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„Există 
o mulţime 
de minciuni 
despre lume 
şi cel mai 
rău lucru e 
că jumătate 
din ele sunt 
adevărate”.

Winston 
Churchill 

9  Mai, Ziua Europei
În fiecare an, la 9 Mai, se sărbătoreşte Ziua Uniunii Europene, pen-

tru a marca istorica declaraţie de la 9 Mai 1950 a ministrului francez de 
Externe, Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare 
economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor se-
culare dintre cele două state. Decizia a fost luată de Consiliul Euro-
pean de la Milano, în 1985.

Declaraţia lui Schuman a stat la baza amplului proces de construc-
ţie a unei Europe unite. Statele Beneluxului şi Italia s-au alăturat Fran-
ţei şi Germaniei şi, la 18 aprilie 1951, a fost semnat Tratatul de la 
Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului 
(CECO) între Germania, Franţa, Belgia, Italia, Luxemburg şi Olanda. 
Aceste state au semnat, la 25 martie 1957, Tratatele de la Roma, care 
instituiau Comunitatea Economică Europeană (CEE). Ulterior, la acest 
proiect complex de construcţie europeană s-au alăturat Irlanda, Ma-
rea Britanie şi Danemarca (1973), Grecia (1981), Spania şi Portugalia 
(1986), Suedia, Austria şi Finlanda (1995), iar la 1 mai 2004, noi zece 
state: Cehia, Ciprul, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slove-
nia, Polonia şi Ungaria, la 1 ianuarie 2007 – Bulgaria şi România și în 
2013 – Croația. În prezent, Uniunea Europeană este alcătuită din 28 
de state-membre.

Începând cu 2003, Ziua Europei este marcată şi în Ucraina, însă nu 
pe 9 Mai, ci în a treia sâmbătă a lunii mai. În perioada 7-19 mai 2019 
această sărbătoare va fi marcată la Cernăuți printr-o suită de activităţi 
culturale, științifice, distractive, etc. 

Salariul mediu în învățământ  
este de 7.600 grivne

Salariul mediu în Ucraina în martie 2019 a constituit 10.237 grivne, anunță Serviciul de 
Stat pentru Statistică.  Salarii mai mari decât cele medii  în luna martie au primit angajații în-
treprinderilor industriale (11.800 grn.), din comerț (10.600  grn.),  din transport (11.200  grn.), 
IT (17.300 grn.) și finanțe (20.400  grn.). Salariul mediu în învățământ a constituit 7.600 grn., 
iar în sistemul de sănătate – 6.750 grn. În același timp, Ministerul Educației și Științei  anunță 
majorări salariale pentru  profesorii tineri,  menționează ministrul Lilia Grynevyci. Acest lucru 
se va întâmpla în 2020, în cazul dacă „vom avea o Radă Supremă normală, capabilă să se 

gândească la învățământ”. „Vrem să reformăm sistemul de remunerare a muncii și să majo-
răm în mod semnificativ salariile cadrelor didactice”, spune Lilia Grynevyci. 

De menționat că vacanța de vară în acest an va începe cu o săptămână mai devreme 
ca de obicei. În mod tradițional, vacanța mare era anunțată începând cu ultima zi de vineri 
a lunii mai. În acest an, elevii din clasele primare merg în vacanță începând cu 20-21 mai, 
iar cei din clasele mari – pe 23-24 mai. Cu toate acestea,  decizia finală privind începutul 
vacanței de vară rămâne pe seama conducerii instituțiilor de învățământ. Reamintim că 
în perioada 3-20 mai are loc înregistrarea  pentru participare la sesiunea suplimentară de 
evaluare externă independentă a cunoștințelor 2019.

Ceapa, mai scumpă ca bananele
În piețele din Cernăuți  un kilogram de ceapă costă  30-35 grivne. Experții agricoli expli-

că faptul că prețul la această legumă este ridicat, deoarece este importată tocmai din  Asia 
Centrală. Acum ceapa în Ucraina este mai scumpă decât bananele aduse din Ecuador. 
Potrivit Ministerului Politicii Agrare, circa un milion de tone de ceapă sunt cultivate anual în 
Ucraina. Anul trecut, din cauza condițiilor meteorologice, recolta de ceapă a fost mai mică 
cu 120 mii tone, comparativ cu anul 2017. În plus, există probleme cu depozitarea acestor 
produse în perioada sezonului rece. Recolte scăzute de ceapă au fost înregistrate anul tre-
cut și la vecinii noștri europeni. La etapa actuală, Kazahstanul, Uzbekistanul,  Tadjikistanul  
sunt  principalii distribuitori de ceapă aproape în întreaga Europă. Astfel, din cauza cererilor 
foarte mari, prețul la acest produs în țările din Asia Centrală  a crescut de la 80 la 300 de 
dolari pentru o tonă. Un alt factor care a contribuit la creșterea prețurilor la ceapă este 
importul rezervelor interne în străinătate. Conform previziunilor experților agricoli, prețul 
cepei se va stabiliza  spre sfârșitul verii, când va fi culeasă noua recoltă. Între timp, ceapa 
verde a scăzut în preț cu aproximativ 20%. În același timp, în această primăvară au crescut 
dramatic prețurile la răsadul de ceapă. Dacă în 2018 prețul unui kilogram de răsad oscila 
între 60-70 grivne, acum  ajunge la 250-300 grivne.  
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Pagină realizată de Mihai URSU

Atenție: amenzi și pedepse 
cu închisoarea. Simbolurile 

sovietice, interzise în Ucraina 

Miercuri în Ucraina  a fost marca-
tă Ziua Memoriei și Reconcilierii, iar joi 
– cea de a 74-a aniversare a Victoriei 
asupra fascismului în cel de-al Doilea 
Război Mondial. În mod tradițional, în 
aceste zile sunt organizate diverse eve-
nimente festive. Poliția a reamintit cetă-
țenilor  că folosirea simbolurilor interzise, 
cum ar fi panglica Sf. Gheorghe, secera 
și ciocanul, etc., se pedepsește prin lege. 

Demonstrarea sau 
purtarea panglicii Sf. 
Gheorghe sau a ima-
ginii acesteia, se pe-
depsește cu amenzi 
între 850-1.700 griv-
ne. De asemenea, 
potrivit articolului 436-
1 din Codul penal al 
Ucrainei, „Producția și 
distribuția simbolurilor 
naziste, comuniste și 
propaganda regimu-
rilor totalitare comu-
niste și național-soci-
aliste (naziste)" sunt 
pedepsite prin priva-
rea libertății  de până 
la 5 ani sau prin închi-
soare de la 5 până la 
10 ani. Poliția a cerut 
cetățenilor să fie to-
leranți și să nu încal-
ce ordinea publică. 
Reamintim că Rada 
Supremă a adoptat în 
2015 o lege iniţiată de 
Guvern privind con-

damnarea regimurilor comunist şi nazist 
şi interzicerea propagandei şi simboluri-
lor acestora. Totodată, Ucraina a renun-
țat la numele sovietic pentru cel de al 
Doilea Război Mondial  – „Marele Război 
pentru Apărarea Patriei" – și a adoptat 
floarea de mac, un simbol britanic pentru 
sacrificiul uman în timp de război, pentru 
a marca victoria aliaților asupra Germa-
niei naziste. 

Accize mai mari la țigări și alcool

În Ucraina, prețul alcoolului în 2019 
va crește cu aproape 10%, în timp ce 
costul produselor din tutun  va crește 
cu un sfert, potrivit unui raport al Băncii 
Naționale a Ucrainei. Creșterea prețuri-
lor pentru băuturile alcoolice va reduce 
cantitatea de produse contrafăcute, iar 
creșterea prețurilor la țigări va reduce 
numărul de fumători, se arată în raport. 
Până în anul 2025 un pachet de țigări va 
costa peste 100 de grivne. În majorita-
tea statelor europene un pachet de țigări 
costă 5 euro (aproximativ 150 grn.), în 
timp ce în Ucraina prețul mediu este de 
35-40 grivne. 

Potrivit Trezoreriei de Stat, veniturile din 
impozitul pe tutun în 2018 au constituit  43,6 
miliarde grivne, ceea ce reprezintă cu 9,3% 
mai mult decât în 2017. O creștere semnifi-
cativă a veniturilor este rezultatul unei majo-
rări a accizei specifice pentru produsele din 
tutun cu 29,7% de la 1 ianuarie 2018. În pe-
rioada 2008-2018, rata medie a accizelor la 
un pachet de țigări în Ucraina a crescut de 
aproape 30 de ori, iar veniturile la Bugetul 
de stat au crescut de la 3,5 miliarde grn. la 
43,6 miliarde grn.,  în 2018. În consecință,  
numărul de fumători în Ucraina s-a redus de 
la 10 milioane la 6,5 milioane, potrivit Servi-
ciului de Stat de Statistică.

Ucraina nu recunoaște 
actele rusești emise pentru 

locuitorii din Donbas

Premierul Volodymyr Groisman a 
anunțat că executivul va emite o or-
donanță, conform căreia actele rusești 
emise în Donbas vor fi declarate ilega-
le. Potrivit Premierului, pașapoartele 
rusești emise vor fi declarate ilegale 
atunci când titularii lor vor trece Fronti-
era de stat sau când vor fi utilizate pe 
teritoriul Ucrainei. Anterior, ministrul 
de Externe al Ucrainei, Pavel Klim-
kin, a declarat că Kievul pregătește 
un răspuns la decizia părții ruse de a 
emite pașapoarte pentru locuitorii din 

Donbas. Volodymyr Zelenskyi, Preşe-
dintele ales al Ucrainei, a declarat că 
echipa sa caută cea mai bună modali-
tate de a răspunde la decizia preşedin-
telui rus Vladimir Putin de a simplifica 
procedura de acordare a cetăţeniei 
ruse locuitorilor din regiunile separatis-
te din Estul Ucrainei. Amintim, pe 24 
aprilie, președintele rus Vladimir Putin 
a semnat un decret care simplifică eli-
berarea de pașapoarte ruse pentru lo-
cuitorii din autoproclamatele republici 
din sud-estul Ucrainei. 

