorii, nervozitate. Pulberea 
se consumă câte o treime de linguriță. Pentru infuzie, la o 
lingură de pulbere se adaugă 200 ml de apă fiartă. După 
15 minute de infuzare conținutul se strecură și se consu-
mă câte 3 linguri de cinci ori pe zi, cu 15 minute înainte de 
mâncare. Se consumă în decurs de o săptămână, apoi se 
face o pauză de trei zile și iarăși se repetă tratamentul. Sunt 
binevenite preparatele din  mărar  bolnavilor de anemie și 
tensiune arterială. 

Mărarul rezistă la temperaturi scăzute, necesită multă 
lumină și umiditate. Se cultivă pe orice soluri, cu excepția 
celor acide. Pentru a avea verdeață vara și toamna, se în-
sămânțează de câteva ori, peste 20 de zile. Primăvara se 
însămânțează timpuriu, după zvântarea solului. Distanța 
între rânduri este de 20-25 cm. Pe unele parcele răsare și 
din semințele ce s-au scuturat. Mărarul se poate îmbina cu 
salata, ceapa, ridichea de-o lună, pătrunjelul, morcovul. 

Sunt mai multe soiuri de mărar. Soiul „Astoria” este foar-
te aromat, timpuriu, răsare și pe timp de secetă și arșiță. 
Mărarul de soiul „Atlant” are frunze mari, este rezistent la 
boli. Mărarul de soiul „Zelenyi puciok”, este mediu, are ro-
zetă mare și suculentă, nu formează flori timp îndelungat. 

În prezent sunt soiuri care formează tufe, dau recolte 
bogate, dar cer o îngrijire mai mare. Este vorba de soiurile 
„Avrora”, „Gurman”, „Salut”. 

Nu puțini legumicultori cultivă același soi de mai mul-
ți ani. Acum au posibilitate să aleagă soiuri mai roditoare, 
rezistente la diferite condiții. Plantele răsărite se răresc. 
Pentru verdeață se lasă o distanță de 6-8 cm între plante, 
iar pentru semințe – 14-16 cm.  Se fac afânări și se plivesc 
buruienile. Mărarul se culege dimineața, după ce se scutu-
ră roua. Pentru murături, se recomandă folosirea plantelor 
după înflorire. Semințele se culeg nu numai pentru însă-
mânțări, dar și în scopuri curative. 

Mărarul e de folos pentru oricine, deci, trebuie cultivat în 
de ajuns nu numai în perioada de vegetație, dar și pentru 
folosirea frunzelor și semințelor pentru perioada când lip-
sește verdeață. 

Ion CRILIUC, pedolog
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Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

MINUNILE CERNĂUȚENE ALE LUI MARY

Denumirea spectacolului nu întâmplător 
a fost schimbată. După cum a explicat într-o 
conferință de presă din ajunul premierii regi-
zorul principal al Teatrului, Ludmyla Skrypka, 
spectacolul se bazează pe motivele creați-
ei scriitoarei engleze în care o dădacă fer-
mecătoare se ocupă de educația copiilor. 
Deși regizorul a lăsat numele personajelor 
în engleză, însă în spectacolul înscenat de 
trupa cernăuțeană sunt abordate probleme 
de educație actuale în Ucraina. „Creațiile 
Pamelei Trevers ne oferă posibilitatea să 
abordăm temele, care îi preocupă și pe ma-
turi, și pe copii. Din acest punct de vedere 

nu putem afirma că spectacolul „Minunile lui 
Mary…” este o înscenare a operei literare 
„Mary Poppins”. Or, înscenarea este un gen 
al dramaturgiei bazat pe o lucrare clasică a 
unui autor. Iar „Minunile lui Mary…” constitu-
ie o versiune a noastră, a ucrainenilor, inte-
resantă aici, la noi. Spectacolul „Minunile lui 
Mary…” este o adaptare, o versiune scenică 
a teatrului nostru după creațiile lui Trevers. 
De aceea, problemele pe care le scoatem în 
evidență datorită acestei creații posibil să n-o 
fi interesat pe scriitoarea engleză.  De ce? 
Fiindcă, trăind în Anglia în acele timpuri, ea 
nici nu se gândea că pot să existe aseme-
nea probleme. Ele au apărut în prezent la noi 
și se înscriu de minune în creația Pamelei 
Trevers. De fapt, este o istorie paralelă”, a 
accentuat regizorul spectacolului, Ludmyla 
Skrypka. 

La spectacol sunt antrenați copii care 
frecventează Studioul de pe lângă Teatrul 
din Cernăuți, ei jucând pe scenă de la în-
ceput până la sfârșit, alături de actorii con-
sacrați. Este o șansă foarte mare pentru ei 
și o treaptă spre arta teatrală la nivel pro-
fesionist. Actorul Andrii Țyganok, care s-a 
produs în spectacol,  împreună cu tânăra 
actriţă, conaţionala noastră, Marina Timcu,  
a explicat în ce constă esența lui: „De ce 
afirmăm că copilăria este cea mai fericită 
perioadă din viața omului? De aceea că în 

copilărie credem în minuni, că în copilărie 
fiecare-și are basmul său. Apoi apar mai 
multe deșertăciuni. În acest spectacol acto-
rii noștri au creat pe scenă un basm, la care 
vrei să revii mereu”. 

P.S. În numele spectatorilor cernăuțeni 
felicităm colectivul Teatrului muzical-dra-
matic „Olga Kobyleanska” din Cernăuți 
cu prilejul Zilei Internaționale a Teatrului, 
adresându-le cuvinte de 
recunoștință pentru mi-
nunile create pe scenă, 
care aduc delectare es-
tetică și ne purifică su-
fletele.  „Libertatea Cu-
vântului”, de asemenea, 
îi felicită cu acest prilej 
și pe actorii de origine 
română din regiunea 
noastră, care activează 
la alte teatre și în alte 
țări,  aceștia fiindu-ne  
prieteni, citind versiunea 
electronică a ziarului 
nostru. Iată ce ne-a răs-
puns la mesajul nostru 
dl Constantin Stavrat, 
actor și director artistic 
al Teatrului „Vasile Alec-
sandri” din Bălți, artist al 
poporului din Republica 
Moldova: „Am visat, am 
vrut să devin actor încă 
în copilărie. De ce? Nu 
știu. Întotdeauna mă 
atrăgea scena. Copil 
fiind (o știu toți săte-
nii mei) am recitat, am 
dansat, am cântat de pe 
scena Casei de cultură 
din cel mai frumos sat 
– Buda Mică. Atunci nu 
știam că există o sărbă-

toare – Ziua Teatrului. E ziua tuturor celor 
care ne fac viața un pic mai frumoasă: ziua 
actorilor, scenografilor, perucherilor, celor 
cu machiajul, cu recuzita etc. A oamenilor 
de Teatru. De 39 de ani sărbătoresc și eu 
această zi… pe scenă, jucând spectacole. 
Tuturor celor care fac teatru – amatori ori 
profesioniști – le doresc multă sănătate, no-
roc, aplauze, flori și roluri dorite”.

Premiu teatral prestigios 
pentru interpretul 
Dumitru Todoriuc 

Solistul Grupului 
„Aviator”, Du-

mitru Todoriuc, a 
devenit deținătorul 
mențiunii „Cel mai 
bun regizor al spec-
tacolului pentru 
copii al anului”.

Născut la Cernăuți într-o fami-
lie mixtă și numit așa în cinstea 
bunelului său de la Ropcea, Du-
mitru Todoriuc a absolvit Conser-
vatorul din Kiev și, 
bucurându-se de 
laurii slavei și po-
pularității împreună 
cu ceilalți membri ai 
Grupului „Aviator”, 
s-a decis să însu-
șească și profesia 
de regizor.  Bucovi-
neanul nostru este 
preocupat serios 
de teatru – și ca 
actor, și ca regizor. 
Opera-basm „Re-
gele Drozdoborod”, 
regizată de el, a 
fost considerată cel 
mai bun spectacol 
pentru copii după 
versiunea Premiului 
„Kuivska Pektorali”. 
Ceremonia înmână-
rii premiului a avut 
loc în data de 25 
martie. 

