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Centrul Cernăuțiului s-a transformat într-o piață imensă

Cândva era numit micul Paris al Estului, un
oraș care se remarca prin lux, curăţenie, rafinament și toleranță. Acum Cernăuțiul este sufocat
de mizerie și focare de infecție. Piața agroalimentară „Rynok Țentralnyi”, cunoscută sub denumirea Krasnoarmeiska, este de ceva vreme în
reconstrucție. Astfel că comercianții și-au întins
tarabele în plină stradă. Zeci de cernăuțeni, tineri sau în etate, vând aici tot felul de mărfuri de
mâna a doua și alte lucruri netrebuincioase. Mulți
dintre ei spun că astfel câștigă un ban pentru a
supraviețui. Aici se vinde orice, începând de la
parfumuri ieftine, haine vechi sau răsaduri de primăvară și terminând cu conservături casnice, ouă
și produse lactate aduse de femeile de la țară.
Comercianţii vând produse alimentare la tarabe
improvizate sau chiar pe asfalt, fără ca cineva să
verifice proveniența și calitatea lor. Cu toate acestea, oamenii le cumpără, pentru că sunt mai ieftine decât în magazine, fără să le pese de faptul
că aceste produse pot provoca intoxicații grave.
Sunt imagini dezolante care nu fac cinste unui
oraș care se pretinde a fi european. Unii cernăuțeni s-au obișnuit cu priveliștea sumbră, alții sunt
nemulțumiți de faptul că centrul orașului a fost
transformat în bazar.

Regiunea Cernăuți:
Supravegherea Frontierei de stat
este efectuată cu avionul

Cât costă o oră de muncă: UE & UA

Vești proaste pentru contrabandiștii de
țigări. Grănicerii ucraineni au început patrularea cu avionul a Frontierei de stat cu
România și Republica Moldova. Supravegherea celor 250 de kilometri de frontieră
cu România și întregul perimetru al Frontierei de stat cu Republica Moldova este
efectuată cu ajutorul aparatului de zbor
„Diamond” ce ține de Escadrila de aviație
Odesa. Potrivit autorităților, această acțiune are ca scop contracararea cazurilor de
contrabandă cu produse din tutun.

Potrivit Eurostat, cei mai bine plătiți
europeni sunt norvegienii, cu 51 euro pe
oră, şi islandezii – 42,6 euro, în timp ce în
spaţiul UE pe primele locuri se află danezii – plătiţi cu 42,5 euro. Bine plătiţi sunt
şi belgienii – cu 39,6 euro, luxemburghezii – cu 37,6 euro sau suedezii – cu 36,6
euro pe ora de muncă. Nemții și francezii
primesc aproximativ 30 de euro pentru o
oră de muncă, românii – 6,3 euro, iar bulgarii nu încasează decât 4,9 euro pe oră.
De menționat că germanii și francezii lucrează mai puțin decât locuitorii altor țări,
în medie 1.360-1.450 ore pe an, comparativ cu 1.880 de ore în Lituania și 2.035
– în Grecia. În Ucraina salariul mediu este
de 9.223 grivne (302 euro). Ucrainenii lucrează în medie 1.678 ore pe an. Adică, o
oră de muncă costă în medie 2,16 euro.

„Ferice
de cine nu
suspină
după ceea
ce nu are
şi se
veseleşte
cu ceea ce
are”.

Epictet

De altfel, contrabandiștii sunt foarte
inventivi. Aceștia sunt echipați cu drone,
binocluri cu vedere pe timp de noapte,
sisteme moderne de comunicare și mașini
de teren. Grănicerii recunosc că traficanții deseori sunt cu un pas înaintea lor. La
aceasta se adaugă lipsa de personal în
cadrul Serviciului Grăniceresc. Grănicerii
ucraineni se concediază masiv din serviciu
din cauza salariilor mici. La etapa actuală salariul unui grănicer constituie 9.50010.000 mii grivne.

Aceasta înseamnă că remunerarea muncii în Ucraina este de două ori mai scăzută
decât în cele mai sărace țări din UE.
Potrivit datelor Serviciului de Statistică
al Ucrainei, cele mai mici salarii le primesc
locuitorii regiunii Cernăuți. Dacă la nivel
național în perioada ianuarie-mai a.c., salariul mediu pe economie a fost de aproximativ 9,2 mii grivne, salariul mediu în regiunea Cernăuți a constituit 6.900 grivne.
Cele mai mari salarii sunt înregistrate în regiunea Donețk – aproximativ 10 mii grivne,
regiunea Kiev – 9,7 mii grivne, regiunea
Dnipropetrovsk – 9,6 mii grivne și regiunea
Zaporijjia – 9,3 mii grivne. La polul opus se
află regiunea Herson – 7,1 mii grivne, regiunea Ternopil – 7 mii grivne și regiunea
Cernăuți – 6,9 mii grivne, notează Serviciul
de Stat de Statistica al Ucrainei.
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Al doilea tur al alegerilor
prezidenţiale din Ucraina,
stabilit oficial pentru
21 aprilie
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Eurostat: Românii, cea mai
sportivă națiune din UE

Românii sunt cea mai sportivă națiune din Europa. Cel puțin, așa reiese din cifrele unui studiu
efectuat de Eurostat și publicat recent. Astfel, peste
96 la sută din români au declarat că fac exerciții fizice zilnic, în afara orelor de lucru. În același timp,
aproximativ 42,5 la sută din români au declarat că
fac exerciții fizice timp de o oră sau două, 14,8 la
sută – între 3 și 5 ore, mai mult de cinci ore – 13,5
la sută. Totodată, 25,3 la sută din români au declarat
că dedică activităților sportive mai puțin de o oră, iar
3,9 la sută nu sunt interesați de exerciții fizice (zero
ore). Cei mai pasivi și leneși din tot spațiul european
s-au dovedit a fi croații – doar 36 la sută din ei sunt

preocupați de activități fizice cotidiene, iar 64 la sută
din respondenții croați au declarat că nu dedică niciun minut exercițiilor fizice. Aproximativ 28 la sută
din cetățenii UE, de la 16 ani în sus nu fac niciun
fel de exerciții fizice în afara orelor de muncă. De-a
lungul săptămânii, doar un sfert din europeni (27 la
sută) fac exerciții fizice până la 3 ore, 17 la sută –
între 3 și 5 ore, iar 28 la sută – 5 sau mai multe ore.
Potrivit Serviciului de Stat pentru Statistică, 35%
din bărbații ucraineni și 23% din femeile ucrainene
practică în mod regulat sportul. Dacă dăm crezare statisticii, cei mai sportivi sunt locuitorii orașului Kiev. La
polul opus se află locuitorii regiunii Ivano- Frankivsk.

Comisia Electorală Centrală din Ucraina a stabilit pentru 21 aprilie
data celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, în care se vor
confrunta actualul şef al statului, Petro Poroşenko, şi actorul Volodymyr Zelenskyi. În primul tur al scrutinului prezidenţial, desfăşurat
pe 31 martie, Zelenskyi (41 de ani) a obţinut 30,24% din voturi, iar
Poroşenko (53 de ani) 15,95% din sufragii. Rata prezenţei la vot a fost
de 62,8%. Campania electorală se anunţă dificilă pentru Zelenskyi şi
Poroşenko, în contextul în care peste 50% dintre ucrainenii care s-au
prezentat la urne nu au votat pentru nici unul dintre cei doi candidaţi
calificaţi în finala scrutinului prezidenţial. În primul tur, cei aproape 30
de milioane de ucraineni cu drept de vot au avut de ales dintre 39 de
candidaţi, un record în istoria modernă a Ucrainei.

OMS: Bărbații trăiesc mai
puţin decât femeile

Experții din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății s-au întrebat despre diferenţa dintre speranța de
viață a bărbaților și femeilor. Studiul lor, rezultatele
căruia au fost publicate de Der Spiegel, au stabilit
șase motive pentru care bărbații trăiesc mai puţin.
Der Spiegel a publicat un raport al experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), explicând de
ce speranţa de viaţă a bărbaţilor este inferioară celei
a femeilor. Experții spun că se nasc mai mulți băieți
decât fete, dar relația se schimbă pe parcursul vieții,
deoarece bărbații mor mai devreme decât femeile.
Conform celei de-a doua observații, femeile sunt mai
sănătoase mai mult timp. Conform datelor furnizate
de OMS, fetele născute astăzi pot conta pe o sănătate bună până la 65 de ani în medie, în timp ce băieții
pot rămâne sănătoși până la 62 de ani. În plus, exis-

tă numeroase cauze pentru care speranța de viață a
bărbaților este mai scurtă, bărbații fiind mai frecvent
afectați de boli cardiace ischemice, accidente rutiere sau cancer pulmonar. Ca să nu mai vorbim de
predispozițiile lor genetice. Experții au subliniat, de
asemenea, că diferențele sunt mult mai mari în țările

bogate decât în țările sărace. Acest lucru este legat
în principal de pericolele în timpul sarcinii și nașterii.
În țările sărace, una din 41 de femei moare în timpul sarcinii sau la naștere, în timp ce în țările bogate
afectează doar o singură femeie din 3.500. Cel de-al
cincilea motiv pentru această speranță de viață diferită sunt, potrivit experților, sinuciderile și crimele,
care reprezintă o problemă importantă pentru America și Europa. Experții au menționat că bărbații devin
victime ale crimei de cinci ori mai des decât femeile.
În cele din urmă, bărbații încep să aibă grijă de bolile
lor mai târziu decât femeile. Suferind de aceleași boli
ca și femeile, ele sunt tratate mai târziu și cedează
unor boli periculoase detectate prea târziu.
De menționat că Institutul pentru măsurarea și
evaluarea sănătății a publicat un studiu conform

căruia cei mai longevivi oameni trăiesc în Japonia,
Singapore și Elveția. Potrivit ONU, la etapa actuală
Pământul are 7,7 miliarde de locuitori. Până în anul
2050 populația lumii va ajunge la 9,7 miliarde de persoane, iar până la sfârșitul secolului – până la 11
miliarde

Banca Mondială:
Ucrainenii din
străinătate au trimis
anul trecut în ţară
14 miliarde de dolari

Ucrainenii care lucrează în străinătate au trimis în 2018 acasă
14,94 miliarde de dolari, în creştere cu 19%, față de anul 2016,
potrivit datelor publicate de Banca Mondială. În total, în Europa și Asia Centrală în 2018 au fost transferate 59 miliarde de
dolari. Aproape un sfert din această sumă a ajuns în Ucraina.
De menționat este și faptul că cifrele reprezintă remiterile oficiale
ale românilor din străinătate, realizate prin bănci sau servicii de
transfer de bani, astfel că nu iau în calcul cash-ul adus sau trimis
fizic în țară de către aceștia. Potrivit raportului Băncii Mondiale,
țările cu cele mai mari transferuri de bani în 2018. au fost India
cu 79 miliarde de dolari, urmată de China (67 miliarde dolari),
Mexic (36 miliarde dolari), Filipine (34 miliarde dolari) și Egipt (29
miliarde de dolari). 550 miliarde de dolari ar urma să fie transferați, anul acesta, din statele bogate spre țările de origine. Banii
din diasporă devin astfel principala sursă de finanțare externă a
țărilor emergente – în condițiile în care, potrivit analizei Băncii
Mondiale, tendința se păstrează an de an, ba, mai mult, sumele trimise acasă ating record după record. În 2018, de exemplu,
transferurile s-au apropiat de 530 miliarde de dolari, cu aproape
10% mai mult, comparativ cu anul anterior.
Pagină realizată de Mihai URSU
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„Formând o școală democratică, creăm o societate democratică”

S

arcina școlii europene contemporane constă
în pregătirea elevilor pentru viața de sine stătătoare într-o societate democratică. De aceea,
procesul instructiv-educativ trebuie să se bazeze
pe valorile dreptului omului, participării democratice, egalității și parteneriatului. Toate acestea
sunt o chezășie a educării cu succes a cetățenilor conștienți, a afirmării culturii democratice în
societate. În acest scop, de câțiva ani în Ucraina
funcționează Programul panucrainean de învățământ „Școala democratică”. El îi unește pe elevi,
profesori, administrația școlii, pe părinți și pe
membrii comunității la o activitate comună de
dezvoltare democratică a școlii.