Cernăuțenii, invitați 
la slujba religioasă  

pe care Papa Francisc 
o va susține pe Câmpia 

Libertății de la Blaj
Papa Fran-

cisc va efec-
tua o călătorie 
apostolică în 
România în 
zilele 31 mai-
2 iunie 2019. 
Sanctitatea Sa 
va vizita ora-
șele București, 
Iași și Blaj și 
S a n c t u a r u l 
Marian de la 
Șumuleu Ciuc. 
C e r n ă u ț e n i i 
sunt invitați 
să asiste la 
slujba religi-
oasă  pe care 
Papa Francisc 
o va susține 
pe Câmpia Li-
bertății de la 
Blaj, la 2 iunie. 
Ceremonia va 
începe cu ce-
lebrarea Sfin-
tei Liturghii și 
beatificarea a 
șapte episcopi martiri, după care se va rosti rugăciunea „Regina Cerului” pe care Suve-
ranul Pontif o spune în fiecare duminică, în perioada pascală, în balconul de la Vatican. 
De menționat că în România, doar puțin peste 5 la sută din populație este de confesiune 
catolică (romano și greco-catolică). Cei interesați de pelerinaj  se pot  înscrie la Catedrala 
Adormirea Maicii Domnului din Cernăuți. Plecarea de la Cernăuți are loc pe 1 iunie. Cos-
tul călătoriei este 45 de euro pentru o persoană. Prețul include transportul, asigurarea și 
sejurul de noapte la hotel cu mic dejun. Numărul de locuri este limitat, se menționează în 
comunicatul Bisericii Catolice din Cernăuți.
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15 proiecte și 14 locuri premiante – o performanță încântătoare 
a elevilor ucraineni, obținută la București 

Tinerii ucraineni au câștigat trei medalii de aur. Ser-
ghii Lysin, elev în clasa a 10-a de la Liceul politehnic al 
Universității Naționale a Ucrainei „Institutul Politehnic  „I. 
Sikorski” din Kiev” a elaborat un robot dirijat cu ajutorul 
vocii, primind astfel cea mai înaltă distincție la secțiu-
nea „Dirijare cu ajutorul aparatelor”.  La secțiunea „Film 
de scurt metraj” medalia de aur i-a revenit lui Oleksandr 
Fedorov, elevul  clasei a 11-a de la Școala medie nr. 17 
din Jitomir, pentru o elaborare de autor. Al treilea me-
daliat cu aur este Svitlana Novițka, elevă în clasa a 9-a 
de la aceeași scoală din Jitomir, care la secțiunea „Artă 

computerizată” s-a prezentat cu elaborarea de autor „Eli-
berarea Enveriei”. 

Ucraina are și patru elevi distinși cu medalia de argint 
la Concursul internațional. Este vorba de Leontii Moise-
enko, cursant în anul II al Colegiului profesional cu pre-
gătire intensificată militară și fizică din Kiev, discipol al 
Micii Academii. La secțiunea „Programare” a propus o 
elaborare de autor referitoare la platforma virtuală.  La 
secțiunea „Dirijare cu ajutorul aparatelor”, cu medalie 
de aur a fost apreciată elaborarea de autor „Cercetarea 
rețelei neuron pentru citirea cifrelor din manuscrise”, re-

alizată de elevul clasei a 10-a de la Liceul 
orășenesc din Jitomir al Universității Teh-
nologice de Stat din acest oraș. La aceeași 
secțiune a primit medalie de argint și Oleg 
Belous, elev în clasa a 10-a a Liceului de 
fizică și tehnică din Herson de pe lângă Uni-
versitatea Națională Tehnică din Herson și 
Universitatea Națională din Dnipro. Și ultima 
medalie de argint i-a revenit elevei din clasa 
a 9-a de la Școala medie nr.65 din Odesa, 
Sofia Kirillova, care la secțiunea „Artă com-
puterizată” a propus proiectul „Dependență 
de gadget”. 

Echipa Ucrainei are la activul său și șap-
te medalii de bronz. La secțiunea „Tehnica 
robotizată – Drone race”, Pavlo Gryțiuk,  
cursant în anul II la Colegiul profesional 
cu pregătire intensificată militară și fizică 
din Kiev, discipol al Micii Academii, a fost 
al treilea cu elaborarea „Drone-1”. Oleksii 
Bobro, colegul lui Pavlo Gryțiuk, a ocupat 
locul trei la secțiunea „Film de scurt me-
traj”. La această categorie a fost medaliat 
cu bronz și Maksym Diatlov, elev în anul II 
la Școala tehnico-profesională metalurgică 
superioară din Mariupol, regiunea Donețk. 
Au fost premiați cu medalii de bronz Da-
nilo Dunaenko, elev în clasa a 10-a de la 
Școala medie nr. 65 din Odesa (secțiunea 
„Programare”), Matvii Cepur, elev în clasa 
a 8-a de la Școala medie nr. 97 din Dnipro 
(secțiunea „Dirijare cu ajutorul aparatelor”), 
Marina Zolotariova, elevă în clasa a 10-a 
de la Școala medie nr. 65 din Odesa (sec-
țiunea „Artă computerizată”), și Margareta 
Krivda, elevă în clasa a 9-a a Școlii speci-
alizate nr. 40 din Odesa (secțiunea „Artă 
computerizată”). 

Numai un singur proiect, care nu a fost 
menționat cu medalii, a fost prezentat de An-
drii Rodionov, cursant la Colegiul profesional 
cu pregătire intensificată militară și fizică din 
Kiev, discipol al Micii Academii. Însuși faptul 
participării cu succes la un asemenea concurs 
prestigios a mai mulţi discipoli de la această 
instituție de învățământ vorbește de la sine 
despre nivelul înalt de instruire de acolo. 

Pentru echipa ucraineană a fost organizată  o ex-
cursie prin centrul istoric al Bucureștiului, elevii noștri 
au vizitat Palatul Parlamentului României. Ambasada 
Ucrainei în România i-a invitat pe elevii ucraineni la ea. 
Consilierul Eugen Levițchi le-a povestit elevilor despre 
activitatea instituției diplomatice, le-a mulțumit pentru 
participarea cu succes la Concursul internațional INFO-
MATRIX-2019. 

Ion IGNAT,
directorul Gimnaziului nr. 6 „Alexandru 

cel Bun” din Cernăuți  

În ultima decadă a lunii aprilie, la București s-a desfășurat cel de-al  
XVIII-lea Concurs internațional al tehnologiilor computerizate INFOMA-

TRIX-2019. În cadrul lui 785 de participanți din 36 de țări au prezentat 347 
de proiecte la șase secțiuni. Pentru echipa ucraineană aceasta a fost o evo-
luare jubiliară – pentru a zecea oară învingătorii etapei naționale își prezintă 
lucrările la unul dintre cele mai prestigioase concursuri ale elevilor din în-
treaga lume. Cei mai buni tineri cunoscători ai tehnologiilor computerizate 
din Ucraina au propus juriului internațional 15 proiecte și au ocupat 14 lo-
curi premiante. 

„Adio, Abecedar, primul nostru manual!” 
Este o sărbătoare deosebită pentru elevii din clasa întâi. La școala noastră ea a avut 

loc la 7 mai. S-au pregătit bine de ea cei 23 de elevi din clasa întâi împreună cu tânăra lor 
învățătoare,  Cristina Coșman. Și pentru ea această sărbătoare a fost deosebită, deoarece 
este prima ei clasă întâi în cariera ei pedagogică. 

Conform reformelor școlii, micuții din clasa întâi sunt primii care au început să învețe 
după noile cerințe. Înainte de începutul anului școlar, învățătoarea clasei întâi, Cristina 
Coșman, a trecut toate etapele de pregătire, obținând certificatele necesare. Face față 
cerințelor. Un argument în plus este și sărbătoarea „Adio, Abecedar!”. Ne bucură nivelul 

de cunoștințe al elevilor, dar și numărul lor. Pe an ce trece, numărul elevilor înmatriculați 
la Şcoala medie românească de la Roșa e în creștere. Până în prezent am primit 28 de 
cereri. Până la 31 august acest număr poate să crească. 

În actuala clasă întâi sunt și câțiva elevi din familii ucrainene. Dar și ei au învățat după 
Abecedarul românesc, și pentru ei Abecedarul românesc a fost primul lor manual. Fiecărui 
elev din clasa întâi li s-au înmânat câte o carte de povești în limba română. 

La sărbătoare au fost prezenți elevi din toate clasele, profesorii, părinții micuților din cla-
sa întâi. Or, Abecedarul este cartea care rămâne pentru totdeauna în inima omului. După 
el vor urma și alte manuale de instruire și de viață. 

Alexandru RUSNAC, 
directorul Școlii medii nr. 10 din orașul Cernăuți 
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Biciclist accidentat 
la trecerea de pietoni

Incidentul s-a produs la o trecere de pietoni de lângă hotelul „Tu-
rist” din centrul regional. Biciclistul traversa trecerea înspre centrul 
comercial „Maidan” când a fost lovit de o mașină ce se deplasa în 
direcția străzii Komarov. Șoferul nu a calculat toate circumstanțele 
circulației rutiere și a admis ciocnirea. Biciclistul a fost spitalizat, iar 
poliția a demarat o procedură penală conform legislației în vigoare.   