„Punerea în sce-
nă a spectacolelor 
pentru copii cere 
o responsabilitate 

deosebită, a accentuat regizorul 
Dumitru Todoriuc. Sunt mândru 
de faptul că întreaga noastră 
echipă a reușit să transforme 
acest spectacol într-un adevărat 
diamant. Spectacolul decurge în 
ritmul acceptat de copiii de as-
tăzi. Este nu numai victoria mea, 
ci și a Teatrului municipal de ope-
ră și balet din Kiev”. 

Premiul teatral „Kyivska Pek-
torali” a fost inițiat în 1992. El re-
prezintă o statuetă în forma unei 
podoabe regale a sciților din se-
colul al patrulea î.e.n. 

Maria COSTAȘ, locul întâi la Olimpiada 
Națională de limba română  

De cinci ani în Ucraina se desfă-
șoară etapa a patra, națională, 

a Olimpiadei elevilor la limba și 
literatura română. La ea partici-
pă învingătorii etapei a treia, re-
gionale, din regiunile Cernăuți și 
Transcarpatia, unde există școli 
cu limba română de predare.

De regulă, etapa națională a Olimpiadei la ro-
mână se desfășoară la Gimnaziul nr.6 „Alexandru 
cel Bun” din Cernăuți. Și, iată, că al doilea an la 
rând primul loc îl deține Maria Costaș, în prezent 

elevă în clasa a unsprezecea a Gimnaziului-gaz-
dă. Pentru succesul din anul trecut – primul loc 
la Olimpiada Națională la limba română – Maria 
Costaș a devenit bursieră prezidențială. 

– Pentru olimpiadă m-am pregătit la fel de se-
rios cum mă pregătesc și pentru testele externe, 
pe care le voi susține în curând, a povestit domni-
şoara Maria. Îmi place limba română, e limba mea 
maternă, dar încă nu m-am decis unde îmi voi 
continua studiile. Până la vară mai este timp. Voi 
susține testele la limba și literatura ucraineană, la 
istoria Ucrainei și la limba engleză. 

– Maria Costaș este o elevă foarte sârguin-
cioasă și citită. Ea a citit toate operele la literatura 
română din programa școlară, afirmă profesoa-

ra ei, doamna Ancuța 
Bâcu. Și anume cititul 
îi dă acel bagaj de cu-
noștințe, care i-a asi-
gurat un succes atât de 
strălucit. Am examinat 
împreună foarte multe 
teste, unele dintre ele 
conținând până la do-
uăzeci de întrebări. Cu 
asemenea elevi este 
foarte ușor și intere-
sant să lucrezi. 

În activitatea sa de 
profesoară de româ-
nă, doamna Ancuța 
Bâcu a avut și alți elevi 
eminenți, învingători ai 
Olimpiadelor regionale, 
însă Maria Costaș are 
capacități deosebite, 
precum și o educație 
aleasă. Învingătoarea 
Olimpiadei Naționale 
este una dintre cele 
mai frumoase flori din 
cununa profesoarei 
Ancuța Bâcu la  zi ju-
biliară și semnificativă,  
pe care o va marca în 
curând. Oare ce poate 
fi mai scump pentru un 
profesor decât succe-
sele discipolilor?!

În aceste zile de odihnă, la Teatrul muzical-dramatic „O. Kobylean-
ska” din Cernăuți va avea loc premiera spectacolului „Minunile 

lui Mary…”, înscenat după cunoscuta lucrare „Mary Poppins” de 
Pamela Trevers. Premiera este consacrată Zilei Internaționale a 
Teatrului, marcată la 27 martie. Pentru trupa cernăuțeană, potrivit 
directorului Teatrului, Iuri Marceak, este deja o tradiție de a încunu-
na sărbătoarea profesională cu o nouă premieră. 
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TEATRUL – „CASA MARE” A HORBOVEI 

ÎN LUMINA RAMPEI 
SUFLETULUI

Teatrul popular „Miorița” se folosește de 
aceeași scenă ca și Ansamblul popular co-
regrafic „Alunelul”, ca și Orchestra de instru-
mente populare. Într-adevăr, scena Casei 

de cultură din Horbova a scos în lume multe 
talente din rândurile sătenilor în mai multe 
genuri ale artei. Dacă dansatorii și instru-
mentiștii au concurență în raion și regiune, 
actorii horboveni sunt în afara concurenței. 
Fără decorații deosebite, costume specifice, 

ei joacă pe scenă în lumina rampei sufletu-
lui. Trebuie să iubești atât de mult teatrul, ca 
după o zi încordată de muncă și griji gos-
podărești, să vii seara la repetiție și pentru 
câteva ore să devii artist! Cuvintele marelui 
dramaturg Shakespeare despre aceea că 
teatrul este oglinda lumii se potrivesc de mi-
nune pentru actorii amatori din Horbova. Or, 
de când a apărut „Miorița” această vatră de 
români inimoși și talentați nu poate trăi fără 
teatru. 

– Teatrul nostru își are începuturile la 
școală. Totul a pornit de la cercul dramatic al 
elevilor și s-a întâmplat aceasta în anul 1960, 
povestește doamna Maria Buzduga, condu-
cătorul artistic al Casei de cultură și, totoda-
tă, regizorul teatrului. Admirându-i pe elevi, 
sătenii și-au zis: „Păi și noi putem face tea-
tru!”. Vorbele lor au fost auzite de Valentina 
Puiu, prima regizoare, și ea a format „trupa 
teatrală”. Printre primii actori au fost Ștefan 
Andronic, Vasile Albu, care s-a produs în 50 
de roluri. Din motive de sănătate acum mai 
rar participă în spectacolele noastre. Este un 
adevărat talent popular. La fel și Constantin 
Lupașcu. Acesta era mecanizator  și purta 
permanent în cabina tractorului caietul cu 
fragmente din spectacole.  Lucrând în câmp, 
învăța monologurile, dialogurile și replicile 
din piesă.  Îi voi numi aici și pe Haralambie 
Moraru, Ecaterina Pascal, Gheorghe Ilie. 
Avem chiar o dinastie de actori – Semen: 
frații Mihai și Viorel Semen, nepoata Ana Se-
men și strănepotul Vasile Capalb. La afirma-
rea teatrului nostru au contribuit foarte mult 
soții Elena și Ion Vorneanu. 

– Teatrul nostru a fost susținut de între-
gul colectiv de profesori ai școlii din sat. De 
teatru m-am îndrăgostit și eu, la începutul 
carierei pedagogice, recunoaște doamna 

Elena Vorneanu, care mulți ani a fost și regi-
zoarea Teatrului „Miorița”. Primul spectacol 
pe care l-am pus în scenă a fost „Faraonii”. 
Pe atunci a jucat în spectacol și vestitul 
poet de la Chișinău, Arcadie Suceveanu, 
pe atunci profesor la Școala din Horbova. 
Apoi am pus în scenă și „Iorgu de la Sada-
gura”,  și „Chirițele” lui Vasile Alecsandri... 
Iar în anul 1980 spectacolul după piesa lui 
Ion Druță „Casa mare” ne-a adus titlul ono-
rific de „Colectiv popular”. Acum nu mai am 
sănătate ca să apar pe scenă, dar nu uit de 
teatru și teatrul nu uită de mine, de alți foști 
actori, pe care îi omagiază cu prilejul Zilei 
internaționale a Teatrului. „Miorița” a fost și 
rămâne teatrul tinereții mele… 

La fel pot afirma și alți „veterani” ai 
Teatrului popular „Miorița”. Împreună cu 
pedagogii Svetlana Pentelei, Alexei Ver-
jac, Igor Recolța, Rodica Andrieș, isto-
ria acestui colectiv teatral o scriu Viorel 
Șvabu, conducătorul Gospodăriei agri-
cole locale „Biruința”, bibliotecara Elena 
Jechel, care a reușit să-și antreneze co-

piii – Gheorghe și Anas-
tasia, Toader Lișman, 
directorul Casei de cul-
tură, Ecaterina Pasca-
rel, Mihaela Crâșmaru,  
Andrei Cercel. 