Programul a fost inițiat în 2016 și în decursul a trei ani a cuprins circa 100 de școli din diferite regiuni ale Ucrainei. Realizarea lui este
coordonată de Centrul european „Vergeland”.
Acesta, fiind creat în 2008 de Consiliul Europei și Guvernul Norvegiei, are drept obiectiv
instruirea în vederea comunității democratice,
drepturilor omului și înțelegerii interculturale.

După a patra încercare de a se înscrie la
aplicarea acestui program a reușit s-o facă
și Școala medie incompletă nr. 13 cu limba
română de predare din Cernăuți. Este prima
școală a minorităților naționale din Ucraina
care a obținut dreptul de a participa la realizarea Proiectului „Școala democratică”.
Recent, la această instituție de învățământ a

avut loc lansarea programului și primele treninguri pentru elevi, profesori și părinți, ținute
sub îndrumarea Nataliei Markus, profesoară
de istorie din orașul Kozova, regiunea Ternopil. Iată impresiile ei despre această școală
românească din orașul Cernăuți:
– Primele impresii sunt foarte pozitive.
Se observă chiar de la prima vedere că se

„Revolta” micilor proprietari funciari din Forosna

În Ucraina nu există o altă reformă care să dureze în timp atât
de mult ca cea funciară. Ea a început odată cu lichidarea colhozurilor și sovhozurilor, sătenii și-au primit cotele de pământ și după
aceea Parlamentul ține mereu piciorul pe frână, amânând de la un
an la altul moratoriul la vinderea terenurilor arabile. Iar odată cu
aceasta se tărăgănează și crearea pieții funciare. În această „apă
tulbure” peștii cei mari sunt prinși de… „pescarii mari”, adică sunt
în câștig holdingurile agricole.

Unul dintre cei mai mari producători agricoli – „Mriia” din regiunea Ternopil – arendează cote de pământ ale sătenilor și în regiunea
noastră. Şi iată că zilele acestea s-a iscat un conflict între proprietarii
cotelor de pământ din satul Forosna, raionul Noua Suliță, și reprezentanții holdingului „Mriia”, care arendează aceste cote de pământ
în decursul ultimilor ani. Conflictul a început de la aceea că sătenii nu
le-au permis arendașilor să intre cu tehnica în lan. „Revolta” micilor

proprietari funciari din Forosna n-a apărut pe neașteptate. Aceștia de
mai mult timp sunt nemulțumiți de plata de arendă pe care o primesc
de la holding. Au pretenții și față de felul cum este lucrat pământul lor.
Discuțiile și explicațiile au durat și în cadrul adunării de la Primăria
satului, și direct în câmp. Deocamdată ele nu au dat nici un rezultat.
– S-a convenit ca timp de câteva zile situația să fie clarificată,
ne-a informat primarul Florea Șcerbaniuc. Probabil că se va ajunge
la un compromis. Nici sătenii nu doresc ca loturile lor de pământ

să rămână pârloagă, și nici arendașii să piardă câteva zilele de
primăvară, atât de prețioase pentru campania agricolă. Trebuie să
rămână satisfăcuți și unii, și alții.
Cazul din Forosna demonstrează o dată în plus că relațiile funciare în Ucraina trebuie perfecționate, iar taxa de arendă a terenurilor arabile este deseori redusă intenționat.
Foto Andrii ROMANŢOV

poartă grijă acestei școli. Elevii sunt dezvoltați, fapt pe care l-am observat în timpul
treningurilor. Ei pot să-și exprime gândurile
în fața publicului. Aici domină o atmosferă
binevoitoare, sinceră. Este o școală, care
are grijă de dezvoltarea națională, ceea ce
este foarte important.
Formând o școală democratică creăm
o societate democratică. Proiectul dat nu
prevede o susținere financiară a instituțiilor
de învățământ, el le îmbogățește din punct
de vedere informațional, contribuie la formarea unei poziții civice active a viitorilor
cetățeni.
Este mulțumită de începutul realizării
Proiectului „Școala democratică” și directoarea Școlii medii incomplete nr. 13, dna
Eugenia Facas:
– Școala este o microsocietate și anume în școală începe cultivarea principiilor
democratice. Noi, profesorii, ne străduim
să educăm cetățeni liberi, care își vor cunoaște drepturile și îndatoririle. Și antrenorii, reprezentanții acestui proiect, activând
în școala noastră timp de două zile – cu
elevii și cu părinții – nu au regretat că au
căzut de acord să participăm la Proiectul
„Școala democratică”. Într-un fel este o
apreciere înaltă a nivelului de instruire și
educare într-o simplă școală românească
din Cernăuți.

Băncile nu prea
țin cont de
necesitățile
sătenilor

Zilele trecute la redacția ziarului „Libertatea Cuvântului” s-au adresat un
grup de oameni în vârstă din Mămăliga. Ei s-au plâns de faptul că în sat a
fost închisă filiala Băncii de Economii și
pentru a plăti serviciile comunale sătenii sunt nevoiți să plece tocmai la Noua
Suliță.
– Oamenii au dreptate, ne-a explicat
primarul Comunității Teritoriale Unite
Mămăliga, domnul Arcadie Șova. Filiala n-a funcționat o lună și jumătate. Se
explică aceasta prin faptul că are loc
restructurarea instituțiilor bancare și
nu ajung cadre. Recent a fost aleasă o
nouă conducere a băncii respective și
problema cadrelor e în curs de rezolvare. La 9 aprilie, la Mămăliga a fost
deschisă din nou casa de economii și
oamenii pot să plătească acolo serviciile comunale. Din partea comunității am
pregătit chiar și o adresare la organele
centrale, însă de acum nu este nevoie
de ea. Important e că a început să lucreze casa de economii.
O astfel de situație, în opinia domnului Arcadie Șova, nu putea să apară, dacă
statul ar fi promovat o politică bancară
eficientă. Multe bănci își închid filialele în
localitățile rurale, creând griji în plus clienților.
Pagină realizată de Vasile
CARLAȘCIUC
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Cronica penală

Funcționar de stat reținut pentru luare de mită

Un funcționar al Serviciului de
stat pentru executarea sentințelor din
cadrul Direcției Teritoriale Principale
de Justiție în regiunea Cernăuți a fost
reținut pentru luare de mită în sumă
de cinci mii grivne. Lucrătorii operativi ai Serviciilor speciale din ținut au
constatat că funcționarul a cerut de la
un întreprinzător zece mii grivne pentru a favoriza achiziționarea de imobil
aflat sub interdicție de înstrăinare.
Oamenii legii l-au reținut pe funcționarul corupt în biroul său de serviciu,
unde acesta primise cea de-a doua
parte a sumei cerute. Cercetările în
acest caz continuă. Procuratura a
demarat o anchetă pentru elucidarea
tuturor circumstanțelor din acest caz.
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Criminalii au fost pedepsiți

O instanță din ținut le-a pronunțat o pedeapsă mai dură
criminalilor, care l-au bătut de
moarte pe un tânăr de 21 de ani
în ziua de Paști a anului 2017.
Procuratura a contestat în instanță sentința proclamată pe
data de 8 iunie 2018 de către
Judecătoria Raională Întâi Mai
din orașul Cernăuți. Anchetatorii
au stabilit că la 16 aprilie 2017
patru locuitori ai orașului Cernă-

uți cu vârste cuprinse între 17 și
26 de ani i-au bătut cu cruzime
pe doi localnici în vârstă de 21
și 27 de ani. La scurt timp unul
dintre tineri a murit din cauza leziunilor corporale grave, celălalt
a rămas invalid pe viață. Curtea
de Apel Cernăuți a fost de acord
cu dovezile procuraturii și a anulat sentința proclamată de prima
instanță. Cei patru s-au ales cu
câte șapte ani de detenție.

Teribil accident rutier la Rarancea

Un bărbat de 26 de ani, care
se afla la volanul unui microbuz
„Volkswagen Crafter”, a ieșit pe
contrasens și a admis ciocnirea
cu un „VAZ-21099”, condus de
un bărbat în vârstă de 44 de ani.
Șoferul autoturismului „VAZ”, locuitor al satului Colincăuți, raionul Hotin, a fost spitalizat în stare
gravă, însă oamenii în halate albe
nu au putut face nimic pentru a-l
salva – bărbatul a murit în secția
de terapie intensivă. Șoferul microbuzului, originar din satul Ciornovca, raionul Noua Suliță, nu a
avut de suferit. Poliția a demarat
o anchetă și a fixat o serie de expertize tehnice.

Profit și pedeapsă

Focuri de armă la Cernăuți

Organele de drept din ținut îi
caută pe criminalii, care au tras în
direcția unui bărbat din armă de
foc. Mediile locale scriu că una
din cauzele incidentului putea să
fie observația, pe care victima a
făcut-o unei companii ce servea
alcool în apropierea unui bloc locativ. Unuia dintre membrii acelei
companii nu i-a fost pe plac observaţia și el a scos un pistol și
a deschis focul. El a continuat să
tragă chiar și atunci când victima
a încercat să fugă. După aceasta
chefuitorii au fugit în direcții necunoscute. Bărbatul a fost transportat în stare gravă la spital. Medicii
luptă pentru a-i salva viața, iar cei
apropiați îi imploră pe oamenii de
bună credință să-i acorde ajutor.