Copil traumatizat 
din neatenția părinților

O instanță din Cernăuți i-a pronunțat o 
sentință unui bărbat din vina căruia a fost 
traumatizat un copil minor. Anchetatorii au 
constatat că la finele lunii august a anului tre-
cut, un locuitor al satului Rjavinți din raionul 
Zastavna i-a permis copilului minor să-i ajute 
la tăierea scândurilor la un circular. În timpul 
lucrului copilul și-a traumatizat mâna stângă. 
De cele întâmplate a fost învinuit bărbatul, 
care, din neatenția proprie, a admis acest 
lucru. Instanța i-a pronunțat o sentință sub 
formă de limitare de libertate pentru o peri-
oadă de un an. De remarcat faptul că la pro-
ces el nu și-a recunoscut vina, menționând 
că a glumit atunci când a acceptat ajutorul 
minorului.  

La plimbare… 
cu microbuzul

Un bărbat de 25 de 
ani din orășelul Novod-
nistrovsk a alertat poliția 
și s-a plâns că o persoa-
nă necunoscută a urcat 
la volanul microbuzului, 
ce era parcat pe terito-
riul unei întreprinderi 
private, și a plecat într-o 
direcție necunoscută. În 
urma unor măsuri ope-
rative, hoțul a fost iden-
tificat și reținut. Acesta 
s-a dovedit a fi un tânăr 
localnic în vârstă de 22 
de ani. Tânărul riscă 
până la cinci ani de în-
chisoare pentru fapta 
comisă. Cercetările con-
tinuă.  

Pensionar rănit de un necunoscut
Încă un caz neplăcut s-a pe-

trecut zilele trecute în orășelul 
Novodnistrovsk. Poliția a fost 
alertată de un medic de la am-
bulanța locală, care a comunicat 
că echipa sa a preluat un bărbat 
în vârstă de 72 de ani cu o rană 
accentuată de cuțit. Acesta a fost 
spitalizat de urgență la Secureni. 
Poliția este în căutarea răufăcă-
torului. Acesta riscă să fie privat 
de libertate până la opt ani.   

O tânără de 20 de ani și-a găsit 
sfârșitul într-un accident

Tragica întâmplare s-a 
produs din vina șoferului ma-
șinii în care se deplasa tână-
ra – un bărbat în vârstă de 40 
de ani din localitatea Bilousi-
vka, raionul Secureni. Aces-
ta nu a calculat bine toate 
circumstanțele manevrei de 
depășire, din care cauză ma-
șina s-a răsturnat și s-a izbit 
cu putere de un copac. Șofe-
rul a fost spitalizat cu traume 
de diferit grad, iar pasagera 
sa a murit la locul acciden-
tului. Poliția a demarat o an-
chetă față de șoferul care a 
încălcat regulile de circulație 
rutieră. Acesta va fi nevoit să 
răspundă în fața legii. 

Mamă jefuită de propriul fecior    
Cu șase luni de arest s-a ales un bărbat pen-

tru că l-a ajuns mintea s-o jefuiască pe cea care 
i-a dat viață. Acesta a sustras din poșeta femeii 
un inel de aur, proba 585, cu o greutate de 1,56 
grame, pe care l-a vândut contra unei sume bu-

nișoare. Victima și-a evaluat paguba la 5 mii 400 
grivne. Judecata a luat în calcul faptul că cei doi 
– mama și fiul, au încheiat în prealabil un acord de 
conciliere. Astfel, fiul nepăsător s-a ales cu doar 
șase luni de arest.    

Au dat foc la gunoi, 
dar a ars saraiul

Incendiul a izbucnit în localitatea Putrino din raionul Kelmenți. Edi-
ficiul a luat foc din cauza comportării neatente cu focul. Vorba e că 
proprietarii au dat foc la gunoi nu departe de casă și atunci când l-au 
lăsat fără supraveghere flăcările au fost mânate de vânt asupra casei. 
Flăcările au cuprins imediat întreaga construcție din lemn, în interiorul 
căreia gospodarii păstrau fân pentru animale. Până la localizarea in-
cendiului, flăcările au mistuit patru tone de fân și saraiul.   
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Ce le ajută pe femeile din China să arate la 40 de ani ca la 20

* Beau mul-
tă apă.  Dacă sunt 
întrebate să numească 
un lucru care le menţi-
ne frumuseţea, ele vor 
răspunde – apa. În Chi-
na, aproape toate locu-
rile publice sunt aprovi-
zionate cu apă.

* Nu stau la 
soare. Chinezoai-
cele ţin la culoarea pie-
lii. În trecut, pielea albă 
indica un statut social 
înalt. Acum, în secolul 
XXI, femeile folosesc 
loţiune împotriva soa-
relui, aceasta fiind una 

dintre cele mai bune metode de a preveni îmbătrânirea.
* Consumă multe lichide. Pe lângă apă, 

femeile chineze consumă foarte mult ceai. Experţii reco-
mandă ceaiul roşu cu goji, cel din flori de astralagus şi de 

iasomie. Ca să beneficiezi de proprietăţile lor nu trebuie să 
adăugi lapte sau zahăr.

* Sunt organizate. Planificarea este crucială în 
China. Femeile acordă o importanţă deosebită somnului şi 
alimentaţiei. După prânz, de multe ori trag un pui de somn... 
chiar şi la locul de muncă.

* Evită deserturile bogate în calorii. Bu-
cătăria chinezească diferă mult de a noastră, iar deserturile tra-
diţionale nu fac excepţie. Acestea nu conţin deloc zahăr. Toto-
dată, ei consumă desertul fie separat, fie între felurile principale.

* Consumă alge marine. Chinezoaicele 
consumă alge marine deseori. Le grăbeşte digestia şi ab-
sorb sarea în exces. Totodată, acestea menţin starea de 
saţietate o perioadă mai mare de timp.

* Nu se enervează.  Lipsa expresiilor faciale 
contribuie la fermitatea pielii. Cu cât muşchii feţei muncesc 
mai puţin, cu atât vom avea mai puţine riduri.

* Folosesc produse speciale de ma-
ke-up. Multe dintre cosmeticele şi produsele de make-up 
folosite de femeile din China sunt realizate din ingrediente na-
turale: alge marine, ginseng, plante medicinale şi uleiuri 
naturale.

 În China, o femeie frumoasă nu este doar cea care arată bine. 
Cultura chineză susține că corpul este inseparabil de suflet și că 

aspectul fizic este doar o trăsătură a frumuseții. Chinezoaicele sunt 
cunoscute în întreaga lume pentru frumusețea lor ce nu dispare 
odată cu înaintarea în vârstă. Cum reușesc femeile din China să ara-
te la 40 de ani ca la 20? Acestea sunt secretele lor:

Sfaturi utile pentru un grătar reușit

* Nu gătiți carnea direct 
din frigider.  Este foarte important să 
lăsaţi carnea la temperatura camerei îna-
inte de a o pune pe grătar. În caz contrar, 
riscaţi ca friptura să fie crudă în interior.

* Încingeți bine grătarul.  Dacă 
doriţi să obţineţi o crustă apetisantă pentru frip-
tură, trebuie să aveţi grijă ca grătarul să fie bine 
încins înainte de a pune carnea. De asemenea, 
acest lucru ajută şi la igienizarea grătarului.

* Cu cât carnea e mai sub-
țire, cu atât mai ușor se coa-
ce.  Cu cât friptura este mai subţire, cu 
atât mai puţin va dura să se coacă şi în in-
terior, fără a se arde deasupra. Pentru a ob-
ţine o crustă apetisantă, trebuie să mişcaţi 
carnea cât mai puţin. Carnea trebuie întoar-
să o dată, maximum de două ori. 

* Nu turnați marinada pes-
te carnea aflată pe grătar. 
Focul se va înteţi şi o va arde. Este indicat 
să scurgeţi excesul de marinadă din carne 
înainte de a o pune pe grătar. 

 * Lăsați friptura să se 
„odihnească". Friptura va fi şi mai 
gustoasă, dacă o lăsăm puţin să „respire". 
Astfel va deveni mai suculentă în interior şi 
mai gustoasă. 

* Curățați grătarul. Prin cură-
ţare, grătarul se va păstra mai mult timp, şi 
în plus, se va reduce şi timpul de gătire a 
preparatelor. De asemenea, un grătar curat 
va ajuta preparatele să aibă un gust mai 
bun. Grătarul trebuie curăţat temeinic după 
fiecare utilizare.

În aceste zile minu-
nate de mai, foarte 

multe familii preferă 
să se odihnească în 
sânul naturii împreu-
nă cu prietenii. Me-
niul este stabilit, in-
vitațiile sunt  făcute, 
lista de cumpărături 
este pusă la punct, la 
fel și locul. Totul este 
planificat din timp,  
pentru ca această zi 
să fie una ideală. Iată 
doar câteva sfaturi 
pentru a obține și un 
grătar perfect. 

Salată de spanac 
cu ouă și castraveți

Ingrediente: 1 buchet de spanac, 
2-3 castraveţi, 2 ouă fierte, tari, pătrunjel, 
mărar 2 linguri suc de lămâie, 3 linguri ulei, 
sare şi piper, după gust.  