– Un teatru, chiar 
și de amatori, nu poate 
exista fără tineri actori, 
constată doamna Maria 
Buzduga. Îi avem pe Ali-
na Boiciuc-Borduja, Lida 
Mihai, Gheorghe Pinte-
lei, Greta Spătaru, Pavel 
Balaș. Mai aud prin sat 
cum unii tineri spun: „M-
aș înscrie și eu la teatru, 
căci e foarte interesant 
să joci pe scenă, să te 
aplaude sala întrea-
gă…”. Este ceva firesc, 
fiindcă horbovenii noștri 
țin foarte mult la cultură, 
altfel n-am avea atâtea 

colective minunate. Este un fenomen al 
Horbovei, al acestei vetre de români bă-
tută de talpa dansatorilor și proslăvită în 
cântecul interpreților. E trist și nefiresc 
altceva: o parte dintre tinerii noștri actori 
debutează pe scenă și pleacă apoi pes-
te hotare, unde îi așteaptă „spectacolele 
complicate ale vieții”… 

– Sunt studentă în anul cinci la Univer-
sitate și totodată lucrez bibliotecară la Hor-
bova, spune Greta Spătaru. Dansez și în 
„Alunelul” și mi-au încredințat un rol în spec-
tacolul „Pețirea de la Goncearivți”. Nu știu 
ce roluri îmi va pregăti destinul, însă sunt 
îndrăgostită de teatru. Este un sentiment 
pentru toată viața… 

„DUMINICA 
TEATRALĂ” 
URMEAZĂ 

IMEDIAT DUPĂ 
DUMINICA ÎNVIERII

Teatrul popular „Miorița” are o singură 
premieră pe an. Acestea sunt posibilitățile 
teatrelor de amatori. 

– Merg prin sat și lumea mă întreabă: 
„Doamnă Maria, ce piesă ați pregătit pentru 
noi? Va fi o comedie?”, spune regizoarea 
teatrului, doamna Maria Buzduga. La noi, la 
Horbova, există o tradiție: în a doua dumi-
nică după Paști noi ne prezentăm cu o pre-
mieră în fața consătenilor. La spectacol vine 
întreaga suflare din sat, ba chiar avem spec-
tatori și din localitățile vecine.  Oamenilor 
noștri le plac comediile. De aici și pornim în 
căutarea piesei. Ea neapărat trebuie să fie și 
despre viața satului. Pentru noi se potrivesc 
de minune piesele scrise de dramaturgi din 
Basarabia. Ele sunt mai apropiate sufletului 
sătenilor noștri. Iar teatrul trebuie să le aducă 
spectatorilor o mare delectare spirituală. 

Poate cu timpul, aceste „Duminici tea-
trale” de la Horbova vor fi numite „Dumi-
nici ale învierii spirituale”. Totul depinde de 
actualii și viitorii actori ai Teatrului popular 
„Miorița”. 

Spiritualitate

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

În acest sat din Ţinutul Herței de aproape șase decenii funcționează unicul teatru popular românesc din Ucraina

Cu mai mulți ani în urmă am fost martorul unei 
discuții în foaierul Teatrului „O. Kobyleans-

ka” din Cernăuți despre misiunea acestei arte 
străvechi. Vorbeau între ei câțiva profesioniști, 
slujitori fideli ai Melpomenei. Pe neobservate în 
convorbirea lor a intervenit subiectul teatrelor de 
amatori. Pe atunci în regiunea noastră se desfă-
șura cu succes Festivalul „Primăvara teatrală”, 
la care participau anume colectivele teatrale de 
amatori. Și unul dintre interlocutori s-a destăinu-
it cât de încântat a rămas el, „examinându-i” pe 
actorii amatori din Horbova. „Sincer vă spun, la 
Horbova m-a așteptat o surpriză plăcută, recunos-
cu criticul teatral.  Am descoperit niște actori cu 
har și înțelepciune populară, care sunt pe scenă 
așa cum sunt și în viață, fără măști”. 
Așa a fost la începutul istoriei sale, așa este și în 
prezent Teatrul popular de amatori „Miorița” din 
Horbova. S-au schimbat câteva generații de ac-
tori, iar toți cei care ies pe scenă trăiesc cu ade-
vărat în lumea spirituală a personajelor lor. 
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La Noua Suliță s-a desfășurat 
Cupa regiunii Cernăuți 

de ciclism BMX
Peste 50 de sportivi din trei echipe bucovinene au participat la Cupa 

regională de ciclism BMX, care a avut loc la Noua Suliţă. Potrivit an-
trenorului, Anatol Melnic, la competiţie au participat tineri născuți în anii 
2011-2012. Trei dintre cei mai buni ciclişti au primit diplome speciale şi 
medalii. Poziţia de lider în cele trei grupe a fost ocupată de Mariana 
Şpirca, Oleksandr Sireakov și Igor Bogdaniuk. Trebuie de menționat 
faptul că în perioada 24-27 aprilie la Noua Suliță se va desfășura Cupa 
Națională de Ciclism BMX.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Cel mai bogat om din Marea Britanie vrea să 
CUMPERE Chelsea! Are 25 de miliarde în conturi

Prins în scandalul diplomatic 
dintre Rusia şi Marea Britanie, 
Roman Abramovici s-a mutat în 
Israel şi a decis să vândă Chelsea. 
Echipa lui Sarri nu trece printr-o 
perioadă bună şi a primit şi interzis 
la transferuri pentru următoarele 
două perioade din partea FIFA. De 
situaţia echipei londoneze vrea să 
profite cel mai bogat om din Marea 
Britanie, Sir Jim Ratcliffe, care are 
o avere de 25 miliarde de euro pro-
venită din imperiul său de petrochi-
micale. În 2010 şi-a mutat sediul în 
Elveţia ca să economisească 120 
milioane de euro pe an din taxe. 
Apoi s-a întors în 2015 şi chiar a 
votat pentru Brexit, dar anul trecut 
şi-a mutat afacerile în Monaco, tot 
ca să evite taxele. Sir Jim Ratcliffe 
are şi mai multe porecle precum 

„J.R.” ca celebrul personaj din 
serialul Dallas pentru afacerile cu 
petrol, sau „Dr. Nu", pentru o com-
paraţie cu un personaj negativ din 
filme cu James Bond. 

Ratcliffe a crescut ca fanul lui 
Manchester United, a făcut expe-
diţii la Polul Nord şi la Polul Sud şi 
a petrecut trei luni pe motocicletă 
în Africa. Miliardarul britanic are 

însă abonament la Chelsea de mai 
mulţi ani şi mai are un club de fot-
bal în Elveţia, FC Lausanne Sport, 
care a retrogradat la scurt timp 
după preluare. Ratcliffe a cumpă-
rat şi echipa de ciclism Team Sky, 
căreia i-a schimbat şi numele în 
Team Ineos. Abramovici e gata să 
vândă Chelsea cu 4 miliarde de 
euro, potrivit The Sun.

FC Voloca, câștigătoarea Cupei raionului Hliboca la minifotbal
La Tărășeni a fost disputată Cupa raio-

nului Hliboca la minifotbal între echipele FC 
Ceahor și FC Voloca. A fost o partidă intere-
santă și tensionată. FC Ceahor conducea cu 
scorul de 2:1, iar cu un minut până la înche-
ierea întâlnirii volocenii reușesc să egaleze,  
scor 2:2. Soarta partidei a fost decisă în urma 

loviturilor de departajare, iar succesul le-a 
surâs jucătorilor de la FC Voloca, care s-au 
impus cu scorul de 3:1. Astfel, FC Voloca de-
vine câștigătoarea Cupei raionului Hliboca la 
minifotbal 2019. Cei mai buni jucători ai parti-
dei au fost desemnați Oleksandr Boleziuk (FC 
Ceahor) și Ion Malofii (FC Voloca).

Succesele sportivelor herțene 
la Competițiile regionale

Școala Sportivă pentru Copii și Tineret 
din Herța a găzduit etapa a II-a a Campio-
natului regional de baschet feminin. Echi-
pa de fete de la Școala medie din Herța 

s-au impus în fața echipelor din Kelmenți și 
Chițmani cu scorul de 34:31 și, respectiv, 
42:25. Sportivele herțene sunt antrenate 
de către Mihail Asandi.

Vitali Bernadskyi a 
ocupat locul 10 la 

Festivalul internațional 
de șah de la Praga

Vitali Bernadskyi din Cernăuți  a participat la Pra-
gue International Chess Festival 2019. La competiție 
au participat 172 de șahiști din 15 țări. Vitali Bernads-
kyi a acumulat 6,5 puncte și s-a clasat pe locul 10 în 
clasamentul general. Pe primul loc s-a clasat repre-
zentantul Islandei.