Străin dat în
urmărire,
reținut
de grănicerii
ucraineni

La frontiera cu Republica Moldova, la Punctul de trecere ”Rosoșeni”,
grănicerii l-au reținut pe un cetățean
străin, care era căutat de mai mult timp
de organele de drept ale României. Încercând să intre pe teritoriul Ucrainei,
bărbatul a fost reținut în timp ce a sunat
semnalul de alarmă al bazei internaționale de date a Interpol-ului. Ulterior s-a
clarificat că bărbatul, în vârstă de 38 de
ani, era căutat de organele de drept din
România pentru comerț cu mărfuri de
contrabandă. El a fost reținut și transmis reprezentanților Poliției Naționale
pentru a fi extrădat ulterior în România.

Un bărbat în vârstă de 42 de
ani din raionul Herța este cercetat penal după ce a furat o
bicicletă sportivă din localitatea
Tărăsăuți, raionul Noua Suliță.
Polițiștii de la SR Noua Suliţă
au stabilit că persoana în cauză
este originară din satul Lunca.
Acesta ar fi furat bicicleta din
fața unui magazin din localitatea

Tărăsăuți și ar fi vândut-o ulterior unui locuitor al orașului Noua
Suliță. Bicicleta a fost întoarsă
proprietarului. Polițiștii afirmă
că hoțul a mai avut de-a face cu
legea tot pentru furt. În prezent,
oamenii legii încearcă să stabilească complicitatea bărbatului
la alte cazuri de furt de pe teritoriul ținutului.

În stare de ebrietate și
cu mașina defectată

Un șofer a fost tras pe dreapta de către patrulele poliției din
cauza defecțiunilor tehnice ale
mijlocului de transport cu care se
deplasa. Ulterior polițiștii au găsit
în salonul mașinii unele substanțe
asemănătoare drogurilor. Șoferul

a fost invitat să facă testele corespunzătoare, însă le-a refuzat.
La locul cu pricina a fost chemat
un grup operativ de anchetă. Oamenii legii au întocmit procesele-verbale corespunzătoare, iar
automobilul a fost pus sub arest.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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E bine de ştiut!

Despre modă și despre culoarea maro

P

rea multe culori în vestimentația
noastră poate irita privitorii, iar
prea puține poate plictisi. Cercetările
spun că tot noianul de culori ne influențează comportamentul datorită
faptului că suntem permanent înconjurați de ele și că suntem învățați să
asociem fiecare culoare cu anumite
valori, caracteristici şi sentimente. Se
observă că în această perioadă de primăvară majoritatea dintre noi preferă
nuanțele de maro. Ce semnifică această culoare?

Gătiţi gustos împreună cu noi!

Pește cu sos de roșii
Peștele este o parte importantă dintr-o
dietă sănătoasă, motiv pentru care la cină
e bine să fie pregătit cu sos de roşii.

Plăcintă cu pui și ciuperci

Cu ce culori se asortează
culoarea maro
Se asortează frumos cu verde, portocaliu și galben. Maroul este o culoare matură și denotă o anumită sobrietate. Dacă alegi să porți haine în
nuanțe de maro vei transmite mesaje clare de încredere în propria persoană și seriozitate. Deci, pentru această primăvară cel mai bine ar fi să
purtăm unele haine de culoare maro.
Frumuseţe

Părul este uscat și fără strălucire?
Ce trucuri îi redau vitalitatea?
Dacă în timpul iernii părul și-a pierdut vigoarea, este uscat și deteriorat, e
timpul pentru a folosi… bananele

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

Tartă cu carne de curcan

E

ste cunoscut faptul că bananele au proprietăți hidratante. De
asemenea, sunt bogate în potasiu,
vitamina B6, vitamina C, magneziu și
proteine, care vor hrăni părul și îi vor
reda sănătatea. Pentru aceasta, va
trebui să folosiți o mască de banane,
una dintre variantele recomandate de
specialiști.

Pentru masa de prânz, este binevenită o tartă cu carne de curcan.
Ingrediente. Pentru aluat: 200 g făină,

sare, 100 g unt, 3 gălbenuşuri, 3 linguri de apă rece.
Pentru umplutură: 600 g carne de curcan,
200 g bacon, 3 legături ceapă verde, 300 g ciuperci, 4
ouă, 5 linguri smântână, 150 g caşcaval, seminţe de
floarea-soarelui, 1 legătură pătrunjel, ulei, sare, piper.

* Banană și ulei de măsline. Este o mască
pentru păr degradat și ajută părul să nu se mai electrizeze. Zdrobiți o banană cu furculița și amestecați-o cu
două linguri de ulei de măsline. Aplicați pe toată lungimea părului, lăsați-o să acționeze 20 de minute, timp în
care vă acoperiți părul cu o cască de duș. Apoi spălați-l
cu șampon. Pentru diversitate, vă puteți face masca și
cu ulei de cocos sau ulei de argan, efectele hidratante
vor fi aceleași.
* Banană, gălbenuș și miere. Această mască va hidrata foarte bine părul uscat. Vă trebuie 2 banane coapte, 2 linguri de miere și un gălbenuş de ou
proaspăt. Se amestecă totul foarte bine și se aplică pe
lungimea părului. După 20 de minute, spălați părul cu
șampon și efectele vor fi vizibile.

Trucuri culinare

•
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Ingrediente: 4 bucăți pește, o ceapă, o conservă de roșii în bulion, o lingură bulion concentrat de roșii,
un cățel de usturoi, 1/2 linguriță praf de chili, o linguriță
oregano, 2-3 foi de dafin, 2-3 linguri ulei, sare, piper.
Preparare. Ceapa tocată mărunt se pune
la călit în ulei. Se presară cu sare. După ce s-a
înmuiat, se adaugă usturoiul tăiat felii, praful de
chili, roșiile și bulionul concentrat desfăcut cu puțină apă. Se lasă
la fiert 20 de minute și apoi se
pun bucățile de
pește. Se fierbe
10 minute și, la
final, se presară
oregano, sare și
piper, după gust
și foile de dafin.

Maro este culoarea care transmite
confort, stabilitate şi simplitate. Semnificaţiile ei sunt: lemnul, pământul,
siguranța, prietenia, casa, confortul,
rezistenţa, intimitatea, seninătatea,
grija, satisfacţia, puterea, senzualitatea, productivitatea, comoditatea.

•
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* Pentru ca usturoiul să-şi păstreze toate calităţile nutritive, trebuie
zdrobit înainte de a fi pus în bucate şi gătit doar 3 minute.
* Sfecla fiartă se curăţă foarte uşor, dacă o pui imediat în apă rece.
* Pentru ca friptura de vită să-şi păstreze suculenţa, carnea se ţine
puţin în apă clocotită înainte de a o găti. Porii se vor închide şi carnea va
rămâne fragedă.
* Muştarul se păstrează mai bine după deschiderea borcanului, dacă se
pune o felie de lămâie deasupra. Nu-şi va schimba culoarea şi nu se va întări.
* Murdăria întărită din cuptorul cu microunde se înlătură cu uşurinţă,
dacă se pune o jumătate de ceaşcă cu oţet de vin alb, timp de un minut
la putere maximă. Apoi, cu un burete umed se va şterge toată murdăria.

Preparare. Se amestecă făina cu un praf de
sare şi se adaugă untul tăiat. Se face o adâncitură
în centru, se pun gălbenuşurile, se toarnă apa şi se
frământă un aluat omogen, care se pune la rece pentru 30 de minute.
Pentru umplutură, se spală carnea şi se pune la
fiert cu o jumătate de linguriţă de sare. Este gata când
furculiţa intră uşor în ea. Apoi se scurge şi se lasă să
se răcească. Se curăţă şi se spală ceapa verde şi ciupercile, se scurg şi se toacă mărunt. Se încing două
linguri de ulei
într-o tigaie şi
se căleşte ceapa. Când s-a înmuiat puţin, se
adaugă ciupercile şi baconul
tăiat cubuleţe.
Se lasă pe foc
circa 4 minute
şi apoi se răcesc. Se toacă carnea de curcan, se adaugă ceapa,
baconul şi ciupercile călite. Se adaugă ouăle, smântâna, pătrunjelul tocat, sarea şi piperul, după gust. Se
amestecă până se omogenizează ingredientele. Se
scoate aluatul de la frigider şi se întinde o foaie şi se
pune într-un vas termorezistent, se îmbracă şi pereţii
până la jumătate, se înţeapă aluatul cu furculiţa şi
se dă la copt în cuptorul preîncălzit pentru 10 minute. Apoi se scoate şi se lasă puţin la răcit. Se toarnă
compoziţia de carne peste aluat, se presară caşcavalul ras şi miezul de seminţe de floarea-soarelui. Se dă
din nou la cuptor pentru 10 minute.
Se serveşte tarta călduţă, decorată cu frunze de
salvie sau de oregano.
Savuraţi cu plăcere!

Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
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Ion Gheorghiță, „copilul firii”, ar fi împlinit 80 de ani

ernăuțiul, acest oraș al cărții, i-a captivat mereu pe tinerii din raioanele de nord ale Moldovei și mulți dintre ei, de-a lungul întregii perioade
sovietice, preferau să însușească specialități
mai prestigioase anume la Universitatea cernăuțeană. Din Larga, la finele anilor 50, a venit să-și
facă studiile la Cernăuți și Ion Gheorghiță, viitor
ziarist și poet. El a făcut parte din generația de
filologi români, care a obținut și a pus baza editării unui ziar aparte pentru comunitatea românească din ținut. Ion Gheorghiță a fost ziaristul care
printre primii a prezis cariera de vedetă a Sofiei
Rotaru. Printre altele, el a fost și printre autorii
scenariului clipului cântecului „Trece apa” (cântec în limba ucraineană), din repertoriul vestitei
Sofia Rotaru din anii 80.