Preparare. Frunzele de spanac 
se spală, se usucă şi se taie. Se adau-
gă verdeaţa tocată, feliile de castraveţi şi 
ouăle. Se prepară dressingul. Se ames-
tecă uleiul cu sucul de lămâie, se adau-
gă sarea şi piperul, după gust. Salata 
se stropeşte cu dressingul obţinut şi se 
amestecă uşor.

Puișor la grătar 
cu legume

Ingrediente: 1 pui, 2 morcovi, 2 do-
vlecei, 2 roşii, 2 ardei, 2 cepe, 4-6 căţei de 
usturoi, crenguţe de cimbru, foi de dafin, se-
minţe de coriandru, sare,  piper, ardei iute, 
ulei. 

Preparare. Despicaţi puiul pe am-
bele părţi ale spinării. Întoarceţi puiul şi 
deschideţi-l prin apăsare cu palmele până 
se aşează bine pe fundul de lemn. Pu-
neţi-l la marinat peste noapte în vin alb, 
ulei, ceapă şi usturoi, rondele de mor-
cov. A doua zi scoateţi puiul, zvântaţi-l 
şi înfigeţi două ţepuşe prin fiecare pulpă 
şi aripă, începând cu pulpa dreaptă, ari-
pa stângă şi invers, trecând prin mijlocul 
pieptului. Condimentaţi puiul cu sare şi 

piper, coriandru, ardei iute, ungeţi carnea 
cu ulei. Puneţi-l pe grătarul încins şi dacă 
ţepuşele nu sunt suficiente ca să ţină pu-
iul drept şi lipit de grătar, puneţi deasupra 
o greutate potrivită. Lăsaţi la prăjit câte 
un sfert de oră pe fiecare parte.  În acest 
timp tăiem legumele felii, le sărăm şi pipe-
răm, adăugăm frunzele de dafin, cimbrul, 
le stropim cu ulei şi le punem într-un vas 
de  ceramică la cuptor până sunt gata. 
Scoatem puişorul de pe grătar, îl aşezăm 
în mijlocul vasului de ceramică şi-l mai lă-
săm în cuptor un sfert de oră.  

Mini-pizza
Ingrediente: 400 g aluat de foietaj, 

200 g piept de pui afumat sau alt mezel, 150 
g  roşii din conservă, 50 g porumb din con-
servă,  200 g caşcaval ras,  2-3 linguri de 
măsline fără sâmburi,  puţina brânză (2-3 
felii tăiate cuburi), busuioc, cimbru, ore-
gano. 

Preparare. Aluatul se decongelea-
ză peste noapte în frigider sau, mai repe-
de, la temperatura camerei. Cuptorul se 
preîncălzeşte la 200 grade. Caşcavalul 
se rade, pieptul de pui şi brânza se taie 
cuburi mici, măslinele rondele. Într-un 
vas se amestecă roşiile cu mirodeniile şi 
se pun la foc mic, amestecând mereu să 

nu se lipească, până dau în clocot.  Se 
împarte aluatul în trei pe lungime şi pe 
lăţime şi se obţin astfel nouă pătrate. Se 
aşează în tava tapetată cu hârtie de copt, 
cu două degete distanţa între ele. Pe fi-

ecare pătrat de aluat se întinde jumătate 
de lingură de sos. Apoi se împarte egal şi 
se presară caşcavalul, porumbul, brânza, 
carnea, măslinele. Se dă la cuptor pentru 
25-30 min.

Poftă bună!

Rubrică susținută de Tatiana CARLAȘCIUC
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Pagină realizată de  Vasile CARLAŞCIUC

„Îngerul” filmat 
în centrul 

Cernăuțiului 
Centrul istoric al Cernăuțiului servește ca platou de filmare. În decurs 

de două săptămâni cineaștii planifică să filmeze aici cadre pentru thrillerul 
mistic „Îngerul”. Autorul scenariului și regizorul filmului este cernăuțeanul 
Serhii Skobun. El a invitat un grup de operatori din Kiev și Harkiv și a 
antrenat actori locali. Este o decizie deloc întâmplătoare, deoarece în film 
se relatează despre viața contemporană a Cernăuțiului, dar cu prezența 
printre oameni a îngerilor-păzitori.  

„În viața sa omul se confruntă cu diferite situații, dar nu toate sunt 
fericite și stabile. Printre noi sunt și îngeri, care ne ocrotesc și ne ajută să 
rămânem în securitate în diferite cazuri. Filmul prezintă o istorie filozofică 
profundă”, consideră regizorul Serhii Skobun. 

Thrillerul mistic „Îngerul” va servi drept piatră de încercare pentru acto-
rii cernăuțeni, discipoli ai școlii cinematografice a lui Serhii Skobun. 

Moldoveanul Dumitru Pocitari a devenit 
concertmaistru la Filarmonica din Tel Aviv 

Este o performanță încântătoare pentru violonistul din Republica Moldova în 
vârstă de numai 27 de ani. Dumitru Pocitari a absolvit Universitatea din Tel Aviv, fi-
ind și studentul violonistului Julian Rachlin la Conservatorul din Viena.  El activea-
ză la Secția de vioară a Filarmonicii din capitala Statului Izraelian din anul 2014. 

Dumitru Pocitari s-a născut la 11 noiembrie 1991 la Chișinău. „Provin dintr-o 
familie cu tradiții de multe generații în muzică și nu-mi imaginam o altă ocupație. 
Nu se punea întrebarea ce profesie să aleg, întrebarea era doar la ce instrument 
voi cânta. Primele lecții de muzică le-am primit de la mama și părinții au avut o 
mare influență asupra carierei mele. Cred că cel mai important moment pentru 
mine a fost prima ieșire pe scenă la vârsta de 12 ani. Atunci am înțeles că îmi 
place vioara, vreau să devin muzician bun și să încânt lumea prin muzica pe care 
o interpretez”, povestește despre sine violonistul Dumitru Pocitari.  

A urmat Liceul de muzică „Ciprian Porumbescu” din capitala Moldovei.  „Când 
învățam la Liceul Internat Republican „Ciprian Porumbescu” și am început să par-
ticip la concursuri internaționale, lipseam adesea de la ore. Sigur, profesorii mei 
erau puțin supărați pe mine, dar mă iertau când mă întorceam cu o medalie de aur 
sau cu premiul I”, recunoaște tânărul violonist și continuă: „Datorită concursurilor 
am devenit mai călit și mai sigur pe mine, iar concertele naționale și cele de peste 
hotare m-au împins la niște schimbări radicale. Spre exemplu, în cadrul primei 
ediții a Festivalului „Regina Vioară” din Chișinău (2009) am făcut cunoștință cu 
Ilya Konovalov, cel care a devenit mai apoi profesorul meu de vioară în academia 
din Tel Aviv”. 

Poeme coregrafice de la Radu Poclitaru 

Radu Poclitaru, originar din Chișinău, este un coregraf 
apreciat în Europa de Est, îndeosebi în Ucraina. El este 
fondatorul Teatrului „Kiev Modern-balet” și maestru de ba-
let al lui. Teatrul creat de Radu Poclitaru este o forjărie 
de cadre de tineri coregrafi. Într-un recent interviu pen-
tru presa ucraineană maestrul coregraf Radu Poclitaru a 
menționat: „În repertoriul Teatrului „Kiev Modern-balet”, ca 
și în toate teatrele din lume, sunt foarte multe balete în-
tr-un singur act, precum și spectacole grandioase  – balet 
în două sau trei acte. Și noi am avut un asemenea balet în 
trei acte – „Răspântie de drumuri”, o coproducție cu Ope-
ra Națională, muzica aparținându-i lui Myroslav Skoryk. 
În repertoriul din ultimul timp avem mai multe spectacole 
în două acte: „Frumoasa adormită”, „Lacul lebedelor” (cu 
care trupa lui Radu Poclitaru s-a prezentat și la Cernăuți – 
n.a.), „Giselle”, „Carmen”.  

La 20 iunie va avea loc premiera grandiosului spectacol 
„Vii” după cunoscuta povestire a lui Nicolai Gogol. „Am par-
curs o cale îndelungată până la acest spectacol, a declarat 
pentru presă Radu Poclitaru. Am dorit să pregătesc ceva 
pe tematica ucraineană.  În ultimii doi-trei ani am studiat 

activ literatura. În limba ucraineană citesc liber. Am citit în 
original multe opere clasice ucrainene, care m-au impresi-
onat profund. După chinuri îndelungate am ales povestirea 
lui Nicolai Gogol „Vii”. Mi se pare că ea servește drept bază 
minunată pentru un spectacol de balet contemporan”. 
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Sfânt și dulce e numele tău, mamă… 

Elena PURICI: 
„Trăim pentru copiii noștri” 

„Măicuţo, tu: vecie,
Nemuritoare carte
De dor şi omenie
Şi cântec fără moarte!”.

                        (Grigore VIERU) 

Doamna profesoară Elena Purici din Ostrița Herței este foarte activă: la vârsta ei conti-
nuă să lucreze și participă mai la toate acțiunile, organizate de societățile național-culturale 
românești din regiune. Are un mare stagiu pedagogic și, ca mamă, de mulți ani e deprinsă 
cu așteptările. 

– Am crescut doi copii – 
un bujor și o garofiță, vorba 
cântecului. Fiul Ștefan, doc-
tor în istorie, de un pătrar de 
veac activează la Universi-
tatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. Soția lui, Stela, e 
de la noi din Ostrița, iar ne-
potul Tiberiu e pasionat de 
informatică și locuieşte la 
Cluj. Ei vin des la Ostrița, 
dar oricum dorul așteptări-
lor nu părăsește niciodată 
inima de mamă. Fiica Ala, 
căsătorită cu Vasile Bodna-
raș, e alături de mine și, de 
asemenea, e profesoară la 
școala din sat. Nepoata Re-
nata este căsătorită și poate 
o să ajung și timpurile să-mi 
mângâi strănepoții. Aceasta 
ar însemna că mi-am trăit 
viața deplin, afirmă doamna 
Elena Purici. 