Elina Svitolina face un gest mi-
nunat cu banii câștigați din tenis

Jucătoarea a anunțat că a 
înființat o fundație pe care o va 
folosi pentru a ajuta tineri din în-
treaga lume să practice tenisul. 
„90% din proiecte vor fi demara-
te în Ucraina. Elina nu-și uită ni-
ciodată ţara”, a anunțat agentul 
sportivei, Stefan Gurov. În primul 
rând, Elina dorește să constru-
iască mai multe terenuri de tenis 
în diverse orașe din Ucraina. 
Copiii vor putea juca astfel tenis 
fără să fie nevoiți să plătească. 
Apoi, Elina mai vrea să acorde 
și o serie de burse tinerilor ta-
lentați, cărora să le ofere șansa 
să se pregătească la academiile 
din SUA. Elina Svitolina a câști-
gat din tenis puțin peste 14 mili-
oane de dolari și ocupă locul 5 în 
clasamentul WTA.
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Două prietene discută:
- Nu știu cum ție, amica mea, dar mie școala 

mi-a plăcut la nebunie.
- Da ce-ai găsit bun ea, intervine cealaltă. Nici-

odată nu mi-a plăcut la școală.
- Cum ce? Mi-a plăcut mai ales construcția. 

Mama nu mă putea găsi niciodată când ieșea fu-
rioasă de la ședința cu părinții. Astfel scăpam de 
pedeapsă până când îi trecea.

☼ ☼ ☼
Un șofer este tras pe dreapta de un agent de la 

poliția rutieră.
- Unde este centura, domnul meu? – se intere-

sează amabil polițistul.
- Din câte știu eu, e la ieșirea din oraș, răspunde 

mândru și convins șoferul.
- Și-apoi cum crezi, ce amendă vei plăti pentru 

atare glume nesănătoase?
- De ce mă rog nesănătoase. Acolo și este cen-

tura.
☼ ☼ ☼

Două actriţe vorbesc despre o prietenă comună.
- Nu pot s-o înţeleg pe madam Popescu. S-a 

căsătorit cu criticul care o ataca cel mai tare în arti-
colele sale. De ce să facă asta?

Hm!, fiindcă este o femeie deşteaptă! Tu vezi 
vreo metodă mai bună să te răzbuni pe un astfel 
de om?!

☼ ☼ ☼
Discuție între un nepoțel și bunică-sa:
- Bunico, bunico, ce bine că ai venit!
- De ce, puiul bunicii?
- Păi, a zis și mama că numai tu ne mai lipseai!

☼ ☼ ☼
O familie de tineri merge în vizită la niște prie-

teni mai în vârstă. Se așează la masă să mănânce. 
Bătrânul îi zice soției:

- Luceafărul meu, adu felul întâi. 
După ce termină, bătrânul zice:
- Frumoasa mea, adu felul doi. 
După ce termină, bătrânul îi zice soției:
- Iubirea mea, adu desertul.
După masă, femeile merg la bucătărie, iar băr-

bații rămân singuri. Tânărul îl întreabă pe bătrân:
- Cum de reușești după atâția ani să-i mai spui 

cuvinte așa frumoase?
- Să mor dacă îmi amintesc cum o cheamă!

☼ ☼ ☼
Maria se întoarce de la magazin cu o pălărie 

nouă. Către Ion:
- Măi Ioane, să vezi, mi-a zis vânzătoarea că 

pălăria asta mă face să par cu zece ani mai tânără.
- Şi-atuncea de ce nu ţi-ai luat vreo trei?

☼ ☼ ☼
Ion și Maria se hotărăsc să divorțeze. Maria în 

timp ce își făcea bagajele îi spune lui Ion:
- Să știi că o să iau copilul la mine! Eu l-am năs-

cut, eu îl iau!
- Să crezi tu asta, copilul rămâne la mine pentru 

că nu este al tău.
Maria enervată:
- Dar cine crezi că s-a chinuit să-l aducă pe 

lume, mamă-ta?
Ion foarte relaxat:
- Marie, îți aduci aminte, după ce ai născut, mi-

ai dat copilul în brațe și ai spus să-l schimb?
- Da, și ce are una cu alta?
- Eu chiar l-am schimbat.

REÎNTOARCEREA

Avea 16 ani împliniți când și-a des-
făcut larg aripile, luându-și zborul din 
cuibul părintesc și plecând departe de 
casă în căutarea norocului. Plecarea 
din cuibul în care a crescut i-a fost 
cauzată și de scandalurile destul de 
frecvente ce se petreceau între părinții 
lui. Tatăl său, badea Nicu, era un om 
gospodar și priceput la toate. În fostul 
colhoz de cândva era prețuit la suta de 
procente de conducere, deoarece nu 
se rușina să pună mâna pe orice lucru. 
Fie că trebuia să se așeze la cârma 
tractorului sau la volanul mașinii. Pen-
tru el nu era nimic imposibil. A dăruit 
gospodăriei agricole aproape trei de-
cenii din viață. Nici nu a observat cum 
i-a zburat tinerețea în griji și nevoi. A 
reușit să-și dureze o casă de o rară 

frumusețe. Dumnezeu i-a dăruit patru 
copilași frumoși și ascultători. Dar în-
tr-o zi toate au fost date peste cap. Era 
în perioada când peste satele noastre 
au dat valurile restructurării lui Gorba-
ciov și oamenii au suferit mult când 
s-au destrămat acele gospodării co-
lective, ce le-au asigurat timp de dece-
nii bucata de pâine, precum au plâns 
mult atunci când colectivizarea forțată 
i-a făcut pe părinții lor să-și dea în col-
hoz toată avuția. A luat-o omul nostru 
într-o parte, a dat în altă parte și, vă-
zând că nu poate găsi limbă comună 
cu noii „patroni” ai firmelor agricole, 
ce au apărut ca ciupercile după ploa-
ie, s-a închis în sine și a început să-și 
înece tristețile în pahar. Sandu, care 
era al doilea copil în familie după su-
rioara Anica, s-a văzut nevoit să ia pe 
umerii săi toată povara gospodăriei. Și 
așa cum tatăl său se pierdea zile între-
gi pe la „ceaina” din sat, băiatul trebuia 
să le facă pe toate de unul singur. De 
la un timp, pe calea tatălui a mers și 
mama. Sandu ține bine minte acea zi 
neagră când s-a întors acasă cu fânul 
proaspăt adunat din câmp, iar părinții, 
aghesmuiți de-a binelea nu l-au lăsat 
să intre pe poartă.

– Du-te de unde ai venit. De fân nu 
mai avem nevoie.

Sandu avea să afle în după amiaza 
acelei zile că Joiana (vaca pe care o 
îngrijea și o hrănea cu atâta drag) și 
Murgu (calul său) au fost dați la cuțit 
de tata. Vecinul de peste drum i-a șop-
tit că animalele au fost încărcate cu 

ceva timp în urmă și, dacă se grăbește 
puțin, poate încă să găsească prin sat 
acel camion. A fugit într-un suflet la ve-
chiul punct de colectare al colhozului, 
dar, din păcate, era târziu. De ciudă a 
izbucnit în plâns. Nu-și amintea să mai 
fi plâns vreodată în viață. În noaptea 
următoare nu a închis nici un ochi, iar 
a doua zi, când părinții s-au trezit cu 
capurile tulburi, feciorul le-a declarat 
sus și tare că nu mai poate suporta o 
astfel de viață și că pleacă în lumea 
mare să-și caute norocul. Mamei i 
s-au părut o glumă pornirile fiului. Vă-
zându-l că-și strânge lucrurile a înțeles 
că va pleca. A doua zi și-a luat rămas 
bun de la părinți, de la frați și surioare 
și… dus a fost. Mai întâi a fost ajutat 
de un unchi pe linia mamei, care era 