Cu acest suflu al renașterii naționale Ion
Gheorghiță s-a transferat de la Cernăuți la
Chișinău. Avea deja scoasă de sub tipar și
prima plachetă de versuri. Acolo el urma să

devină
unul
dintre arhitecții
mișcării de afirmare națională
de la începutul
anilor 90.
Cu prilejul
jubileului de 80
de ani al regretatului om de
litere Ion Gheorghiță, Uniunea Scriitorilor
din Moldova, a
organizat o acțiune de comemorare a lui,
notează agențiile de presă
din Moldova.
Președintele
organizației
scriitoricești,
Arcadie Suceveanu (distinsul nostru bucovinean) a ținut
să menționeze: „S-a format în mediul cernăuțean, guvernat de inteligența și verticalitatea lui Vasile Levițchi, al cărui model l-a și

Fotografia – oglindă
a timpului

Cernăuțiul
preia experiența
europeană
de galerii-cafenea. Pe strada
Universității din
centrul
nostru
regional funcționează „Steinbarg
Gallery & Café”,
care a găzduit
mai multe expoziții de fotografii.
La finele săptămânii trecute aici
au fost demonstrate
lucrările
artistice ale maestrului fotograf
de la București,
Sabina Suru.
Bucureșteana este activă
în domeniul de
fotografie și intermedia, fiind interesată de felul
în care abordări
narative și obiectuale pot participa la o lărgire a spectrului formal, conceptual și expozițional al fotografiei. Este participantă a mai multor expoziții internaționale.
Sabina Suru este o artistă ce lucrează cu fotografia cum puțini
din mediul ei o fac. În mod constant îi găsește noi forme și expunerea diferă atât de la un spațiu la altul, cât și de la un concept la
altul, recunosc specialiștii. Exploatează o infinitate de forme, dimensiuni, reflexii, transparențe, obținând noi forme de percepție a
realității. De la imaginea realizată inițial până la cea finală intervin
nenumărate sisteme de cercetare obsesivă a modului în care o
imagine poate fi observată. Sabina Suru se poziționează astfel mai
mult undeva în jurul conceptului de imagine prin fotografie, acesta
din urmă devenind un mijloc de expresie.

preluat, fiind și ziarist la „Zorile Bucovinei”.
Spun acest lucru pentru că eu l-am cunoscut
în acei ani, fiind student la Universitatea din
Cernăuți. La ședințele cenaclului de la „Zorile Bucovinei”, Ion Gheorghiță era un spirit
foarte activ, lucid, polemic și foarte exigent.
Pe urmă a venit la Chișinău. El m-a susținut
să scriu și versuri pentru copii. Ion Gheorghiță a excelat în forma fixă a poeziei, în sonete, dar a exersat și în forma versului liber
în cartea „La marginea câmpiei”. El rămâne
valoros mai cu seamă în poezia pentru copii.
A publicat multe cărți pentru copii, cu motive
folclorice. Întâlnirile lui cu cei mici erau adevărate spectacole poetice. A tradus din limbile rusă și ucraineană, inclusiv integrala Taras
Șevcenko”.
Tot la Cernăuți Ion Gheorghiță a însușit
și arta traducerii. „Cobzarul” lui Taras Șevcenko în versiunea românească a lui Ion
Gheorghiță a fost înalt apreciat de eminentul
filolog și specialist în domeniul relațiilor literare, culturale și folclorice ucraineano-moldo-române, Oleksa Romaneț, din Cernăuți.
Consăteanul lui Ion Gheorghiță, academicianul Mihai Cimpoi, l-a numit pe
acesta „un copil al firii”, care simțea poezia „cu toate fibrele sale în mediul rus-

tic”. Faptul că majoritatea creației poetice
a lui Ion Gheorghiță a fost editată cu caractere chirilice constituie un obstacol al
răspândirii ei în întregul areal românesc.
Ion Gheorghiță merită să fie scos „de la
marginea câmpiei române” și readus
în centrul valorilor spirituale românești.
Drept mărturie ne este și acest sonet din
placheta postumă „Întemeierea frunzelor”,
apărută cu zece ani în urmă sub îngrijirea
lui Mihai Cimpoi.
***
Cât de nestatornică e viața. Cât
de statornică e toamna pentru viață;
cum înșiri mărgelele pe-o ață,
așa înșiri silabele-n cuvânt.
Dar cuvintele neîndoielnic poartă
răni însângerate la călcâie.
Și nu avem nevoie de tămâie
sau de-un altar cu gura la o parte.
Adevăru-ar fi atunci ca noi
sufletul l-am trece-n caprifoi;
firea, că n-am cunoscut ce-i tihnă,
în nimic nu-și va găsi odihna;
și pentru c-am avut de viață temeri,
statornic ne va zace chipu-n steme.

Concert caritabil cu Gheorghe Țopa
și Adriana Ochișanu

primul concert a fost prezentă interpreta din regiunea
noastră, Carolina Jitaru. Ea chiar a cântat pe scenă în
duet cu Gheorghe Țopa. Din relatările colegei noastre, Carolina Jitaru, ambii interpreți-top din Moldova
visează să evolueze și la Cernăuți. Este nevoie să
se găsească organizatori ai unor astfel de concerte.

De obicei, concertele de binefacere sau caritabile nu se bucură de mare publicitate. Or, fapta bună,
creștinească, nu are nevoie să fie evidențiată. O
apreciază din suflet acei, pentru care ea a fost săvârșită.
Săptămâna trecută două concerte de binefacere
„De la inimă la inimă” au avut loc la Casa de cultură din
Briceni, susținute de cunoscuții interpreți din Republica Moldova, Gheorghe Țopa și Adriana Ochișanu. A
fost planificat un singur concert, dar deoarece bilete
au fost vândute de două ori mai multe, cântăreții de
la Chișinău s-au învoit să susțină două concerte. La

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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„PRIN CÂNTEC MĂ ÎNGRIJESC DE SUFLET”

n curtea gospodarilor Marin și Stela Gheorghiță din Voloca, raionul Hliboca, sunt două case:
cea bătrânească, din lemn și cu „gang”, și cea
nouă, cu etaj, după cum e „obiceiul arhitectonic” în această localitate a oamenilor înstăriți.
„Știți, vorba cântecului: „Casa părintească nu se
vinde”… Într-adevăr, nu se vinde, căci este ceva
scump, ea ne leagă de începutul vieții, de copilărie. „Dar nici nu se dărâmă”, mi-am zis într-o zi și
am reparat-o, am gătit-o ca pe o păpușă. Totul e
vopsit și mobilat ca pe timpuri, intrăm în ea ca în
muzeu. Ca muzeu le-o lăsăm și urmașilor. Numai
un lucru am schimbat: am dat jos șindrila și am
acoperit-o cu tablă”, povestește domnul Marin.
Două case într-o curte – ca trecutul și prezentul
vieții unui om…

– Fiind un elev sârguincios, după
absolvirea școlii din sat în anul 1966,
m-am dus să-mi continui studiile tocmai
la Tiraspol, revine imaginar la acea vară

susținut două examene și, temându-mă
să nu rămân fără nici o copeică, m-am
întors acasă…
Dar, destinul îi pregătise alte examene
cu mult mai serioase.
– Am fost luat în armată și comandantul,
observând că repede pot găsi limbă comună cu oricine, m-a avansat în grad, afirmă
domnul Marin.
Arta de a lucra cu oamenii a fost însușită
de el treptat. Pentru ca să ajungă să-i conducă
pe subalterni, o perioadă de timp a stat la volanul autospecialei de transportare a gazului.
– Era o muncă foarte grea pentru șoferi. Cisterna cu gaz se împlea până la 85
procente, așa cer regulile de securitate
pentru a evita explozia. Transportam gaz
în stare lichidă și când încetineam viteza
sau frânam, simțeam mișcarea gazului în
cisternă. Responsabilitate – nu glumă! Într-un schimb parcurgeam sute de kilometri
și veneam acasă atât de obosit, de parcă
toată ziua trăgeam la plug. Iar pe timp de
iarnă nu ieșeam din garaj până nu primeam
de la serviciile speciale date despre starea
drumurilor. Dar uneori aceste comunicări
nu corespundeau stării reale și eram nevoit să staționez la o margine de drum până
ce muncitorii rutieri își făceau datoria. Iată
de ce în parcul auto al Întreprinderii de gaz
din Cernăuți rămâneau să lucreze cei mai
experimentați șoferi, constată domnul Marin
Gheorghiță.
Între timp, voloceanul a fost trimis să învețe fără frecvenţă la Colegiul de transport

a speranțelor și a celor mai îndrăznețe
vise tinerești domnul Marin. Vărul meu,
Gheorghe Glopina, m-a însoțit până acolo, mi-a lăsat zece ruble și a plecat. Pe
atunci, ca să intri la o instituție de învățământ superior, trebuia să susții bine patru
examene în decursul a trei săptămâni.
Am calculat că pentru atâta timp cele
zece ruble nicidecum nu-mi ajung, fiindcă din ele mai trebuia să las patru ruble
și ceva pentru biletul la întoarcere. Am

din Harkiv și i s-a încredințat conducerea
parcului auto.
– Să conduci un colectiv e ca și cum teai afla la volanul autospecialei, trebuie să fii
mereu precaut și să respecți regulile. Pentru
un șofer acestea sunt regulile de circulație,
pentru un conducător, chiar de rang mai mic –
regulile omeniei. Am cerut de la șoferi și muncitori să fie disciplinați și am obținut aceasta
printr-un cuvânt sincer și bun. Oamenii m-au
înțeles și m-au respectat întotdeauna.

Amintirile ce
deschid mereu
ușa trecutului

Iată așa și-a încheiat biografia de muncă de circa 40 de ani domnul Marin Gheorghiță din Voloca.
Ziua de ieri nu se uită, căci fără de ea
lipsește încrederea în ziua de azi și perspectiva zilei de mâine.
– Pot spune că am un destin frumos,
constată domnul Marin, ajuns în al 70lea Prier al vieții sale. Nu-mi idealizez
trecutul, dar pe timpurile noastre specialiștii erau bine pregătiți. Serviciul nostru
cerea o examinare permanentă. Dacă
nu susțineai testele prima dată, a doua
oară trebuiai să scoți bani din buzunar și

„Când trece
pragul bisericii,
omul se
primenește”

să acoperi cheltuielile. Acum specialiștii
sunt pregătiți în grabă mare, într-un timp
foarte scurt și se uită de responsabilitate. Într-o bună zi veni la mine un tânăr
consătean, preocupat de pregătirile de
nuntă, și mă rugă să-l ajut. S-a dus cu

Un gospodar ca Marin Gheorghiță își
găsește ocupație și după ieșirea la pensie. Împreună cu soția Stela, care și ea a
fost muncitoare la oraș, poartă grijile casei.
Fiica Natalia împreună cu soțul Gheorghe
sunt plecați peste hotare, iar în seama bunicilor a rămas nepoțelul Daniel.
– Am lucrat la Uzina „Graviton” din Cernăuți, sudam cu fire de aur microschemele,
iar acum brodez cu mărgele, cos catrințe pe
care le îmbracă fetele din Voloca în zi de
sărbătoare, povestește doamna Stela.
În tinerețe ea a cântat pe scena Casei
de cultură din sat, acum e rândul soțului să
cânte.
– De zece ani de când sunt la pensie
cânt în corul bisericesc, ba chiar am fost
ales și starostele lui. Iată așa, prin cântec
mă îngrijesc de suflet, spune domnul Marin.
Avem un cor minunat de bărbați. E o tradiție mai veche a Volocii. De Sfintele Paști se
vor împlini 85 de ani de la crearea acestui
cor. Avem coriști tineri și în vârstă și un dirijor talentat – domnul Ion Bodnar. Deseori
se apropie de mine băietani și se cer să fie
înscriși în cor. Îi îndemn să vină și nu uit să
le amintesc să îmbrace în haine de sărbătoare, căci omul se primenește când trece
pragul bisericii...

mașina la stația de alimentare cu gaz,
muncitorii de acolo au făcut ceva şi
nu puteau închide robinetele și de frica
exploziei au fugit în păduricea de alături, lăsând totul baltă. Ce era să fac?
Am alergat încolo, am închis robinetele
și am alimentat cu gaz mașina viitorului
mire. După aceasta au apărut și muncitorii și se mirau cum de nu m-am temut
și am evitat explozia.