Inima de mamă este o ini-
mă grijulie. 

– Eu consider că grijile 
mamei sunt pentru totdeau-
na, sunt aceleași și când 

pruncul  e în fașă, și când copiii au argint la tâmple. Fericirea de mamă depinde de ferici-
rea copiilor, iar mama face totul ca odraslele ei să fie fericite, este o misiune blagoslovită 
de ceruri, afirmă doamna Elena. 

Cu cât vremurile sunt mai tulbure, cu atât e mai complicat rolul mamei. 
– E greu s-o judeci pe o mamă. Vedeți ce timpuri am ajuns? Mamele sunt nevoite să-și 

lase copiii și să plece la câștig peste hotare. Și femeile din Ostrița noastră nu fac excepție. 
Ele fac totul pentru fericirea copiilor lor. Odată ce i-ai dat viață copilului, trebuie să-i porți de 
grijă, să-l dai în rând cu lumea. O mamă încă nu știe cine va deveni pruncul ei din leagăn, 
dar visează ca el să devină un om bun, cu care s-ar putea mândri. 

– Noi, profesorii, simțim foarte bine aceste schimbări sociale, continuă doamna Elena. 
Undeva 40 la sută din numărul elevilor de la Școala din Ostrița sunt lăsați în seama bu-
neilor, ba chiar și a rudelor, căci părinții lor sunt plecați la câștig peste hotare. Peste două 
săptămâni observăm mama cărui elev nu este acasă. El nu vine la școală îngrijit, pierde 
din răspundere și, evident, apar probleme în privința educației. 

Profesoara veterană, doamna Elena Purici, e de părerea că mamelor trebuie să li se 
creeze toate condițiile ca ele să rămână în familie, de aceasta depinde cât de puternică și 
sănătoasă va fi familia – celula societății. 

– Copiii primesc o educație bună într-o familie fericită, unde sunt respectate cele 
zece porunci date omenirii de divinitate. Bogăția de neprețuit a omului – „cei șapte ani 
de acasă” – este formată prin înțelepciunea, grija și iubirea mamei. În zilele noastre 
mamele, mai ales cele tinere, trebuie să aibă locuri de muncă sigure și un câștig cât 
de cât normal, fiindcă o pereche de pantofi pentru copil costă cât un salariu minim. Ob-
serv că în ultimul timp au apărut locuri de muncă la Cernăuți și unele mame din Ostrița 
se folosesc de această situație. Poate salariul lor nu este ca cel de peste hotare, dar, 
totuși, ele sunt acasă, în familie și poartă grija copiilor, ceea ce este foarte important, 
conchide doamna Elena Purici. 

Carolina FOLOȘNEA-TOPOREŢ: 
„Măicuța-mi spunea: când vei 
deveni și tu mamă, o să mă 

înțelegi pe deplin” 
„Tu, floare, tot ai mamă?
De ai, de bună seamă:
Atunci când înfloreşti,
De ea îţi aminteşti”.  

                         (Grigore VIERU) 

Carolina Foloșnea-Toporeț, nu cu mult după primii pași de activitate de creație la audio-
vizualul în limba română din Cernăuți, a ținut cununa căsătoriei și în prezent se obișnuiește 
cu misiunea de tânără mămică.

– În familia noastră, cu două luni în urmă, a apărut fiul Eugen. Chiar în primele clipe, 
când m-am simțit mămică, mi-am dat seama că noi, părinții, putem fi fericiți pe deplin 
atunci, când copilul ne este sănătos. Cred că așa gândesc toate mamele. Până nu de-
mult mămica mea, Galina, 
îmi spunea: „Când vei fi și tu 
mamă, o să mă înțelegi”. Și 
acum mă sună permanent 
din Italia și se interesează 
cum mă descurc cu grijile pe 
care le are o tânără mamă. 
Eu mă obișnuiesc cu rolul de 
mamă, iar ea – cu rolul de 
bunică. Așa e viața, afirmă 
doamna Carolina. 

Firește, o tânără familie 
se confruntă cu mai multe 
greutăți, purtând povara res-
ponsabilității pentru copilul 
căruia i-au dat viață. 

– Statul încearcă într-un 
fel să stimuleze tinerele 
familii, plătindu-le pentru 
naștere o anumită sumă de 
bani. Evident este un ajutor 
financiar, însă el nu este plătit la timp, ceea ce creează anumite probleme pentru părinții 
copilului. Totul e scump și bani nu prea ajung. Mă aflu în concediul de maternitate. E bine 
că legea îți garantează păstrarea locului de muncă. Dar, de pe acum trebuie să depunem 
cerere pentru garantarea locului la grădiniță. Locuri la grădiniță sunt insuficiente și aceasta 
iarăși este o problemă pentru părinți, opinează tânăra mămică Carolina. 

– Sentimentele pe care le încearcă o inimă de mamă sunt cele mai nobile și cele mai 
sincere pe pământ, afirmă interlocutoarea noastră.

În a doua duminică a lunii mai este marcată Ziua Mamei. Deoarece nu ține de o anumită dată calen-
daristică, sărbătoarea mai este numită „Duminica Mamei” și poartă mai mult un caracter familial. Or, 

mama este o Sfântă Duminică în toate familiile. 
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La Cernăuți va avea loc 
„Cursa Păcii-2019”

Pe 12 mai a.c., în orașul Cernăuți va fi organizată pentru al șase-
lea an consecutiv tradiționala competiție „Cursa Păcii-2019”. Startul 
şi linia de sosire sunt Piaţa Integrităţii, iar participanţii vor parcurge 
distanţa de 2 mile. În același timp, locuitorii centrului regional vor avea 
ocazia să concureze la probele de 6 și 10 mile, comunică Ivan Gheș-
ko, președintele Direcției regionale a Comitetului Național Olimpic din 
Ucraina. Doritorii sunt rugaţi să-şi anunţe din timp participarea. Com-
petiția va începe la orele 10.00.

Turneu internațional  
de box, la Cernăuți

În perioada 10-12 mai la Cernăuți se va desfășura Turneul interna-
țional de box „Cupa lui Eduard și Oleksandr Pogodin”. La competiție 
vor participa sportivi din Ungaria, Suedia, Estonia, Lituania, Israel, Af-
ganistan, Germania, 
Uzbekistan, Polonia, 
Belarus, România 
și Moldova, precum 
și reprezentanți din 
diferite regiuni ale 
Ucrainei. În total, 
aproximativ 150-200 
de sportivi. Turneul 
va avea loc în incin-
ta Clubului Sportiv 
„Lokomotiv”, situat 
pe strada Biloruska, 
nr.10 din Cernăuți.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

FC Bucovina-FC Nyva, scor 1:2. Antrenorul  
Roman Nesterenko: E lipsă de profesionalism

În cadrul etapei a 24-a a 
Campionatului Ucrainei la fotbal 
Liga a II-a, echipa cernăuțeană 
de fotbal FC Bucovina a cedat 
pe teren propriu în faţa FC Nyva 
(Ternopil), scor 1:2. Astfel, FC 
Bucovina continuă să rămână pe 
ultimul loc în clasamentul Ligii a 
II-a, cu 18 puncte la activ. Primul 
loc în clasament este deținut de 
„Cerkașcyna-Akademia” cu 39 de 
puncte, urmată de Nyva B cu 38 
de puncte și Mynai – pe locul 3 
cu 37 de puncte.  Antrenorul in-
terimar al FC Bucovina, Roman 
Nesterenko,  a acuzat jucătorii de 
lipsă de profesionalism.

„Au fost două reprize diferite. 
În prima repriză am reușit să atin-
gem scopurile propuse. Din lipsă 
de concentrare am ratat două 
momente. Este vorba de lipsă de 
profesionalism. Am avertizat jucă-
torii că în fotbal nu te poți relaxa 
nici o secundă, pentru că acest 
lucru te costă foarte scump”, a de-
clarat antrenorul după încheierea 
partidei. „Nu am atins rezultatul 
dorit. Acesta-i fotbalul. În schimb, 
adversarii au fost la înălțime. Au 
profitat de două momente și au 

marcat două goluri”, a menționat 
Roman Nesterenko. 

De menționat că zilele tre-
cute, Vitali Kunyțea și-a anunțat 
demisia din funcția de  antrenor 
principal al FC Bucovina. An-
trenor interimar al echipei a fost 
desemnat Roman Nesterenko. 
Sub conducerea lui Kunyțea FC 
Bucovina a disputat 5 meciuri 

oficiale (o victorie, 3 egaluri și o 
înfrângere). 

Roman Nesterenko s-a năs-
cut pe 22 martie 1977 în regiunea 
Donețk. A apărat culorile mai mul-
tor echipe de amatori și a celor 
care evoluează în fotbalul pro-
fesionist. În ianuarie 2019 a fost 
desemnat în funcția de antrenor 
secund al FC Bucovina.

Campionatul regiunii  
Cernăuți la fotbal-2019

Etapa a III-a. Rezultate
Liga I

FC Fazenda – FC Ceahor – 1:1 
FC USK Dovbuș – FC Volcineții Vechi – 1:2
FC Toporăuți – FC TOM.studio – 1:1 
FC Tereblecea – FC Molodia – 4:3 
FC Hliboca – FC Stănești – 3:0

Liderul clasamentului este FC Tereblecea cu 9 puncte. Pe locul doi se 
situează FC TOM.studio, cu 7 puncte, iar pe locul trei – FC Volcineții 
Vechi, cu 5 puncte la activ.