plecat cu o brigadă de mecanizatori 
la Voronej, în Rusia, la seceriș. L-a 
luat omul alături de el pe combină și 
până în toamnă a câștigat mai multe 
tone de grâu și ceva bani. Acasă nu 
s-a mai întors. Împreună cu unchiul 
Andrei a plecat toamna la strâns sfe-
cla undeva prin regiunea Jitomir. A 
trimis acasă prin unchiul său grâul și 
zahărul câștigat, precum și ceva bani, 
cu un mesaj scurt pentru părinți: „Vin-
deți surplusul de pâine și zahăr. O să 
vă prindă bine”. Unchiului i-a spus că 
nu se întoarce acasă pentru că nu mai 
poate trăi în iadul de acolo. S-a întors 
înapoi la Voronej și s-a angajat hamal 
la o întreprindere. Îndemnat de un pri-
eten, au plecat împreună la Moscova, 
unde au lucrat ceva timp, iar apoi la 
Kiev și s-au angajat la o piață din ca-
pitala țării. Pe timpuri acolo se câști-
ga destul de bine, au avut norocul să 
întâlnească un om de afaceri cinstit și 
bun la suflet, care i-a asigurat cu locuri 
de muncă, ba le-a mai pus la dispoziție 
și o cameră într-un cămin. Așa au tre-
cut cinci ani de zile. Sandu reușise să 
adune mai mulți bani și împreună cu 
Grigore, prietenul său, au pornit o afa-
cere cu încălțăminte pentru femei. Azi 
un loc la piață, mâine o mică gheretă. 
Peste vreo cinci ani cei doi aveau deja 
o mică rețea de magazine. La cei 27 
de ani ai săi Sandu avea în posesie o 
mașină și un mic apartament. Își trăia 
viața în plăceri pentru munca ce o fă-
cea. Ceva neînțeles îi neliniștea sufle-
tul. Până atunci nu s-a prea gândit la 

viața personală. Avea multe prietene, 
chiar între vânzătoarele ce munceau 
în magazine. De toate, însă, îl legau 
doar relații de prietenie. „Nu-i nimic, 
își spunea. Într-o bună zi Dumnezeu 
îmi va scoate în cale un înger, cea cu 
care voi împărți și binele, și răul, și fe-
ricirea, și tristețea”. Și s-a pus iarăși 
pe muncă. Nu știa omul că adevărata 
fericire îl așteaptă acolo, lângă cuibul 
părintesc, de unde a plecat supărat 
cu ani în urmă. În cei peste zece ani 
de ședere printre străini dorul de casă 
l-a chinuit cu înverșunare nu o singu-
ră dată. După nopțile de gânduri triste 
venea o nouă dimineață și munca, pe 
care o făcea cu o deosebită plăcere, îl 
ajuta să se abată de la ele. Dar odată 
nu a mai rezistat.

Era în ajun de opt martie. Andrei se 
simțea obosit. A convenit cu Grigore și 
cu alți prieteni să plece împreună pen-
tru câteva zile în Carpați să se odih-
nească. Toate erau practic puse la 
punct. În noaptea următoare i s-a ară-
tat în vis mama, pe care nu o văzuse 
mai bine de zece ani. Era îmbrobodită 
într-o năframă de un roșu întunecat.

– Vino acasă, dragul mamei. Chiar 
ai uitat-o pe ființa care ți-a dat viață 
și nu a dormit nopțile până te-a văzut 
mare!? 

Apoi și tata i s-a arătat în vis. Era 
cu pletele albe deja și gârbovit puțin. 
„Să fie un semn acesta? – se gândi 
Sandu sărind din somn. A doua zi 
aceste gânduri nu l-au lăsat în pace. 
Nu știa cum să le spună prietenilor că 
nu va pleca împreună cu ei. Dilema îl 
chinuia din ce în ce mai tare. În cele 
din urmă chemarea dorului pentru cei 
ce i-au dat viață a învins. 

Și iată-l pe Sandu, în după amia-
za zilei de șapte martie, intrând în 
satul copilăriei într-o mașină de lux. 
Un sentiment neînțeles îl grăbea din 
ce în ce mai mult spre portița casei 
părintești. Toate erau așa cum le-a lă-
sat. A intrat în casă. Mama trebăluia 
pe lângă plită, iar tata îi ajuta ceva. 
Este greu să redai prin cuvinte ce au 
simțit ai casei atunci când l-au văzut. 
În seara aceea au organizat o masă 
de zile mari împreună cu părinții și cu 
surorile. A doua zi a venit în ospeție 
Marița – o prietenă a surorii mai mici. 
Era fericirea la care Sandu a visat – 
năltuță, frumușică, cu ochii albaștri 
ca cerul senin. La cei 27 de ani ai săi 
flăcăul simțea cum pentru prima dată 
cade pradă privirilor ei pătimașe. Fata 
avea doar 17 ani și tânărul i-a promis 
în glumă că va reveni peste trei ani 
după ea. 

Prin 2010 au jucat o nuntă frumoa-
să. Sandu a cumpărat o casă la peri-
feria Cernăuțiului, aranjându-și o afa-
cere în orașul copilăriei. În acel „cuib 
al fericirii” este loc pentru fiecare. Și-a 
luat părinții la Cernăuți. Surorile sunt 
pe la casele lor, iar bunicii își alină 
bătrânețile cu cele două flori-gemene, 
Anișoara și Larisa. Seară de seară 
părinții înalță rugăciuni în care îi mul-
țumesc Bunului Dumnezeu pentru că 
l-a ajutat pe fiul lor să ajungă om în 
viață și pentru că le-a mai dat o șansă 
să se bucure de prezența lui, a nurorii 
și a celor două mlădițe firave. 

Dumitru VERBIŢCHI 

O vorbă veche spune că Domnul îți dă noroc, dar în gură nu ți-l toar-
nă. Pentru Sandu, eroul acestei povestiri, aceste cuvinte, auzite 

cândva de la bunicul său, pe care l-a iubit și respectat până când ace-
la a plecat în lumea fără dor, au devenit un adevărat credo al vieții. 
Și Sandu și-a zis atunci, la o vârstă destul de fragedă, că le va face 
toate în viață cu mâinile proprii și nu va aștepta mană din cer, cu atât 
mai mult cu cât părinții săi îi aveau în îngrijire pe frații și surorile lui 
mai mici.
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CUM PUTEȚI SCĂPA DE ALERGIILE DE PRIMĂVARĂ

Alergiile reprezintă reacţii ale sistemului 
imunitar al organismului la substanţe ino-
fensive în mod normal, precum alimente, 
polenuri sau acarienii din praf. În timp ce 
pentru majoritatea oamenilor acestea nu re-
prezintă nici o problemă, sistemul imunitar 
al persoanelor alergice le identifică drept o 
ameninţare.

Simptomele alergice specifice sunt: 
eczema, rinita alergică, inflamaţia oculară 
sau conjunctivita, simptomele gastro-intes-
tinale, urticaria, sindrom de alergie orală, 
astmul şi, în cel mai grav caz, reacţia ana-
filactică.

Plante și alimente recomandate. 
Specialiştii recomandă plantele depurative 
şi antialergice: urzica, trei fraţi pătaţi, brus-
turele, coacăzul negru, afinul, coada şori-
celului, gălbenelele, socul şi cicoarea, De 
asemenea, sunt indicate şi maceratele  din 
coacăz negru, măceş şi arin negru.

În ceea ce priveşte alimentele, se re-
comandă consumul celor bogate în cobalt 
şi mangan: cereale integrale, legume şi 
fructe uscate natural (caise, smochine, 

vişine, cireşe, pere) suc de ananas proas-
păt fără zahăr, legume verzi (broccoli, 
vegetale cu frunze verzi) fasole, mazăre 
verde, avocado, ghimbir, ajută la amelio-
rarea alergiilor. 

Măsuri de prevenire. Pacienţii cu 
astm sau rinită alergică declanşate de 
acarieni, mucegaiuri sau alţi alergeni de 
interior trebuie să controleze calitatea cli-

matului din casă: temperatură scăzută, 
umiditate scăzută (între 40 şi 50%) şi o 
bună ventilaţie.

De asemenea, aceste persoane trebu-
ie să îmbrace complet salteaua de dormit, 
pernele, plapuma, cuverturile şi păturile în 
huse impermeabile la alergene. E indicată 

spălarea săptămânală a întregii lenjerii de 
pat cu apă la temperatura de 55-60˚C şi 
aerisirea zilnică a încăperii. Se recoman-
dă evitarea activităţilor exterioare, în aer 
liber, atunci când concentraţia polenurilor 
e mare. 

(Leacuri și terapii)

Ghidul sănătăţii dumneavoastră

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

Din nou, despre o plantă „minune”: GINKGO BILOBA

Înaintarea în vârstă este un proces na-
tural, însă nu înseamnă neapărat că, odată 
ce îmbătrânim, trebuie să ne îmbolnăvim 
sau calitatea vieţii trebuie să scadă. Acest 
proces implică tot felul de schimbări – atât 
pozitive, cât şi negative. 