Duminica trecută, starostele corului
de la Biserica Sfântul Nicolae din Voloca,
domnul Marin Gheorghiță, a fost omagiat
în fața altarului cu prilejul jubileului său
de 70 de primăveri. Părintele paroh și protopopul raionului Hliboca, Ion Gorda, i-a
înmânat o icoană – un cadou deosebit. În
fața ei soții Marin și Stela Gheorghiță vor
șopti zilnic cele mai sacre rugăciuni, căci
trăiesc cu Dumnezeu în suflet.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Campionatul regiunii
Cernăuți la fotbal între
echipele de amatori

La Țețina se va
desfășura Cupa
orașului Cernăuți la
Alergare Montană

Pe 13 aprilie va fi dat startul Campionatului regiunii Cernăuți la
fotbal între echipele de amatori. Astfel, echipele de fotbal din regiune
vor concura în Superliga regiunii (10 echipe), Liga I (10 echipe) și Liga
a II-a (8 echipe).
Superliga: Nepolocăuți, Voloca, Ra-dent, Șkval, Mahala, Spicul
de Aur, Stăneștii de Jos, Noua Suliță-2017, Universytet, Dnister.
Liga I: Volcineții Vechi, Ceahor, Fazenda, TOM.studio, Molodia,
USK Dovbuș, Toporăuți, Stănești, Tereblecea, Hliboca.
Liga a II-a: Porubne, Hliboca-2, Maghistral, Lucovița, Camenca,
Corovia, Cerepcăuți, Eneghia.
Pe 13-14 aprilie vor fi disputate meciurile din cadrul Superligii regiunii Cernăuți și cele din Liga I. Partidele din Liga a doua vor începe
la 5 mai.

Pe 27 aprilie 2019, în suburbia Țețina a orașului Cernăuți va avea loc Cupa orașului Cernăuți
la Alergare Montană. Competiția va începe la ora
12.00. La acțiune vor participa tineri și adulți atât
din cadrul instituțiilor școlare sau școlilor sportive,
precum și de la asociațiile sau cluburile sportive din
orașul și regiunea Cernăuți. Concursul are ca scop
promovarea sportului și a modului sănătos de viață. Înscrierile la competiție se pot depune prin poșta electronică ihtersmm1@ukr.net sau la numărul
de telefon 095 52 83 403.

Lionel Messi, fotbalistul
cu cele mai multe
goluri din top 5
campionate ale Europei

Lionel Messi (32 de ani) a marcat în final în partida cu Atletico Madrid, iar reuşita a garantat victoria Barcelonei şi l-a ajutat să-l devanseze pe rivalul
Cristiano Ronaldo (34 de ani), în privinţa numărului
de goluri din primele 5 campionate ale lumii. Messi
a ajuns la 415 reuşite, în timp ce portughezul are cu
una mai puţin, 414. Pe lângă această performanţă
remarcabilă, argentinianul a mai bătut un record. A
devenit fotbalistul din La Liga cu cele mai multe victorii: dintr-un total de 447 de meciuri, a câştigat 335.
L-a depăşit pe Iker Casillas (37 de ani), fostul portar
al Realului, care se mândrea cu 334 de partide câştigate, din 504 partide.

Egal pe teren propriu
pentru FC Bucovina

Karate. 13 medalii pentru sportivii
cernăuțeni la „Katana-CUP 2019”

În orașul Ciornomorsk s-au desfășurat competițiile internaționale la
karate „Katana-CUP 2019”. La competiția organizată de Federația de Karate
din Ucraina au participat 750 de sportivi din patru state: Azerbaidjan, Israel, Moldova și 14 regiuni din Ucraina.
Regiunea Cernăuți a fost reprezentată
de sportivii Clubului „Tai-Sen”, care au
cucerit 13 medalii: 2 de aur, 2 de argint și 9 de bronz. Varvara Lisavska și
Mykola Manuil au fost medaliați cu aur.
Argintul le-a revenit lui Maxim Zrybnev
și Viktor Bordojana. Medalii de bronz
au cucerit Andrei Rotar, Irina Vaskan,
Nikita Sokulskyi, Igor Stoloka, Maxim
Lytvyniuk, Ostap Turaș, Dașa Seliverstova și Myhailo Pankratov. O altă medalie de bronz a fost cucerită de echipa
noastră, formată din Vladislav Kovtun,
Mykola Manuil și Roman Koțur.

FC Bucovina a disputat primul meci oficial din acest sezon fotbalistic. Cernăuțenii au dispus pe teren propriu de liderul clasamentului
Ligii a II-a, Mynai (Ujgorod). Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 0:0.
Bucovinenii în repetate rânduri au luat cu asalt poarta adversarilor, iar
în minutul 80 al partidei Eduard Matvienko era aproape de gol, dar
balonul a lovit în bară. Așadar, FC Bucovina are 13 puncte la activ și
continuă să rămână pe ultimul loc în clasamentul general.

Echipa cernăuțeană de
fotbal are un nou căpitan

Oleg Cherciu, deținătorul recordului la numărul de meciuri jucate
la campionatele și cupele naționale, a fost ales în funcția de căpitan
al FC Bucovina, comunică serviciul de presă al echipei cernăuțene de
fotbal. Fotbalistul, în vârstă de 34 de ani, a fost prezentat oficial în
cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Hotelul „Bucovina”.

Ultimele noutăți despre starea
de sănătate a lui Pelé!

Pelé a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care a menționat
starea lui de sănătate. Legendarul
jucător a fost internat recent la Paris
din cauza unei febre mari și a unor
spasme musculare. „Regele” brazilian a fost transportat la spital „ca
măsură de precauție”. Fanii au fost
îngrijorați și i-au trimis mesaje de
încurajare fostului campion mondial.
Pelé a ținut să-i liniștească pe susținători cu un mesaj în care a vorbit
despre starea lui de sănătate: „Vă
mulţumesc pentru toată dragostea
arătată. Antibioticele îşi fac treaba,
iar analizele sunt bune. Sunt gata să
joc iarăşi”, a scris fostul mare jucător
pe Twitter.

Conform IFFHS, Pelé este cel
mai de succes marcator în ligă din
lume, cu 541 de goluri. În total, Pelé
a marcat 1.281 de goluri în 1.363 de
meciuri, inclusiv amicale neoficiale și
din tur, motiv pentru care a fost înscris
în Guinness World Records cu cele
mai multe goluri marcate de-a lungul
carierei în fotbal. În timpul când făcea
parte din lumea sportului, Pelé a fost
pentru o perioadă cel mai bine plătit sportiv din lume. În Brazilia, Pelé
este considerat a fi un erou național
pentru performanțele obținute în fotbal și sprijinul politicii de a îmbunătăți condițiile sociale ale săracilor. În
1961, Președintele Braziliei, Jânio
Quadros, a declarat că Pelé este „o

comoară națională”. De-a lungul carierei sale, el a devenit cunoscut ca
„Perla Neagră” (Pérola Negra), „Regele Fotbalului” (O Rei do Futebol),
„Regele Pelé” (O Rei Pelé) sau pur și
simplu „Regele” (O Rei).

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Amara străinătate și banii mari

Î

n zilele noastre mulți oameni iau calea
pribegiei și preferă să plece departe de
cei dragi pentru a le asigura un trai decent
și „lipsa de nimic”. Te podidesc lacrimile atunci când privești la satele noastre
semi-pustii, la copiii, rămași în grija bunicilor
gârboviți și sleiți de vârsta înaintată. Simțind
libertatea, aceștia irosesc cu cea mai mare
ușurință banii câștigați în sudoarea frunții,
fie de tata, undeva pe șantier, fie de mama,
într-o familie cu totul străină. De multe ori,
însă urmările acestui „beneficiu” sunt triste și amare – familii destrămate, copii destrăbălați, care odată ce au pornit pe o cale
nedreaptă, nu mai pot fi aduși la normal. Și
numai atunci când omul ajunge la un impas,
le cântărește pe toate și se gândește: „A trebuit, oare, să mă sacrific? Pentru ce?”.
Vasile și Angela și-au unit destinele
nu la mult timp după ce s-au cunoscut.
S-au născut și au crescut în sate vecine, la vreo patru kilometri depărtare
unul de altul. Destinul a vrut ca cei doi
să facă cunoștință atunci când fata împlinise 16 ani, la o serată de absolvire.
Ion venise numai ce acasă după trei ani
de cătănie la marină. După acea serată,
unde au făcut cunoștință și au dansat
pe săturate, flăcăul i-a propus s-o conducă până la portiță, propunere care a
fost acceptată din start. Fata venea dintr-o familie cu mai mulți copii și părinții o
avertizaseră să nu lege nici o prietenie,
ba să se gândească la măritat devreme

sat, tatăl fetei a chemat-o la el tunând
de-l auzea toată lumea:
– Ce ți-a venit să te legi cu Vasile!? Este mai mare decât tine și o să-ți
sucească mințile ca apoi să te lase pe
drumuri cu un copil în brațe!
A încercat biata fată să-și liniștească părintele, dar în zadar, deoarece de
partea lui s-a situat și mama. Și-a văzut
de treabă și nu le-a promis nimic. Și iar
tăcere până când, într-o zi de mai, fata
a venit cu o veste-trăsnet. Era gravidă.
În aceeași seară Vasile a luat-o cu mașina și a prezentat-o părinților.
– Într-un ceas bun, dragii mei hulubași, i-a binecuvântat mama băiatului