Liga a II-a
FC Porubne – FC Hliboca (2) – 2:3
FC Lucovița – FC Maghistral – 3:7
FC Corovia – FC Camenca – 0:4
FC Cerepcăuți – FC Energhia – 0:1

• Superliga

Campionatul regiunii Cernăuți la Fotbal
Etapa a III-a. Rezultate
FC Nepolokivți – FC Universytet – 3:0 (1:0)
FC Voloca – FC Șkval – 3:3 (1:1)
FC Spicul de Aur – „RA-Dent” – 3:0 (1:0)
FC Noua Suliță – FC Mahala – 0:1 (0:0)
FC Dnister – FC Stăneștii de Jos – 1:0 (1:0)
Lider în clasament rămâne FC Mahala cu 7 puncte la activ,  pe locul doi se situează FC Șkval (Ciornivka) 

tot cu 7 puncte, iar pe locul trei –  FC Nepolokivți cu 6 puncte.

„Chernivtsi Half Marathon”, eveniment 
sportiv de amploare

Pe 19 mai, la Cernăuți va avea loc un eveniment 
sportiv de amploare „Chernivtsi Half Marathon” pe 
distanțele de 2,5, 10 și 21 de kilometri. Evenimentul 
este organizat de Uniunea întreprinzătorilor „Cher-
nivtsi business group”. În plus, va avea loc o cur-
să de caritate pe distanța de 2 kilometri. Banii vor 

fi alocați Secției pentru nou-născuții prematuri din 
cadrul Spitalului clinic regional pentru copii. Star-
tul semi-maratonului va fi dat din Piața Integrității, 
la orele 9.00. La etapa actuală deja și-au anunțat 
participarea 400 de sportivi din Ucraina, Polonia și 
Portugalia.
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Un șofer este tras pe dreapta de o patrulă de 
la rutieră.

- Actele la control, vă rog, spune inspectorul.
- Cum adică actele? Vi le-am dat la păstrare 

acum o săptămână. Nu cumva le-ați pierdut?
☼ ☼ ☼

Vine soțul din deplasare. Deschide ușa aparta-
mentului cu piciorul și începe a căuta peste tot – în 
dulap, sub pat... La balcon, în baie – nimeni. Cu 
o ușurință nemaipomenită își îmbrățișează soția și 
exclamă:

- Îmbătrânești, draga mea, îmbătrânești.
☼ ☼ ☼

După o discuție la telefon soția revine în odaie 
satisfăcută. Soțul nervos la culme. Nevasta:

- Dragul meu, nu cumva ești gelos?
- Pe dracu. De unde să fiu gelos, sunt invidios! 

– strigă bărbatul.
- Și de ce? – întreabă femeia pe un ton blând.
- De ce să nu fiu invidios? Doar pe mine mă 

sună bărbații!
☼ ☼ ☼

Bărbatul revine acasă după o petrecere zdra-
vănă. Cade în genunchi înaintea soției și exclamă:

- Iubirea mea, sunt gata să fac orice pentru tine. 
Vrei să-ți aduc o stea de pe cer, Luna, Soarele?

Nevasta îl privește nedumerită:
- Măi Vasile, da ce bani nu ți-au mai rămas de-

loc?
☼ ☼ ☼

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!

☼ ☼ ☼
Un bărbat muncește în biroul său când din-

tr-odată aude un ciocănit puternic în ușă. O des-
chide și... ce să vadă. În fața lui sta cea cu coasa 
îmbrăcată în negru.

- La ce-ai venit? – întreabă bărbatul cam ne-
dumerit.

- Am venit după tine, - îi spune Moartea.
- Dar sunt încă tânăr și sănătos, nu ar trebui să 

plec. Mergi pe la alții.
- De tânăr ești tânăr, și sănătos vei fi, dar iată 

că ți-ai uitat telefonul acasă deblocat și a dat soţia 
ta de el.

- Ce are una cu alta? – întreabă bărbatul mai 
sigur pe sine.

- Cea mai directă legătură. Ea e în urma mea.
☼ ☼ ☼

Bărbatul:
- Iubito, ai șters cumva praful?
- Da, dar ce s-a întâmplat?
- Nimic. Totul e bine. Pur și simplu, aveam por-

tofelul pe masă și e cam prea curat.
☼ ☼ ☼

Se întâlnesc doi prieteni:
- Măi Ioane, ai auzit ce descoperire ornitologică 

serioasă s-a făcut la noi?
- Ce anume? – întreabă mirat celălalt.
- În pădurile noastre au apărut păsări care fac 

ca drujba.
☼ ☼ ☼

- Marie ce se mai aude pe la maternitatea unde  
lucrezi. Indicele demografic e în normă sau în scă-
dere?

- Ce să se-audă. Mai înainte când vorbeau cu 
tăticii toți își doreau ca primul copil să fie băiat.

- Și acum?
- Acum toți își doresc ca primul copil să fie al lor. 

Cu răbdare și așteptare până la nunta de vis

Sentimentele Veronicăi pentru Marin, un coleg de clasă, 
cu care a împărțit câțiva ani aceeași bancă, a apărut încă 
din copilărie. Băiatul venise în satul lor din Moldova, unde 
părinții lui absolviseră o facultate și de unde tatăl primise 
îndreptare în localitatea cu pricina pentru a profesa mese-
ria de profesor de limbă și literatură. Marin îi semăna leit 
celui ce i-a dat viață – înăltuț de statură, timid și corect în 
toate. O trăsătură aparte, observată din start de colegii de 
clasă, era aceea de a nu refuza nimănui atunci când i se 
cerea ajutorul. Și Marin prefera să intervină de fiecare dată 
cu părerile sale atunci când apărea o situație mai aparte, 
cu argumente bine cântărite și tâlcuite ca de pe carte. Așa 
era și părintele său. Elevii preferau să-l asculte ore în șir. 
Orice lecție ținută de el era pentru elevi o adevărată sărbă-
toare, deoarece pentru fiecare temă domnul profesor avea 
suficiente exemple din viața de toate zilele. Avea omul și 
un har oratoric aparte, care nu lăsa indiferent pe nimeni 
dintre acei ce veneau să-l asculte. În scurt timp familia a 
prins rădăcini în acea localitate. După cum era primit pe 
timpuri, colhozul le-a durat și o casă frumoasă, lângă care 
soții au amenajat cu gust și o gospodărie mai rar întâlni-
tă. Când s-au văzut în casa lor, barza i-a adus lui Marin 
și o surioară. La insistența fratelui părinții au botezat-o cu 
numele Veronica. Peste ani abia ei aveau să înțeleagă de 
unde venea insistența băiatului. Nu era de mirare. Veronica 
și Marin se înțelegeau dintr-un cuvânt. Rămâneau și după 
lecții, se retrăgeau în biblioteca școlii, unde petreceau ore 
în șir consacrate lecturii. Nici lui Marin nu-i era indiferentă 
fata, dar niciodată nu i-a spus despre aceasta. Îi plăcea la 
ea iscusința de a se descurca cu ușurință în diferite situații, 
ardoarea pentru carte și, mai ales, omenia. Cei doi au ținut 
încuiate sub mai multe lacăte sentimentele fără să le dea 
frâu până pe la sfârșitul clasei a zecea. În ajunul balului de 
absolvire tatăl lui Marin, care deținea deja postul de director 
al școlii, i-a propus feciorului să plece la studii la Chișinău, 
unde avea o îndreptare la facultatea de litere a Universității 
de Stat din acel oraș. Mai întâi băiatul s-a bucurat, iar apoi 
s-a schimbat la față.

– Să-nțeleg că nu te-a prea bucurat propunerea mea? – 
s-a interesat tatăl pe un ton serios. 

Marin tăcea. Pentru prima dată îi era greu să aleagă cu-
vintele potrivite în discuția cu tatăl. Întotdeauna s-au înțeles 
de minune. Cum să-i spună nu părintelui, care-i dorește doar 
binele și care-l ajută să-și împlinească visul. Din copilărie 
visa să studieze limba și literatura. Avea pentru aceste obiec-
te o pasiune aparte. Pe de altă parte, înainte îl așteptau cinci 
ani de studii. O va găsi, oare, pe Veronica nemăritată când 
se va întoarce?

– Am prezis-o și pe asta, – spu-
se într-un sfârșit tata și-i întinse cele 
două îndreptări – una pentru el la 
filologie și alta pentru Veronica la is-
torie. 

Cât de bine l-a înțeles și de data 
aceasta! Marin a luat cele două în-
dreptări și a plecat în grabă să se în-
tâlnească cu Veronica. Pentru prima 
dată se decise să-i spună că o iubeș-
te și că vrea să plece împreună cu 
ea la studii. Și Veronica i-a recunos-
cut că ceea ce simte pentru el este 
reciproc și că unul din visele ei din 
copilărie devine realitate. 

Însă, bucuria celor doi tineri nu a 
fost de durată. Deja seara, când tatăl 
fetei s-a întors de la muncă și fiica i-a 
spus bucuroasă că va pleca să stu-
dieze la Chișinău, acesta sări ca ars:

– Care studii!? Ce ai din școlile 
astea mari? Mai bine ai sta acasă 
alături de mamă-ta și ai ajuta-o la tre-
buri. Vezi că mâine-poimâine trebuie 
să te măriți, c-apoi îți trece vremea și 
rămâi fată bătrână!