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, or-
ganismul suferă modificări. Vârsta influen-
ţează toate organele, ţesuturile, celulele 
şi întregul metabolism. Astfel, în timp, ca-
pacitatea de funcţionare a organelor vitale 
scade. Calitatea vaselor sanguine este o 
condiţie de bază pentru funcţionarea or-
ganelor interne şi a ţesuturilor, în general. 
Îmbătrânirea vaselor de sânge este cea 

care va dicta majoritatea proceselor de îm-
bătrânire din corp. De aceea, extractul de 
Ginkgo Biloba le este util atât persoanelor 
sănătoase, pentru efectul antioxidant, cât şi 
celor cu afecţiuni cardiovasculare şi neuro-
logice demonstrate. Iată câteva din cele mai 
importante efecte.

* Sistemul cardio-vascular. 
Arterele şi venele devin mai groase, mai ri-
gide. Pereţii capilarelor se îngroaşă treptat, 
scăzând schimbul de substanţe nutritive la 
acest nivel. Tensiunea arterială creşte, ini-
ma trebuie să muncească mai mult pentru 
a pompa sânge. Aceste transformări pot 
conduce la apariţia bolilor cardiovascula-

re. Preparatul cu extract de Ginkgo Biloba 
luat zilnic, timp de cel puţin opt săptămâni, 
are o capacitate extraordinară de a stimula 
circulaţia sângelui la nivelul creierului şi al 
extremităţilor, de a relaxa pereţii vasculari şi 
de a dilata vasele de sânge, ceea ce permi-
te creşterea fluxului sanguin către periferie. 
În plus, are efect tonifiant asupra sistemu-
lui venos, facilitând o revenire mai eficientă 
a sângelui la inimă. Ginkgo Biloba ajută la 
reducerea riscului de infarct, ischemie car-
diacă, ateroscleroză, accident vascular. O 
bună circulaţie a sângelui este esenţială 
pentru un organism sănătos şi asigură o 
speranţă de viaţă mai ridicată.

* Metabolismul. Toate procesele 
metabolice se desfăşoară mai lent pe mă-
sura trecerii anilor. Din cauza acestei înce-
tiniri şi a scăderii capacităţii celulelor de a 
produce energie, oboseala şi epuizarea se 
instalează mai uşor, la fel şi lipsa de vlagă 
la nivelul organismului.

* Creierul și sistemul ner-
vos. Procesul de îmbătrânire poate cauza 
schimbări în privinţa reflexelor şi a simţuri-
lor. Deşi demenţa nu este o consecinţă nor-
mală a îmbătrânirii, e normal ca unii oameni 
să aibă episoade de pierdere a memoriei. 
Celulele din creier şi nervii se deteriorează, 
apar depuneri de toxine care nu mai pot fi 
„drenate”, ceea ce poate duce la instalarea 
demenţei senile. Studiile atestă că eficaci-
tatea extractului de Gingko Biloba poate fi 
comparată cu cea a medicamentelor de sin-
teză în susţinerea terapeutică a pacienţilor 
cu demenţe senile, fără să prezinte interac-
ţiuni medicamentoase şi efecte adverse.

* Tinerilor, Ginkgo Biloba le spo-
rește capacitatea de memorare și 
concentrare, dar și vioiciunea și 
pofta de viață. Chiar dacă Ginkgo Biloba 
este pentru persoanele de vârsta a doua şi a 
treia, nici tinerii nu sunt feriţi de problemele 
circulatorii, cardiovasculare sau de dificultăţi 
de concentrare. Capacitatea de memorare 
este „banca de date” la care tinerii apelează 
atunci când au nevoie, iar capacitatea de în-
văţare îi ajută să acumuleze informaţii utile. 
Dar aceste procese, care se fac cu ajutorul 

funcţiilor cerebrale, sunt mai puţin eficiente 
în condiţii de oboseală, de stres, în cazul în 
care organismul este slăbit sau atunci când 
persoanele traversează perioade de fluc-
tuaţii emoţionale. Pierderile de memorie şi 
lipsa de concentrare apar destul de frecvent 
în rândul tinerilor care trăiesc în condiţii de 
stres fizic şi psihic, deoarece expunerea pre-
lungită la niveluri crescute de cortizol - hor-
monul stresului - afectează hipotalamusul, 
zona din creier implicată inclusiv în procesul 
de învăţare. Specialiştii explică acest efect 
prin faptul că, făcând două, trei lucruri în 
acelaşi timp, nu reuşim decât să ne mutăm 
atenţia de la o sarcină la alta. Acest lucru for-
ţează creierul, iar suprasolicitarea conduce 
la diminuarea abilităţilor de gestionare a in-
formaţiilor şi, în final, la o gândire mai lentă şi 
lipsită de performanţă. 

Extractul de Ginkgo Biloba creşte ca-
pacitatea de concentrare şi de memorare, 
vioiciunea şi pofta de viaţă, stimulează oxi-
genarea cerebrală, creşte eficienţa metabo-
lismului, reglează neurotransmiţătorii, ener-
gizează şi revigorează fizicul şi psihicul. 
Eficacitatea terapeutică asupra proceselor 
cognitive a putut fi demonstrată prin studii 
ştiinţifice. 

Se știe că Ginkgo Biloba este un remediu reco-
mandat cu precădere persoanelor în vârstă. 

Ce efecte are această plantă devenită „minune”, 
asupra persoanelor trecute de prima tinerețe?

Nas înfundat, se-
creții abundente, 

respirație dificilă, 
strănut excesiv, mân-
cărimi și lăcrimare 
ale ochilor sunt câte-
va dintre simptomele 
care anunță că a so-
sit sezonul alergiilor. 
Iată cu ce vă puteți 
confrunta primăvara, 
dar și cum puteți pre-
veni sau trata alergi-
ile.
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Elevii din regiunea Cernăuți sunt invitați 
să se înscrie la Colegiul Universității Naționale din Cernăuți 

Un scop strategic al reformei învăță-
mântului superior din Ucraina, potrivit pro-
gramului „Ucraina, secolul XXI”, este dez-
voltarea modelului dinamic al educației, 
astfel încât la fiecare etapă de studii să fie 
obținută o anumită calificare. Un bun exem-
plu în această privință este Colegiul din ca-
drul Universității Naționale „Iuri Fedkovyci” 
din Cernăuți, care oferă studii după clasa a 
9-a, studenții obținând studii medii generale 
complete, dar și calificarea de licențiat in-
ferior.

Colegiul Universității este unul din-
tre cele mai mari din regiunea Cernăuți, 
având un personal competent și o bază 
tehnică de excepție. În momentul de față, 
aici studiază peste 1.100 de studenți, pre-
dau 140 de profesori, printre care 3 doc-
tori habilitați și 70 de doctori în științe. Co-
legiul are trei departamente: Economie, 
Științe exacte și Dreptul. Colegiul include 
următoarele specialități: 071 Contabilitate 
și impozitare; 072 Finanțe, Bănci și Asigurare; 076 Acti-
vități antreprenoriale, comerciale și de inventariere; 081 
Dreptul; 113 Matematică aplicată; 122 Informatică.

Viața studenților nu se compune doar din examene 
și cursuri. Sunt ani când au loc cele mai strălucite des-
coperiri, iar dorința de a merge mai departe determină 
succesul. Este un moment al tinereții, al distracțiilor și 
primei iubiri. 

Astăzi, tot mai mulți părinți se preocupă de alegerea 
copiilor care studiază în clasa a IX-a. Unde să-și conti-
nue studiile: la școală sau la Colegiu? Propunem să ana-
lizăm în detaliu beneficiile studiului la Colegiul nostru.

Beneficiile studiului 
la Colegiul din Cernăuți:

1. Șansa de a începe o viață și o carieră independen-
tă, obţinerea profesiei după 3-4 ani.

2. Studentul nu va trebui să studieze în profunzime 
obiectele ciclului general, începând cu anul doi sunt studi-
ate disciplinele de specialitate.

3. Colegiul oferă cursuri de înaltă calitate în discipli-
nele ciclului de învățământ general, după cum reiese din 
rezultatele testării independente din anii anteriori.