– nici atât. Avea înaintea ei trei surori,
iar mamă-sa se ținea de acea lege din
bătrâni că „toate trebuiau măritate pe
rând” atunci când le va veni vremea.
Așa că Angela nu i-a spus nimănui nimic despre noul prieten și dragostea
ce s-a înfiripat între ei. În schimb, Vasile le-a spus părinților chiar a doua zi
despre „zâna ce a întâlnit-o aseară la
clubul din satul vecin”. De unde până
unde, s-au interesat părinții flăcăului
despre fată și i-au dat acceptul: e fată
bună, din gospodari, copil care a știut
ce-i greul și nu a fost răsfățat. Vasile era
în al nouălea cer de bucurie. Seara a
venit și i-a spus vestea iubitei. Dar ce
era să facă fata cu părinții? Se temea
să le spună. Au ținut ascunsă această
taină sub mai multe lacăte, însă nu scăpau nici o ocazie să se vadă. Dar, vorba
ceea: toate de la un timp se descoperă.
Într-o seară, întors cherchelit de prin

cu un oftat. Nu știu ce-o să spună părinții tăi, Angelica.
– Dar ce pot să spună, a răspuns
fata îndrăzneață. În cele din urmă vor
trebui să accepte iubirea noastră.
Așa a și fost. După mult tămbălău
părinții au cedat. Cu ajutorul părinților, Vasile și-a amenajat și refăcut o
casă lăsată de mătușa și tinerii s-au
mutat în ea. Toamna, când se culegeau roadele unui an, a venit pe lume
Marinela. Mare bucurie pentru bunici,
dar mai ales pentru părinți. Vasile s-a
angajat șofer de autobuz în centrul
regional. Câștiga pentru existență și
familia își ducea liniștit traiul. Când
fetița împlinise cinci anișori a venit
și perioada transformărilor, care i-a
afectat pe toţi. De la o zi la alta Vasile
și Angela simțeau cum sunt nevoiți să
strângă cureaua. Porniseră o casă,
dar și necesitățile familiei au devenit

mai mari. Nu o dată micuța Marinela
era martoră la certurile dintre părinți,
ce izbucneau mai ales din cauza neajunsurilor și a datoriilor în care intră
familia. Într-o zi, Vasile a venit acasă
și i-a declarat hotărât soției că pleacă
peste hotare împreună cu niște prieteni. Gândul la un trai mai bun pentru
el și pentru familie a făcut-o pe tânăra
soție să accepte. Numai Marinela, cu
mintea-i de copil, a înțeles că ceva se
rupe din inima ei. Îl iubea foarte mult
pe tata și nu-și închipuia că de-acum
înainte va fi departe și nu-i va spune
seară de seară poveștile preferate.
Vasile și-a luat odorul în brațe și i-a
promis că va reveni cât se poate de
repede cu mulți bani. Fetița a acceptat, deși în suflet și-i dorea mult pe
mama și pe tata lângă ea. Și iată, a
sosit ziua plecării. Cu inimile împietrite și-au luat rămas bun, iar Vasile a
pus în buzunarul de la inimă o fotografie cu soția și fiica iubită.
Și Marinela s-a pus pe așteptat. Zi
după zi, săptămână după săptămână,
anotimp după anotimp – dar bucuria
revederii era încă departe. Ion muncea
în construcții. Ce-i drept, câștiga bine și
lucrul acesta îl bucura enorm. Acasă fiica era mereu cu gândul la el. O dată pe
săptămână îi auzea vocea la telefon și i
se părea că este cel mai fericit copil de
pe lumea asta. Tata le asigura cu orice
ocazie că le iubește mult și că se va întoarce cât de curând.
Se apropia ziua de 1 septembrie,
când fetița urma să pășească pentru
prima dată pragul școlii. Și l-a dorit
foarte mult pe dragul ei tată alături și a
crezut până în ultima clipă că-și va ținea promisiunea făcută și o va lua de
mânuță atunci când
va suna pentru prima
dată clopoțelul. Cu
o zi înainte tata le-a
sunat din nou și și-a
cerut scuze pentru că
nu reușește. Angela a
făcut tot posibilul să-i
acopere odraslei golul din suflet. Dar nimic nu puteau șterge
dorul și suferința din
inima-i de copil.
Între timp, Angela
a reușit să întoarcă
toate datoriile acumulate de familie și să
termine construcția
și amenajarea casei
noi. Când Vasile a venit pentru prima dată
într-o mică vacanță,
micuța nu se dezlipea de el nici pentru
o clipă. Dar, bucuria
nu a durat mult, deoarece tata a plecat
înapoi. Așa au trecut
în așteptări și dor mai
mult de zece ani. Și
când bucuria părea
să fie mai mare, cei
de acasă au primit
o veste tristă. Vasile
căzuse de sus și-și
fracturase grav coloana vertebrală. După ceva ședere în
spitale, acolo în Italia, a fost adus acasă
de niște colegi de-ai săi. Au urmat mai
multe luni de ședere în spital, lacrimi și
speranțe în bine. Rezervele de bani, pe
care le făcuse, s-au „evaporat” destul
de rapid pe medicamente și toate cele
necesare unui om bolnav. Și acum se
gândește omul nostru dacă merită să
faci atâtea sacrificii, atâția ani petrecuți
departe de ființele scumpe. Ion nu-și
pierde curajul de viață. Scumpul său
odor, Marinela, este deja studentă, iar
alături îi stă în toate mult iubita soție.
Vasile se străduiește să le răspundă
cu aceeași dragoste și blândețe, chiar
dacă acestea vin din partea unui om
țintuit pentru tot restul vieții într-un cărucior pentru invalizi, dar care a rămas
același – iubitor și dornic de frumos.
Dumitru VERBIȚCHI

Un bărbat îi face soției o surpriză cu ocazia nunții de argint și o duce pe o insulă. Femeia nu mai
poate de fericire.
- Vai, dragul meu. Acum că avem 25 de ani de la
nuntă m-ai adus aici. Îmi închipui ce-o să faci când
vom avea nunta de aur.
- O să vin să te iau, spune calm bărbatul.

Un șofer se saluta în permanență pe timp de zi
cu inspectorii de la rutieră cu ”Bună seara”. Unul
dintre polițiști decise într-o zi să-l ia la roate, considerând că este o batjocură. Și iată, îl trage din nou
pe dreapta.
- Bună seara, domnule polițist.
- Om bun, spune-mi, te rog, de ce de fiecare
dată când ești oprit ne spui ”Bună seara”? Doar
soarele e încă sus.
- Nu văd acum nici un soare. De fiecare dată
când mă opriți mi se întunecă înaintea ochilor.

O mașină lovește un om la trecerea de pietoni
și-și mai continuă drumul vreo zece metri. Șoferul
scoate capul și strigă:
- Fii și tu mai atent, omule!
- Dar ce nu cumva ți-a dat în cap să dai înapoi?

Șeful, sătul de atâtea întârzieri ale subalternului
său, care făcea lucrul de minune, îi zice într-o zi:
- Măi prietene, vii în fiecare zi mai târziu la serviciu. E bine că-ți faci treburile pe nota zece. Mă
bucur. Dar am văzut că și te duci mai devreme.
- Păi, domnule șef. Nu e destul că întârzii la serviciu. Ar mai trebui să întârzii și cu plecarea?

Un elev o tot sâcâia pe profesoara sa cu întrebări:
- Doamnă profesoară, cum se fac copiii negri?
- În întuneric, răspunde femeia.
- Dar cei bâlbâiți?
- În căruță.
- Și cei șchiopi?
- Pe scări.
- Dar cei proști unde se fac?
Aici profesoara nu mai rezistă:
- Cred că ar fi cazul să-l întrebi pe tatăl tău.

Un băiat către o fată:
- Draga mea, de când m-am îndrăgostit de tine
nu mai pot să beau, să mănânc, să fumez…
Fata măgulită până-n măduvă:
- Vai! Atât de tare te-ai îndrăgostit?
- Nu. Pur și simplu, nu-mi ajung bani.

Feciorul vine bucuros la tata:
- Tată, uite că m-am făcut și eu mare. Mi-am luat
permisul de conducere. De acum pot veni măcar și
în zori acasă.
- Desigur, fiule. Dar mașina trebuie să fie în garaj la ora zece seara. Asta tu ești deja matur, iar ea
e încă minoră. Nu are decât 14 ani.

La doctor:
- Luaţi loc. Ce vă supără?
- Nu e vorba de mine.
- Dar de cine?
- De soacră-mea. Şi-a dislocat ieri falca şi nu
poate să vorbească. Vreau sa aflu dacă situaţia e
de moment sau sunt şanse să dureze.

La închisoare:
- Tu cum ai ajuns aici?
- Tinerețe fără experiență.
- Cum tinerețe când ai peste 60 de ani?
- Da, dar avocatul meu avea doar 25.

Soțul vine acasă beat criță. Intră în casă, cade obosit pe divan și, peste câteva clipe, începe spectacolul.
- Bine, eu toate le înțeleg. Înțeleg că ai băut și te-ai
îmbătat. Dar de ce spatele îți este zgâriat de-a binelea?
- Înțelegi, scumpo, am băut cam mult și nu eram
în stare să ajung la tine. Exact în acea clipă s-a
întâmplat pe acolo un vultur. Pe el l-am și rugat să
mă aducă până acasă.

La ora patru dimineața copilul intră speriat în
dormitorul părinților:
- Tată, tată, acolo în biroul tău șede la masă un
monstru cu părul vâlvoi și cu ochii roșii.
- Fii liniștit, copile, e mamă-ta. De ieri seara nu
se poate desprinde de Facebook.
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Ficatul, cel mai important organ
Bolile hepatice nu dor decât în stadiile finale

F

icatul este considerat un organ cu o capacitate uluitoare de refacere. Este cel mai mare
organ intern al omului şi al doilea cel mai mare
organ al omului, clasându-se imediat după piele.
Ficatul are mărimea unei mingi și cântărește 1
kilogram 300 de grame. Este incredibil de abil și
multifuncțional, are sute de funcții în organismul
nostru, peste 500. Ficatul face atât de multe lucruri, încât oamenii de știință nu au fost încă în
stare să conceapă un aparat care să suplinească
ceea ce face ficatul, asemănător aparatului de
dializă pentru rinichi.

Care sunt principalele
lui funcţii?
Filtrează
sângele și elimină toxinele,
*
cum ar fi alcoolul sau medicamentele de

sinteză.
* În același timp, înmagazinează vitaminele și mineralele și le eliberează în organism, exact când acesta are nevoie de ele.
* Transformă proteinele, grăsimile și
carbohidrații în energie sau în substanțe pe
care organismul le poate înmagazina.
* Este atât de inteligent, încât trimite
depozitul de zaharuri în sânge exact atunci
când nivelul acestuia este scăzut și are nevoie.
* Secretă bilă sau fiere, un lichid galben-verzui, care dizolvă grăsimea în timpul digestiei.

* Distruge celulele roșii vechi și alte
componente nefolositoare și le reciclează,
pentru organism.
* Nu este nevoie să detoxifiem noi ficatul, el are capacitatea de a se curăța singur.
În schimb, are nevoie de o dietă echilibrată,
în care să se regăsească fructe, legume,
proteine și carbohidrați.
* Virusurile hepatice (A, B, C și altele)
îi afectează funcțiile. Pentru hepatita A și B
există însă vaccinuri. Hepatita C este cea
problematică. Pentru ea, nu există vaccin.
Infectarea se face prin sânge, prin ace contaminate și, câteodată, prin sex neprotejat.
Peste 3 milioane de americani sunt infectați
cu hepatita C, doar că în zilele noastre au
evoluat și tratamentele, iar boala poate fi
ținută mai bine sub control. Există multe cazuri în care oamenii nu știu că sunt infectați.

Condimentele ne pot salva de boli

D

au gust bucatelor şi, în plus, au importante
efecte terapeutice, acţionând ca un veritabil
medicament natural. Unii experţi în medicina
tradiţională indiană, ne răspund la cele mai importante întrebări despre condimente.