Nici rugămințile Veronicăi și nici 
insistențele mamei nu l-au putut în-
dupleca. Peste vreo câteva zile s-a 
înfățișat acasă cu un coleg de lucru, 
trecut deja de treizeci și i-a declarat 
fiicei că acesta îi este ursitul.

– Nu poți să procedezi astfel, tată. 
Este vorba de viața mea și eu vreau 
să-mi aștern singură culcușul în care 
voi dormi, insistă fiica. 

– Încă mai încerci să-mi reproșezi 
ceva? – tună și mai tare tatăl. – Zi și 
noapte muncesc să te fac fericită. Și 
iată care-i răsplata ta. Cu Mircea te 
vei mărita și basta! În august jucăm 
nunta!

A doua zi, Veronica a mai păpat 
și o bătaie pentru că, vedeți, nu a dat 
ascultare vorbelor părintești. Văzând 
că nu-l pot îndoi, mama și fiica au în-
ceput să urzească alte planuri. S-au 
înțeles cu niște prietene că Veronica 
va pleca împreună cu ele pentru două 
săptămâni la mare, la Herson. Seju-
rul avea să fie ceva fictiv. În acest 
răstimp fata a susținut cu succes 

examenele de admitere la facultatea visată. Seară de seară 
se vedeau cu Marin, împărtășindu-și unul altuia bucuriile. Și 
el a fost admis la filologie. S-au întors acasă și iarăși o tris-
tețe de nedescris a cuprins-o pe fată. Se apropia data nunții, 
pusă la cale de tatăl ei sever. Mircea, potențialul mire, se 
pregătea din plin pentru acest eveniment. A comandat toate 
cele necesare pentru nuntă, a cumpărat și o rochie nespus 
de frumoasă pentru Veronica. A încercat fata să-l convingă 
că ar fi cazul să-și caute o soție mult-puțin de-o vârstă cu el, 
că îi despart ceva ani. În zadar! 

– Păpușica mea, o dezmierda întruna Mircea. – O să vezi 
cât vei fi de fericită cu mine. N-o să-ți lipsească nimic.

„Poate că nu-mi va lipsi nimic, se gândea fata în sinea ei, 
știindu-l pe Mircea un gospodar bun și un om cumsecade. 
Doar că de iubire nu voi avea parte”.

Marin a fost acela care i-a venit în ajutor și cu care au 
făcut un plan concret de ieșire din situație. Între timp sosi 
și ziua nunții. În acea zi de Gustar parcă și natura a vrut 
să creeze condiții prielnice pentru Veronica. Când alaiul a 
venit la clubul din sat pentru a înregistra căsătoria civilă, sosi 
și momentul răzbunării. Mircea răspunse mândru și cu voce 
tare la întrebarea de este gata s-o ia de nevastă pe Veronica.

– Ce să fac cu tine, „tătucă”? Sunt mare deja și nu mai 
vreau legănată. Am nevoie de dragoste din partea unui băr-
bat pe care-l iubesc, spuse ironic fata smulgând voalul alb și 
ieșind ca săgeata afară. 

Acolo o aștepta o mașină pregătită din timp cu care a 
plecat până la gara din oraș. Și-a schimbat în grabă haine-
le și, împreună cu Marin, duși au fost în capitala frumoasei 
Moldove.

Acolo au închiriat un apartament modest, unde-și duceau 
traiul în afara orelor de studii. Prin anul patru de facultate a 
venit pe lume Taniușa, acea fetiță drăgălașă, care avea să 
aducă în satul din Bucovina deznodământul marii împăciuiri. 
Pe la sărbătorile de iarnă au sosit tustrei acasă. Au venit mai 
întâi la părinții lui Marin, iar apoi și pe la ai Veronicăi. Când 
și-a luat nepoțica în brațe, bunicul a uitat de toate supărările 
din trecut și a zis:

– Fiți binecuvântați, dragii mei. Omul mai greșește câ-
te-odată. Nici nu am fost la curent cu sentimentele voastre 
atunci. Poate de aceea nu le-am cântărit bine pe toate.

La început de Cireșar, Marin și Veronica și-au realizat 
încă o speranță demult nutrită – au jucat nunta lor de vis, 
care a pus temelia unei căsnicii de lungă durată și a unei vieți 
de poveste, după cum preferă să spună cei doi atunci când 
sunt întrebați tradițional: „Cum mai merg treburile?”.  

Dumitru VERBIŢCHI  

Omului oricum îi este dat să treacă prin 
ceea ce-i este scris. Cât nu s-ar strădui, 

de destin nu poate fugi, spune o veche vorbă 
din înțelepciunea populară. Eroina povestirii 
de mai jos, o simplă fată de la țară, înzestrată 
cu un caracter și cu o bunătate aparte de la 
Dumnezeu, a trecut prin mai multe încercări, 
trimise de soartă, până a ajuns la ziua când 
a îmbrăcat din îndemnul inimii rochia albă de 
mireasă și a jucat o nuntă de vis alături de su-
fletul-pereche, cu care își trăiește și azi viața 
de basm.
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Care este misteriosul secret al japonezilor sănătoși și fericiți?

În primul rând, legumele nu lipsesc din farfuria lor ni-
ciodată, indiferent ce mănâncă. Japonezii, spre deosebi-
re de europeni, consumă foarte multe legume proaspete, 
alge marine, soia fermentată, orez şi peşte. Acestea asi-
gură substanţe fitochimice adecvate, vitamine şi minerale. 
Alimentația neadecvată şi kilogramele în plus cresc riscul 
mortalității.

* Modul de a găti. Ei nu sunt adepții prăjelilor 
sau a mâncărurilor îmbibate cu ulei. Ei nu știu ce este to-
chitura sau pomana porcului și nu veți vedea vreodată un 

japonez mâncând grăsime pură de porc. Toate preparatele 
lor se consumă gătite la abur, trase la tigaie, preparate lent, 
la foc mic, dar multe legume le consumă crude, iar ritualul 
castronului cu supă înainte de fiecare masă este de-a drep-
tul miraculos. Și să nu uităm și de faptul că porțiile lor sunt 
mici, iar peștele este la ordinea zilei.

* Japonezii au o cultură a ceaiului. 
Adorat pentru proprietățile lui, ceaiul nu lipsește din meniul 
lor zilnic. Ei beau ceaiuri sănătoase, bogate în antioxidanți, 
cu proprietăți antibacteriene, dar și asociate longevității, 
cum ar fi ceaiurile verde sau Matcha.

* Japonezii consumă totul proaspăt. 
Japonia este una dintre puţinele ţări în care oamenii acor-
dă o mare atenţie consumului de alimente proaspete. Can-
titatea mare de teren arabil şi numărul locuitorilor nu atât 
de mare ajută cererea şi oferta să fie în balanţă. Mâncarea 
proaspătă ajută organismul să producă mai multă energie, 
fiind un combustibil de calitate pentru organism.

* Japonezii fac multă mișcare. Ei merg pe 
jos, cu bicicleta sau apelează la transportul public, care este 
de calitate înaltă. Niponii merg la medic de 4 ori pe an. Nu își 
neglijează afecțiunile și sunt cu analizele la zi. Fascinant este 
că guvernul japonez investeşte în sistemul de sănătate 8% din 
PIB. Este de la sine înţeles că japonezii află mult mai uşor de 
posibilele afecţiuni, înainte ca acestea să ajungă cronice.

Dar dincolo de grija pe care o au față de sănătatea fizi-
că, ei nu o ignoră nici pe cea psihică. Merg la diverse ateli-
ere, socializează, dansează, creează, de mici sunt obișnuiți 
să fie ordonați și responsabili, iar stilul lor de a învăța ma-
tematica este unul dintre cele mai performante din lume.

Poate că este dificil să luăm exemplu de la japonezi, 
însă cu siguranță dacă am face-o, am avea doar de câști-
gat. Sănătate și multe aniversări.

Oricum, informația de bază confirmă ceea ce la nivel 
de teorie este cunoscut. Mănâncă puțin și bun, proaspăt și 
asezonat din plin cu legume.

Trăiesc foarte mult, în compa-
rație cu europenii. Care este 

secretul longevității japonezilor, 
secret pe care îl transmit din ge-
nerație în generație. 

Această vitamină ne protejează de boli de inimă și de cancer 

Vitamina-minune se asimilează de la 
soare, dar şi din câteva alimente, puţine la 
număr. Ce înseamnă şi cum trebuie luată o 
astfel de vitamină care este esenţială pen-
tru întărirea oaselor, atât pentru copii, cât şi 
pentru adulţi.

E de amintit că prezenţa vitaminei D în 
organism ajută la absorbţia calciului din ali-
mente. La adulţi, o doză zilnică de vitamina 
D şi calciu previne fracturile şi entorsele. 
Pentru cei mici este şi mai important, deoa-
rece oasele lor sunt în formare. Dozele re-
comandate de medici micuţilor trebuie luate 
strict în primii ani de viaţă.

Factorii care cresc riscul ca o persoană să 
aibă deficienţă de vitamina D: vârsta de peste 
50 de ani, pielea de culoare închisă, locuinţa 
îndreptată spre nord, obezitate, alergii sau in-
toleranţe la lactate, boli de ficat sau digestive.

Ţine diabetul la distanță. 
Multe studii au arătat că există o legătură 
între nivelul de vitamina D din organism şi 
diabet. Persoanele cu deficienţe de vitami-
na D sunt mai vulnerabile în faţa declanşă-
rii acestei boli. Cu toate acestea, dovezile 
nu au fost suficiente pentru a-i convinge pe 
specialişti să prescrie suplimente de vitami-
na D persoanelor care prezintă un risc mai 
ridicat de a face diabet.