4. Este mai ușor să intri la colegiu de-
cât la   universități, în care condițiile de ad-
mitere sunt mai complicate. 

5. Nu este nevoie de plată pentru me-
ditatori, în Colegiu există un departament 
pregătitor pentru admitere.

6. Plata pentru studii este cu mult mai 
mică decât la universitate.

7. Studentul nostru are o experiență con-
cretă: în colegiu este prevăzut mult timp pen-
tru practică, inclusiv la întreprinderi.

8. După absolvirea Colegiului, stu-
dentul poate intra la o instituție de pro-
fil de învățământ superior imediat în 
anul trei.

9. Toți studenții din afara orașului be-
neficiază de cazare la cămin. 

10. Absolvenții școlii vor trebui mai 
devreme sau mai târziu să urmeze o cale 
de viață independentă. În trei ani, stu-
dentul Colegiului nostru va fi mai adaptat 
la viață decât colegii săi din școli.

11. Timp de 3-4 ani, studentul va reuși să înțeleagă 
interesele și abilitățile reale.

Dacă decideți să mergeți la Colegiu după clasa a 
IX-a, atunci alegeți un colegiu la o instituție de învăță-
mânt superior de nivelul III-IV de acreditare. Aceasta 
pentru a continua studiile mai ușor la instituția de în-
vățământ superior. Analizați toate avantajele și deza-
vantajele, alegeți varianta corectă!

Conducerea Colegiului 
Universității Naționale 

din Cernăuți

CARTEA DURERII 
La Fântâna Albă plânge glia noastră
Şi suspină codrul cu durerea lui.
În morminte sfinte, seceraţi de gloanţe, 
Dorm Martirii Ţării şi ai Neamului. 

Pe data de 1 februarie 1943, Gheorghe Scraba, prim-pre-
torul plăşii Storojineţ, aducea la cunoştinţa Guvernatorului 
provinciei Bucovina următoarele: „La ordinul Dvs. nr. 775 din 
28 ianuarie 1943, avem onoare a Vă raporta că ...locuitorii 
asasinaţi şi îngropaţi în groapa comunei Fântâna Albă nu au 
fost exhumaţi şi înmormântaţi apoi creştineşte. Din cei omo-
râţi acolo, din informaţiile luate de la locuitorii care au luat 
parte activă şi au fost prezenţi la măcel, s-a putut identifica 
un număr de 24 locuitori. Se anexează un tablou cu numele 
celor identificaţi, cu specificarea comunei de origine”:

Belmega Ioan al lui Teodor, născut în 1910, în 
comuna Cupca, român. 

Bicer Gheorghe al lui Ilie, născut în comuna Cup-
ca, român. 

Bostan Dragoș, născut în 1923, în comuna Suceve-
ni, român. 

Botariu Cosma al lui Vasile, născut în comuna 
Petriceni, român.

Corduban Nicolae al lui Dumitru, născut în co-
muna Carapciu, român.

Dabâca Teodor al lui Gheorghe, născut în comu-
na Carapciu, român. 

Dușceac Ion al lui Teodor, născut în comuna Cup-
ca, român. 

Halac Ioan al lui Dumitru, născut în comuna Ior-
dăneşti, român. 

Lazurca Gheorghe al lui Teodor, născut în 1889, 
în comuna Petriceni, român.

Liciman Simion, născut în comuna Pătrăuţii de Jos, 
român. 

Mihailovici Ilie al lui Vasile, născut în 1921, în 
comuna Suceveni, român. 

Opaiț Cosma al lui Ilie, născut în comuna Carap-
ciu, român. 

Opaiț Gheorghe al lui Nistor, născut în comuna 
Carapciu, român. 

Plevan Arcadie al lui Teodor, născut în 1914, în 
comuna Cupca, român.

Popescu Petru al lui Ioan, născut în comuna Pă-
trăuţii de Jos, român. 

Savu Pavel al lui Ioan, născut în comuna Pătrăuţii 
de Jos, român. 

Sidoreac Vasile al lui Alexa, născut în 1923, în 
comuna Suceveni, român. 

Sucevan Constantin al lui Vasile, născut în 
1903, în comuna Suceveni, român. 

Tovarnițchi Gheorghe al lui Dumitru, născut în 
comuna Carapciu, român.

Tovarnițchi Ilie al lui Zaharie, născut în comuna 
Carapciu, român. 

Tovarnițchi Traian al lui Gheorghe, născut în 
comuna Carapciu, român.

Tovarnițchi Vasile al lui Pavel, născut în comuna 
Carapciu, român. 

Ţugui Mihai al lui Vasile, născut în 1912, în comu-
na Cupca, român. 

Ursulean Varvara a lui Nichita, născută în comu-
na Pătrăuţii de Sus, româncă. 

Conform documentelor păstrate în fondurile Arhivei de 
Stat a regiunii Cernăuţi, tot la Fântâna Albă au murit:

Lupășteanu Titania, născută în 1901, româncă. 
Rotariu Cosma al lui Vasile, născut în 1914, român.  

Alte nume ale martirilor seceraţi de gloanţele grănicerilor so-
vietici la Varniţa (Fântâna Albă), raionul Hliboca, în ziua de marţi, 
1 aprilie 1941, n-au fost descoperite în documentele de arhivă. 
Cercetările în direcţia identificării martirilor neamului continuă. 
Scriitorul Romulus Rusan menţionează: „Veneraţia faţă de victi-
mele comunismului nu trebuie să ia doar forma lacrimii, a florilor 
depuse şi a liniştii necesare reculegerii, ci a unei cercetări ac-
tive, din care să reiasă caracteristicele istorice ale fenomenului 
totalitar. Suferinţa noastră trebuie studiată şi cunoscută de noi 
înşine, dar şi de alţii, pentru că lacrimile se zvântă, florile se 
ofilesc, dar documentele rămân şi ele se transformă în istorie”.  

Petru GRIOR, 
directorul Centrului de cercetări istorice 

și culturale din Cernăuți

1 aprilie – 78 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă
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Cu prilejul marcării onorabilu-
lui jubileu de 70 de ani ai dom-
nului

Vasile
AFANAS

din satul Costiceni, raionul Noua 
Suliță, cu urări de multă sănătate 
şi prosperare  se adună întrea-
ga familie: soția Valentina, fiicele 
Nelea, Ana, Natalia împreună cu 
familiile lor, feciorul Teodor cu fa-
milia sa și scumpii nepoți.

Astăzi este momentul potrivit să-ți mulțumim pentru 
ceea ce ești și ceea ce faci pentru noi. Fie ca grijile să te 
ocolească și împreună să ne bucurăm mulți ani înainte 
de cele mai plăcute surprizele ale vieții pregătite pentru 
noi.

Scumpul nostru! 

Un veac întreg să ai parte, 
De belșug și sănătate, 
Nicicând să nu știi durere, 
Să-ți dea Domnul mângâiere.
Să-ți fie viața plină
De har, tihnă și lumină,
Toți în jur să te iubească
Succesul, binele, norocul,
Peste tot să te-nsoțească.

      La mulți ani, 
 bogați 
         în toate!

Cu prilejul împlinirii onorabilei 
vârste de 85 de ani, doamna

Maria
SAINCIUC

din satul Bălcăuți, raionul Noua 
Suliță, este felicitată cu mult drag 
de fiica Letiția, ginerele Leonid și 
nepotul Ilie din Cernăuți. Urări de 
viață lungă îi adresează sărbători-
tei și nepotul Andrei împreună cu 
soția Marina din îndepărtata Italie. 

Mulți ani îi doresc jubiliarei 
cuscrii Vera și Victor din satul Nesvoia, la aceste urări 
de viață lungă şi multă sănătate alăturându-se surorile 
Larisa și Ludmila din orașul Chișinău, fratele Valeriu din 
Krivoi Rog, rudele apropiate din satul Ciudei, raionul Sto-
rojineț, precum și rudele din Alma-Ata, Kazahstan și din 
orașul Moscova.

Cu ocazia împlinirii jubileului de 85 de ani, doamna 
Maria este felictitată și de către vecinii Nadejda și Petro 
Pendus, Raisa și Alexei Curus, care îi urează mulți ani 
fericiți.
Scumpa noastră! 
De ziua ta, atât de însemnată,
Să știi că noi toți te iubim,
Să ne fii sănătoasă viața-ntreagă,
Numai de bine să ne auzim.
La mulți ani, cu multă sănătate!

Felicitări!