* Un alt lucru uimitor despre ficat este că
el se poate regenera, singur, destul de repede. Dacă este nevoie ca o porțiune de ficat
să fie scoasă, acea parte se va reface și va
fi funcțională. Se reface în 6-8 săptămâni, de
aceea transplantul de ficat se poate face și
cu un donator în viață. Dacă ficatul este afectat de obezitate, infecții, alcool sau toxine, pe
suprafața lui apar cicatrice, numite și ciroză.
Ciroza este, de fapt, o dezorganizare a structurii ficatului prin țesuturi cicatriciale fibroase.
În acest caz, ficatul nu se mai poate regenera.
Omul nu poate trăi fără un ficat funcțional. Nu îți poți „simți” ficatul și, de multe

ori, acesta nu „doare”
atunci când este inflamat sau are cicatrici
fibroase. De multe ori,
primele simptome ale
unei boli de ficat sunt
silențioase.
Fiindcă ficatul nu
are inervație, bolile
hepatice nu dau dureri de multe ori decât
în stadiile finale. Anumite boli ale ficatului
sunt asimptomatice și
sunt depistate adeseori întâmplător, în cazul unor analize.
Ficatul are un conținut ridicat de fier,
vitamina A, acid folic.
Ficatul mai stochează
și vitamina E și K.
Mare atenție și
la virusuri. Virusurile
hepatitei A , B, C, D, E, G pot afecta sănătatea ficatului, dar din fericire pentru tipurile A și B s-au inventat vaccinuri, iar pentru
celelalte tipuri de virusuri hepatice măsurile
preventive de igienă și de evitare a infecției
(evitarea folosirii anumitor instrumente
de igienă sau medicale nesterile sau cu
sânge pe ele – aparatul de ras, periuța
de dinți, pensetele, forfecuțele de unghii
etc. folosite în comun, spălarea pe mâini,
evitarea efectuării de piercing sau tatuaj
cu instrumente „nesigure”, evitarea consumării anumitor mâncăruri insuficient
gătite etc.) pot salva multe vieți.

Amestecurile de condimente gata
preparate sunt la fel de eficiente?

Atenţie! În amestecurile de condimente preparate în industria alimentară poate fi găsit
glutamatul (E330), un întăritor de gust care adaugă o notă uşor acrişoară. Încercaţi să
evitaţi folosirea acestei substanţe, pentru că facilitează reţinerea toxinelor în organism,
iar în doze mari poate fi cancerigen. La persoanele alergice, glutamatul poate declanşa
sindromul restaurantului chinezesc, cu senzaţii puternice de căldură şi de constricţie a
căilor respiratorii.

Salvia - pentru plămâni. Salvia are un gust picant,

amar, astringent, cu efect încălzitor. Are o acţiune stimulentă, diuretică, astringentă. Infuzia de salvie
reduce secreţiile excesive din organism şi, astfel, curăţă plămânii,
capul, gâtul, sinusurile şi reduce
transpiraţia.

Coriandrul - împotriva pietrelor la rinichi. Are un gust picant,

Când este indicat
să condimentăm
bucatele?
Anumite condimente pot fi adăugate
în bucate chiar de la începutul pregătirii. În acest caz, ele transmit alimentelor efectele lor terapeutice şi, astfel,

legumele, cerealele, leguminoasele şi
alte alimente vor fi mai uşor digerabile.
Aceste condimente sunt: boabele de
muştar, chimenul, coriandrul, dafinul, ienibaharul, cuişoarele, ienupărul. În general, acestea sunt sub formă
de seminţe şi pot fi puse la fiert chiar
nemăcinate.

amar şi dulce, cu efect răcoritor. Este un mijloc natural de stimulare a fluxului urinar şi
poate fi folosit atunci când la urinare apare
senzaţia de usturime, din cauza nisipului sau
a pietrelor. Boabele măcinate se lasă la macerat în apă rece 4-6 ore. Se strecoară şi se
bea apa. De asemenea, este util în cazurile
de balonări, greaţă sau vomă.

Mărarul - ideal pentru detoxifiere. Uşor amărui, dar cu efect răcoritor, mărarul are o mulţime de proprietăţi benefice pentru sănătate. Specialiştii în medicina
naturistă îl recomandă ca detoxifiant şi expectorant. Este, de asemenea, extrem de util în
rezolvarea problemelor digestive (colici, crampe sau diaree), în special la copii.

Care condimente
se adaugă la sfârşit?
Este vorba despre plantele cu frunze aromate: pătrunjelul, ţelina, mărarul,
menta, tarhonul, leuşteanul, busuiocul,
salvia şi cimbrişorul.
Ele îşi păstrează astfel proprietăţile
terapeutice, completează savoarea condimentelor adăugate la începutul preparării
şi, dacă sunt în cantitate suficientă (peste
o linguriţă de plantă uscată la o cană de
alimente), susţin procesele naturale de
vindecare.

(Leacuri şi terapii)
Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Sportul, transportul și activitatea
de binefacere a deputatului

C

hiar dacă într-o școală sunt
puțini elevi, aceasta nu înseamnă că ei nu participă la
olimpiade, concursuri și întreceri sportive din cadrul raionului. Talentele, capacitățile și
iscusințele elevilor trebuie dezvoltate în orice condiții și în atmosfera de competiție. Astfel se
formează caracterul, dorința de
a învinge, încrederea în forțele
proprii. Acest lucru este conștientizat de colectivul pedagogic
de la Complexul Instructiv-Educativ din Berestea, raionul Noua
Suliţă. Satul e mic, migrația tinerilor – mare, iar școala și grădinița sunt frecventate de puțini
copii. Acestea sunt realitățile
zilei de astăzi și de ele trebuie
să se țină cont.

Profesorul de educație fizică, domnul Gheorghe
Bocancea, caută să le insufle elevilor pasiunea de a
practica sportul și de a-i convinge să respecte în decursul întregii vieți îndrumarea anticilor – o minte sănătoasă într-un corp sănătos. „Îmi plac foarte mult competițiile sportive și caut după posibilități să-i pregătesc pe
elevi pentru ele. Nu am prea mare selecție, dar foarte
mult înseamnă participarea, ca elevii să simtă spiritul
competițiilor. Ba chiar și a victoriei. Iată, recent, elevii
noștri au ieșit învingători la spartachiada raională la volei”, recunoaște domnul Gheorghe Bocancea.
În fața tinerilor sportivi din Berestea a apărut și o
altă problemă – cea a transportului. Satul este situat
într-o parte de drumurile principale ale raionului Noua
Suliță, iar școala nu dispune de autobuz pentru elevi.
Prin sat nu circulă transportul public și pentru a ajunge în centrul raional, la competiții nu este chiar atât de
simplu, mai ales pentru elevi.
„În ultimii trei ani ne salvează consăteanul nostru, domnul Vladimir Zamari, deputat în Consiliul
Raional, spune profesorul de educație fizică. De
fiecare dată, când ne adresăm, el urcă la volanul
microbuzului propriu, ne duce și ne aduce de la
competiții. Nu cere pentru aceasta nici o recompensare, o face din îndemnul inimii și pentru copii.
Părinții și noi, profesorii, îi suntem foarte recunoscători pentru acest gest de omenie și ne rugăm
să-i dea Domnul sănătate și să-l îndemne la alte
fapte bune”.

Colectivul pedagogic al Şcolii nr. 17 din suburbia Roşa Stâncă a Cernăuţiului,
lucrătorii tehnici, elevii şi părinţii lor exprimă profunde condoleanţe familiei profesoarei Valentina Maraşciuc în legătură cu pierderea irecuperabilă – trecerea în eternitate a scumpei mame –

MARAŞCIUC Maria a lui Grigore.

Suntem alături de îndurerata familie. Fie ca Bunul
Dumnezeu să-i aşeze sufletul regretatei
Maria în Grădina Raiului.
Fie-i ţărâna uşoară şi amintirea veşnică!
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

HOROSCOP
15-21.04.2019
BERBECUL. Luna Plină de vineri ar
putea face ca săptămâna aceasta să se
înmulțească interacțiunile cu clienții și colaboratorii. În felul acesta, le demonstrezi
faptul că ești de neînlocuit și că valoarea
ta ca profesionist e de neprețuit. Luna Plină de vineri
ar putea anima și viața ta de cuplu. Uneori tu pui accentul mai mult pe ambițiile tale, iar el te echilibrează.
TAURUL. Te așteaptă o săptămână
agitată la locul de muncă. Se întrevăd sarcini care-ți permit să dai frâu liber creativității și să-ți folosești talentele. Contează
mult să pui suflet în tot ceea ce întreprinzi la
serviciu. Unele chestiuni familiale destul de serioase
ar putea să-l scoată din minți pe partener. Dar, deții
capacitatea de a-l calma și ajuta să vadă lucrurile în
adevărata lor lumină.
GEMENII. Luna Plină de vineri interconectează casa planurilor de viitor și a proiectelor de grup cu cea a preocupărilor personale. S-ar dori să investești mai mult timp,
energie, chiar și finanțe în pasiunile tale.
Săptămâna aceasta trebuie să te concentrezi pe sectorul sentimental. Ce-i drept, amicilor le va lipsi atenția
ta, dacă stai mai mult prin preajma noului partener.
RACUL. Deși Luna Plină de vineri își
exercită influența cu precădere în sfera vieții
de familie, nu înseamnă că efectele ei nu se
resimt și în cealaltă parte a baricadei, mai bine
spus la nivel profesional. Pe fondul Lunii Pline
de vineri, ți se face un dor teribil de copilărie și
de momentele magice petrecute în compania celor dragi.
Ai răbdare, nu-i critica și acceptă-i așa cum sunt.
LEUL. Luna Plină de vineri simbolizează comunicarea, ți se recomandă să
eviți a fi evaziv în cadrul ședințelor, întrevederilor de afaceri. De asemenea, verifică
de două ori rapoartele înainte de a le preda,
deoarece rişti să se strecoare greșeli mari.
În cazul tău, schimbări se produc în relațiile pe care le
ai cu cei apropiaţi. Ar trebui să ai mai multă înțelegere, căci toleranța e cheia în această situație.
FECIOARA. Şansele de câștig de care
te bucuri săptămâna aceasta sunt mai mari
decât te-ai aștepta. Poți câştiga sume deloc
de neglijat din unele activități, dar ține cont de
faptul că riști ca banii să ți se scurgă printre
degete. Folosește-i cu cap. Orele de după programul de luni s-ar putea să te găsească tot în compania
prietenilor. Farmecul tău personal nu va trece neobservat.
BALANŢA. Deși influența acestui
eveniment astral se exercită cu precădere
în plan personal, efectele se văd și la nivel
profesional. Căutați să vă completați reciproc și să nu vă puneți bețe-n roate inutil.
Efectele Lunii Pline de vineri se disting și în
viața de cuplu, unde partenerului îi vine mai greu decât de obicei să-ți înţeleagă felul de a fi. Ar fi de dorit
să primeşti aceasta drept o provocare și nu o piedică.
SCORPIONUL. Luna Plină de vineri mai simbolizează și munca, semn că
se prefigurează o săptămână încordată la
serviciu. Ia o pauză atunci când simți că nu
mai dai randamentul scontat. Zilele de joi
și vineri se întrezăresc a fi deosebit de dinamice pe
plan social și sentimental. Se arată conjuncturi care-ți
permit să-ți pui abilitățile de comunicare în practică.
SĂGETĂTORUL. Luna Plină de vineri
leagă casa planurilor de viitor, respectiv a
proiectelor de grup. Nu-ți fie teamă să visezi
cu ochii deschiși. Dă-ți frâu liber imaginației
și descoperă cum ai putea să-ți materializezi
aceste năzuințe. Luna Plină interconectează
casa prieteniei, dar influența acestui eveniment astral
se va resimți cu precădere în perimetrul vieții sociale.
CAPRICORNUL. Luna Plină de vineri
creează o punte de legătură între casa carierei și cea a familiei. Se întrevăd reale oportunități de a accede pe scara socială. Luna
Plină nu ocolește nici familia. Cei dragi te-ar
putea critica pentru faptul că rămâi într-un domeniu profesional nerentabil. Va trebui să faci unele schimbări.
VĂRSĂTORUL. Luna Plină de vineri
semnifică deplasările, cu precădere în străinătate, la mare distanță de casă. Aceeași axă
stimulată de Luna Plină de vineri simbolizează
rudele apropiate, cu mențiunea că, în cazul
tău, efectele acestei lunații se fac simțite în relaţiile cu partenerul. Toleranța este cheia unei convieţuiri mai bune.
PEŞTII. Luna Plină de vineri stimulează
axa financiară din horoscopul tău general. Cei
în asociere cu care deții un buget ar putea profita de încrederea prea mare pe care le-o porți,
folosind aceste sume în scopuri personale. În
relaţiile de familie, părerile tale nu coincid neapărat cu cele ale partenerului. Asigură-te periodic că nu-ți
faci iluzii și știi exact ce-și dorește cel drag.
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Felicitări!