La mulți ani fericiți!
În aceste zile de martie, 

când avem atâtea date și săr-
bători importante, și-a sărbătorit 
ziua de naștere, adăugând încă 
un ghiocel jubiliar în buchetul 
vieţii, domnul 

Constantin
BOGDANIUC, 

directorul CIE Cupca nr. 2,  pro-
fesor de matematică.

La ceas jubiliar, domnia sa 
este felicitat de toți cei dragi din familie, de toate rudele, 
de membrii colectivelor pedagogice ale celor două școli 
din satul Cupca, de foștii și actualii elevi, de prieteni, cu-
noscuți, vecini. 

Toți împreună îi doresc sărbătoritului multă sănăta-
te, răbdare, atenție, succese, bucurii, realizări depline, 
fericire și ca toți ghioceii acestei primăveri, aduşi în dar 
sărbătoritului, să-i bucure inima şi să-i creeze o bună dis-
poziţie pe tot parcursul anului. 

La mulți ani!
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CONTINUĂ 
ABONAREA 

BERBECUL.  Caută ca, în această săp-
tămână, să te implici mai mult în evenimente-
le din jurul tău. Ai putea să participi la discuţii 
ori la activităţi sociale, acestea fiind ocaziile 
unde vocea ta poate fi auzită. Vei putea, ast-
fel, să fii remarcată în toată splendoarea ta, 

îţi pot fi recunoscute meritele. Şi la capitolul dragoste ai 
predispoziţii pentru o comunicare fructuoasă, aşa că nu 
pierde momentul.

TAURUL.  Poate apărea un mic câştig 
în această săptămână, iar cineva are intenţia 
hotărâtă de a împrumuta bani de la tine. Este 
indicat să fii extrem de atentă cui distribui in-
formaţiile despre propriile bunuri. Cineva din-

tre persoanele bine cunoscute ţie, mult mai în vârstă, 
ar putea să intervină într-una dintre problemele pe care 
vei fi nevoită să le înfrunţi în perioada aceasta. Revar-
să-ţi bucuria pe cea mai dragă persoană pe care o ai.

GEMENII.  Urmează o săptămână în 
care vei fi ceva mai sensibilă în comunicarea 
cu cei din jur. S-ar putea să nu ai prea multe 
opţiuni, aşa că obişnuieşte-te cu gândul că 
va trebui să îi ai alături chiar şi pe cei pe care 
nu-i placi. Poate că este timpul să faci unele 

schimbări, nu foarte radicale, în ceea ce priveşte viaţa 
personală, aspectul tău şi chiar a desfăşurării unor an-
gajamente financiare.

RACUL.  Urmează o săptămână plină 
de provocări, însă orice ai face nu fi impul-
sivă, ci, din contra, foloseşte întreaga ta 
diplomaţie şi vei crea o atmosfera pozitivă. 
În următoarea perioadă, ai putea fi atrasă 
de cineva care are unele calităţi deosebite. 

Încearcă să aloci mai mult din timpul  tău, pentru a-ţi 
coordona partea financiară sau de a găsi cea mai bună 
cale de a relaţiona cu colegii. 

LEUL.  Vei fi foarte inspirată, în săptă-
mâna aceasta, iar cei din jur vor simţi acest 
lucru. Te vor asalta cu un torent de întrebări. 
O investiţie făcută la timpul ei poate să-şi 
arate beneficiile în această săptămână. Cel 
mai bine te vei simţi în compania cunoştinţe-

lor şi a colegilor de la locul de muncă, mai mult decât cu 
persoanele care-ţi sunt foarte apropiate.

FECIOARA. Alege-ţi cu atenţie confrun-
tările în care vrei să te implici. Este posibil şi 
ca sentimentele să se amplifice, dacă vei în-
cerca să te impui sau să-i obligi pe cei din jur 
să respecte reguli noi. Încearcă să analizezi 
şi să vizualizezi efectele, înainte de a porni 

o acţiune. Vei fi extrem de bine primită peste tot şi vei 
încerca să faci să fie bine pentru toată lumea.

BALANŢA. Poţi să contezi pe sprijinul 
astrelor, dacă vei dezvolta noi acţiuni.  Pentru 
a avea succes pe mai multe planuri trebuie, 
însă, să consumi multă energie.  Vor fi zile în 
care vei avea predispoziţie către acţiuni inedi-
te, aventuroase, pentru distracţie interzisă cu 

iubitul şi vei fi gata, în orice moment, să porneşti la drum.
SCORPIONUL. În anumite zile, trebuie 

să te aştepţi să te loveşti de un val de opozi-
ţie faţă de ceea ce faci. Cei din jur, cu sigu-
ranţă, nu au în minte ceea ce ai tu şi se va 
găsi cineva care să ţi-o spună în faţă. Nu da 
înapoi, ci continuă să-ţi implementezi ideile, 

cu energie, şi vei putea trece la un nivel superior. 
SĂGETĂTORUL.  Poţi transforma fi-

ecare din zilele care urmează în zile folosi-
toare întru totul. Mintea ta va lucra intens şi 
ar trebui să-ţi fie extrem de clar ceea ce îţi 
doreşti şi care este planul pentru a-ţi atinge 
scopurile. Astfel, poţi să acumulezi extrem de 

multe. Nu te certa cu nimeni. Dacă vei şti să te strecori 
printre reguli şi contracte, vei putea chiar să dai de o 
sursă de bani.

CAPRICORNUL. Protejează-ţi bunu-
rile şi investiţiile, căci mulţi ochi vor fi pe tine. 
Încearcă să citeşti printre rânduri, dacă nu 
doreşti să fii lovită unde îţi este mai greu: fi-
nanciar, sentimental sau chiar personal. Nu 
te avânta înainte şi evaluează cât se poate 

de atentă orice acţiune. Poate că, spre finalul săptămâ-
nii, va fi nevoie să-ţi reanalizezi planurile şi deciziile. 

VĂRSĂTORUL. Dragoste şi bani – di-
recţii principale în care vei fi influenţată pozi-
tiv. Este o perioadă propice pentru a semna 
contracte pe termen lung. În plus, poţi chiar 
să încerci să construieşti unul sau mai multe 
planuri pentru a-ţi atinge ţelurile. Dacă eşti 

singură, nu ezita să inviţi pe cine îţi place, la o cină 
romantică.

PEȘTII. Atenţia îţi va fi solicitată in-
tens, în această săptămână. Dacă vei fi 
mai reţinută, ai putea să eviţi mici conflicte. 
Reţine-te, chiar dacă simţi că ai ceva de 
spus neapărat. S-ar putea să porneşti de 
la ceva şi, în final, să ajungi la altceva. În 

plus, ascultă de sfaturile pe care s-ar putea să le pri-
meşti de la cineva de încredere. 

HOROSCOP
1-7.04.2019

Військовий квиток ВЦ № 211792 виданий 
Ленінським РВК м. Кишинів 09.06.1986 року, 
вважати недійсним у зв’язку з втратою.

La 27 martie şi-a sărbătorit 
ziua de naştere primarul Comu-
nităţii Teritoriale Unite  Voloca, 
raionul Hliboca, domnul 

Valentin 
GLOPINA. 

Mandatul încrederii domnul 
Valentin l-a primit fiind  profesor 
la Şcoala medie din Voloca. În 
calitate de primar al acestui sat, 
dumnealui a demonstrat deose-
bite calităţi organizatorice, capa-

citatea de a lucra şi a-i înţelege pe oameni. Cu câţiva ani 
în urmă, când a fost creată CTU Voloca, care include şi 
satele Hruşăuţi şi Valea Cosminului, domnului Valentin 
Glopina  i s-a încredinţat conducerea noii structuri admi-
nistrative. Purtând grija a trei sate, primarul s-a dovedit 
a fi un bun şi înţelept gospodar, punând la cale multe 
lucruri bune întru binele  locuitorilor.  El a iniţiat şi susţine 
tradiţiile frumoase prin care Comunitatea Voloca se deo-
sebeşte de altele din regiune. Domnul Valentin  Glopina  
simte permanent susţinerea oamenilor şi aceasta îl în-
deamnă la noi fapte bune. 

Cu prilejul zilei de naştere, cele mai sincere felicitări  
îi adresează domnului primar locuitorii Comunităţii, do-
rindu-i multă sănătate, energie şi iniţiativă, fermitate şi 
optimism – calităţi atât de necesare pentru o activitate 
fructuoasă pentru oameni şi împreună cu oamenii. 

La mulți ani fericiți!  
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