La 10 aprilie și-a sărbătorit
ziua de naștere doamna
Cristina
ANDRIȚCA
din or. Cernăuţi, jurnalistă
la TV Bucovina, redactor-şef
Redacția emisiuni în limba
română.
Doamna Cristina este una
dintre figurile reprezentative
ale televiziunii în limba română din ținutul nostru, se
bucură de o apreciere mare în rândurile spectatorilor
și, desigur, de stima şi dragostea colegilor de breaslă.
Cu prilejul împlinirii frumoasei vârste, la felicitările primite din partea celor dragi din familie – soţul
Veaceslav, fiul Stas, părinţii Victor şi Angela, fratele
Alexandru împreună cu familia, bunica Valentina, mama-soacră Viorica – se alătură şi colegii de breaslă,
care îi doresc din toată inima multă sănătate, o viață și
o activitate frumoasă în continuare, iubire și armonie
în familie, bunăstare și realizări remarcabile.
La mulți ani și toți fericiți!

În acest miez de Prier, când parfumul abundent al
primăverii vine de peste tot, un frumos jubileu al împlinirilor bate la ușa doamnei
Silvia ROTARI
din satul Poieni-Bucovina, raionul Herța. În cea de-a
11-a zi a lui aprilie încă un an minunat, încărcat de înțelepciune și împliniri, a venit să-i spună sărbătoritei cât de
frumoasă este această viață. La zi jubiliară este felicitată
cu căldură de către soţul Ion, feciorul Ion, fiicele Elvira,
Maricica, ginerele Mihai, nepoțelul Ionel, cuscra Lidia,
cumnata Maria, cumnatul David, de prieteni şi rude, care
vin să-i ureze multă sănătate, împlinire și liniște sufletească, zile luminate de mila lui Dumnezeu.
Draga noastră soție, mămică, cumnată, soacră, cuscră
și bunicuță!
La frumosul jubileu, care-ți soseşte acum în prag, vrem
să te știm sănătoasă, fericită, să te avem alături pentru
mulți ani înainte.
Vezi ce nemilos e timpul,
Se scurge fără de-ncetare,
A mai căzut încă-o petală
Din trandafirul vieții tale.
Vreai s-o ridici, dar nu mai poți –
S-a dus ca vântul printre văi,
Lăsând să cadă-ncet și trist
O lacrimă din ochii tăi.
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Cea de a 13-a zi a lui
Prier este însemnată pentru
domnul
Ion
TODORIUC
din or. Cernăuți, care-şi va
sărbători ziua de naştere,
adunându-şi la buchetul anilor
încă o frumoasă primăvară.
Este un prilej deosebit
pentru a primi felicitări cu
urări de bine şi multă sănătate din partea celor mai scumpe şi apropiate fiinţe –
soția Vera și mama Gheorghina. Un sincer şi călduros
mesaj de felicitare va sosi din capitală – de la fiica Lilia
și ginerele Andrei, de la scumpele nepoțele Diana și
Polina, precum și de peste ocean – de la fiica Iuliana
și ginerele Octavian. Frumoase cuvinte de felicitare
îi adresează sărbătoritului frații şi surorile împreună
cu familiile lor şi, desigur, de la cumnați, cumătri şi
prieteni. Ei toți îi doresc o viață senină, cu bucurii şi
realizări, bunăstare şi împliniri, să-i fie inima plină de
bucurii precum zarzării sunt încărcați de floare în luna
lui Prier. Sănătate, iubire, fericire și numai bine.
La mulți ani!

Draga noastră!
Când încă o petală din anii tăi frumoși
S-a scuturat alene, vibrând armonios,
Privește cu mândrie, gândind neîncetat
La restul de petale ce nu s-au scuturat.
Fiecare rază de soare, care atinge fața ta astăzi, semnifică ceva important – o rază de noroc, o rază de speranță, o rază de curaj și o rază de iubire pentru cei din
preajmă. Îți dorim ca anii ce vor urma să fie luminați de
astfel de raze.
La mulți și fericiți ani!
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O frumoasă sărbătoare
va bate la ușa vieții pentru
doamna
Maria
JAR
din satul Mihoreni, raionul Herța, care la 14 aprilie
își va marca frumosul jubileu – 60 de ani.
Cu ocazia acestui eveniment însemnat, îi adresează cele mai sincere
urări de bine și multă sănătate soțul Constantin, feciorul Andrei împreună cu soția Livia, nepoții Andrian,
Nelea, Anastasia și Tatiana împreună cu familia. De la
Dumnezeu e lăsat ca femeia să fie îngerul ocrotitor al
familiei, să fie mângâierea, bucuria și mila tuturor. O
asemenea ființă este și sărbătorita noastră. Cei scumpi și dragi inimii îi doresc în primul rând sănătate, că
anume ea, sănătatea, este cea mai scumpă avere,
îi doresc fericire, liniște sufletească, frumusețea primăverii, farmecul florilor alese, care în aceste zile îi
bucură inima.
Scumpa noastră!
Un veac întreg s-aveți parte
De belșug și sănătate,
Nicicând să nu știți durere
Să vă dea Domnul mângâiere.
Să vă fie viața plină
De har, tihnă și lumină,
Toți în jur să vă iubească,
Succesul, binele, norocul
Peste tot să vă-nsoțească.
Vă stimăm și vă iubim,
Pentru toate vă mulțumim.
Mulți-mulţi ani înainte alături de cei
dragi!

În aceste zile splendide
de Prier, marcate de pregătirile pentru întâmpinarea
Sfintelor Sărbători de Paşti,
la 10 aprilie, stimata doamnă
Anica
BURLĂ
din satul Mihoreni, raionul
Herţa, şi-a adunat încă o primăvară la buchetul vieţii.
Doamna Anica este o
bună gospodină, o mamă,
bunică şi străbunică grijulie,
a lucrat toată viaţa la fermă, purtându-le de grijă celor
scumpi şi apropiaţi. Dar, viaţa i-a adus şi multe încercări, pierzând persoane dragi – au plecat prea devreme în lumea celor drepţi feciorul Ion şi fiica Rodica,
şi-a înmormântat fratele la numai 48 de ani, soţul – la
64 de ani, mama – la 85 de ani. Dar, Bunul Dumnezeu
i-a dat sănătate, putere şi voinţă, ajungând la onorabila vârstă de 81 de ani.
Iar acum, în această zi însemnată pentru doamna
Anica, o felicită din tot sufletul, cu multă stimă şi dragoste, ginerele şi nora, cei patru nepoţi şi şapte strănepoţi, toate rudele şi vecinii, dorindu-i în primul rând
sănătate, că-i cea mai de preţ avere, bucurii şi tihnă
sufletească, încredere în ziua de mâine şi încă mulţi-mulţi ani alături de cei dragi, împărţind bunătatea
sufletului ei mărinimos celor din preajmă, iar fiecare
clipă s-o trăiască cu bucurie.
Scumpa noastră!
Norii grei să te ocolească,
Dumnezeu să te păzească.
Să ai parte de zile senine
Toate de căldură pline.
La mulţi ani!
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Prințul William
a înșelat-o
pe Kate
Middleton? Este
vorba despre
o Marchiză…
O nouă știre despre faptul că Prințul William i-a fost
infidel lui Kate Middleton face valuri în întreaga lume. Cum
arată femeia cu care ar fi avut o relație? Totul a început
de la declarațiile făcute de jurnalista Nicole Cliffe (Slate,
ELLE, The Guardian…) pe Twitter. Ea a amintit că, săptămâna trecută, The Sun a publicat un articol despre cuplul
Cholmondeley, nobili britanici foarte apropiați de familia
regală, care ar fi căzut în dizgrație la Palatul Kensington și
acum se află pe lista neagră a anturajului Prințului William
și Kate Middleton.
Mai exact, articolul susținea că Prințul William și Rose
Hanbury, Marchiză de Cholmondeley, ar fi avut o relație.
Reporterul a spus că The Sun a primit „un avertisment” de
la Palatul Kensington după publicarea articolului, în care
se preciza că o astfel de relație nu a existat.
Dar aceasta nu a fost suficient pentru ca scandalul să
fie redus la tăcere. Un cunoscut jurnalist britanic a afirmat
pe Twitter că în cadrul nobilimii „toată lumea știe de mai
multe luni”, înainte de a-și șterge tweet-ul. Informațiile ar
proveni chiar de la Rose Hanbury, care nu și-a ascuns
relația de prietenii ei.
Potrivit jurnalistei Nicole Cliffe, dacă relația dintre Prințul William și Prințul Harry s-a răcit în ultimele luni, acest
lucru nu s-a întâmplat din cauza lui Meghan Markle, așa
cum este adesea raportat, ci din cauza acestui caz. Prințul Harry îl acuză pe fratele său că este infidel, în timp ce
aventura acestuia i-ar fi distrus relația cu Kate. „Aceasta
ne-a distrus copilăria, tu faci aceleași greșeli ca tata, ai
trei copii mici!”, ar fi fost auzit spunând Prințul Harry, susțin
surse citate de The Sun. Dar, ca întotdeauna, familia regală britanică își urmează principiul: „Nu explicați niciodată,
nu vă plângeți niciodată”.
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