Semnele deficienței. Cei mai 
mulţi oameni care au un nivel scăzut al 
acestei vitamine în sânge nu prezintă simp-
tome. O deficienţă severă în cazul adulţilor 
poate duce la ruperea uşoară a oaselor. 
Alte manifestări sunt durerile de oase şi de 
muşchi.

Excelentă pentru slăbit. 
Obezii au un nivel de vitamina D sub cel 
normal. Grăsimea e o „capcană” pentru vi-
tamina D, deoarece o „consumă” şi nu mai 
ajunge acolo unde este nevoie de ea. Un 
mic studiu realizat de câţiva dieteticieni a 
arătat că un regim alimentar sărac în calorii, 
îmbogăţit cu vitamina D, duce la scăderea 
în greutate mai rapidă.

Doze recomandate. Medicii re-
comandă ca în dieta fiecărei persoane de până 
la 70 de ani să se regăsească 600 de unităţi pe 

zi de vitamina D. Depăşirea pragului de 4.000 
de unităţi devine nocivă. La copiii până la doi 
ani, vitamina D se dă zilnic, la sfatul medicului.

Protejează de depresii. 
Această vitamină joacă un rol foarte impor-
tant în funcţionarea cât mai bună a creie-
rului. Un studiu a dovedit că administrarea 
unor doze mari de vitamina D în cazul celor 
care suferă de depresie îi poate ajuta să 
scape mai repede de gândurile negre. Alte 
studii au demonstrat însă că această reţetă 
nu e aplicabilă în cazul oricăror persoane.

Surse de vitamina D. În sezo-
nul estival, acest lucru este uşor de obţinut, 
dacă pur şi simplu ne aflăm la soare timp 
de minimum 15 minute pe zi. Bineînţeles, 
protejaţi de cremă solară şi pălărie, ca nu 
cumva să faceţi insolaţie. În sezoanele mai 
puţin însorite, vitamina D poate fi obţinută 
din alimente.

Cele mai bogate surse 
naturale sunt: somonul, macro-
ul, tonul, sardinele, gălbenuşul de ou, 
ficatul de vită, cerealele, nucile, merele, 
lactatele etc. Dacă nici acestea nu sunt 
suficiente, puteţi apela la suplimentele 
alimentare cu vitamina D, care se găsesc 
sub 2 forme: D2 – ergocalciferol (acelaşi 
tip care se găseşte şi în alimente) sau 
D3 – colecalciferol  (forma obţinută prin 
expunerea la soare).

(Leacuri și terapii)

Banala vitamină D trebuie luată din anumite ali-
mente sau din pastile, nu doar din expunerea 

la razele soarelui. Pe lângă faptul că întărește 
oasele, vitamina D ne protejează împotriva dia-
betului, a sclerozei, dar și a cancerului, a bolilor 
de inimă și a depresiei. În plus, ajută la păstrarea 
siluetei sau la eliminarea unor kilograme în plus.

Rubrică susţinută de 
Valeria ŞTEFUREAC
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BERBECUL.  Întrucât Luna Plină de dumi-
nică stimulează axa financiară din horoscopul tău 
general, se recomandă să acorzi atenţie asupra 
felului în care-ți administrezi finanțele. Vizate sunt 
sumele de bani de care dispui împreună cu unele  
persoane, fie partenerul de afaceri sau de viață. 

În relaţiile de familie, se cere  revizuit gradul tău de confort 
alături de partener. Dacă gelozia v-a afectat apropierea fizică, 
se cere să luaţi măsuri rapide. 

TAURUL.  În această săptămână accentul 
cade pe colaborare. Deși poate nu-ți va fi ușor de 
fiecare dată să găsești numitorul comun dintre tine 
și colegii de muncă, vei avea mai mult de câștigat, 
dacă ai ţinea cont şi de părerile lor. Luna Plină de 
duminică se face simțită și în plan sentimental, vi-

zați fiind nativii acestui semn care sunt implicați într-o relație 
de lungă durată. Sunt prognozate surprize pentru ei.

GEMENII.  Lunaţia de duminică își pune 
amprenta și pe sfera profesională. Se cer reglate 
anumite tensiuni cu colegii de muncă ale căror 
cauze nu le-ai depistat încă.  Deși Luna Plină de 
duminică nu se manifestă plenar în sectorul rela-
ţiilor, nu înseamnă că-l ocolește cu desăvârșire. 

Bârfele, zvonurile venite din direcția celor apropiați te pot 
deranja mai mult decât de obicei săptămâna aceasta.

RACUL.  Luna Plină de duminică face le-
gătura între casa activităților pe care le practici 
și cea a planurilor de viitor, respectiv a proiecte-
lor comune. Luna Plină de duminică semnifică, 
de asemenea, viața ta sentimentală, respectiv 
cea socială, cu mențiunea că acest eveniment 

astral își face simțită influența mai puternic pe plan intim. 
Profită de ocazie pentru a revitaliza relaţiile sentimentale. 

LEUL.  Luna Plină de duminică creează 
o punte de legătură între casa carierei și cea 
a familiei. Această lunație poate genera multe 
evenimente în domeniul casnic. În relaţiile de 
familie, lucrurile au intrat de ceva timp pe un fă-
gaș normal. Caută să nu le ascunzi apropiaților 

nimic, pentru că riști ca, într-un fel sau altul, să te divulge 
când nu te-aștepți.

FECIOARA. Îți pot ajunge la urechi tot 
felul de zvonuri, bârfe, care nu te lasă tocmai 
rece. Ar fi bine să te ții departe de intrigi și să 
nu te implici în asemenea probleme.  Ședințe-
le, întrevederile din zilele următoare îți testează 
experiența profesională și socială dobândite în 

timp. Se  recomandă să le folosești cu cap. Poate n-ar stri-
ca să fii ceva mai rezervat în raport cu oamenii din jurul 
tău, cel puțin zilele care urmează. 

BALANŢA.  Luna Plină de duminică adu-
ce suplimentarea veniturilor, respectiv valorifi-
carea bunurilor pe care le deții deja. Nu strică, 
de asemenea, să-ți faci un bilanț economic al 
ultimelor săptămâni și să vezi clar cum stai la 
acest capitol. Acum ai șansa de a face bani din 

piatră seacă. Te însoţesc în toate șarmul și carisma. De 
aceea, nu faci deloc eforturi pentru a ieși în evidență, ceea 
ce îți poate oferi un avantaj real și pe plan social.

SCORPIONUL.  Tendinţa  ta s-ar putea 
să fie, în această săptămână, aceea de a trage 
focul la oala ta, ceea ce nu este tocmai etic faţă 
de colegi. Arată-te deschis la propunerile și opi-
niile lor. Chiar și în viața de cuplu, accentul pare 
să cadă tot pe tine, grație Lunii Pline de dumi-

nică. Important e să nu mizezi pe faptul că partenerul va 
detecta întotdeauna mesajele tale subtile. Se recomandă 
să fii sincer în ceea ce simți.

SĂGETĂTORUL.  Pot reveni în atenția 
ta chestiuni profesionale, probleme de serviciu 
care au fost tratate superficial. Folosește-te de 
această ocazie pentru a le clarifica. S-ar pu-
tea să reiei o relație sentimentală eșuată sau 
o dragoste neîmpărtășită. E posibil ca actualul 

partener să-și dea seama ce gânduri îți trec prin cap. Nu 
lăsa amintirile să te năpădească decât dacă te ajută să faci 
schimbări benefice în actuala relație de cuplu. 

CAPRICORNUL.  În această săptă-
mână lunaţia de duminică creează o punte 
de legătură între casa proiectelor pe termen 
lung şi a preocupărilor de moment. Întâlnești 
persoane cu interese comune capabile să te 
ajute moral sau financiar, cert e că faci pro-

grese vizibile. Viața ta socială se animă simțitor odată cu 
perfectarea Lunii Pline de duminică, ceea ce te poate pune 
în contact cu oameni care-ți seamănă în  preocupări.

VĂRSĂTORUL.  Luna Plină de duminică 
are loc tocmai în casa carierei, semn că în urmă-
toarele zile se vor produce unele schimbări. În 
funcție de felul în care ai profitat de oportunitățile 
de a te remarca la serviciu și a face impresie în 
societate, poți urca în ierarhie sau dimpotrivă, faci 

câțiva pași înapoi. În relaţiile de cuplu, caută să restaurezi 
senzația de echilibru, stabilitate și siguranță emoțională în 
familie, mai ales dacă în ultima perioadă ați trecut prin mo-
mente dificile. 

PEȘTII.  E posibil să apară delegații urgen-
te, chiar și posibilitatea de a participa la cursuri de 
pregătire. Ai ocazia de a cunoaște persoane noi din 
aria ta de activitate. Luna Plină de duminică s-ar 
putea să te apropie de unele persoane de care te-
ai îndepărtat. Poate reușiți să reînnoiţi cumva rela-

țiile, astfel încât pe viitor să nu vă mai pierdeți urma unii altora. 

HOROSCOP
13-19.05.2019

Ploaie afară și soare în suflet 
Norii de ploaie, care au acoperit 

cerul, nu au umbrit atmosfera de săr-
bătoare din centrul urbei și din inimile 
locuitorilor și oaspeților. Sărbătoarea a 
început cu serviciul divin și cu sfințirea, 
după reparații, a Bisericii cu hramul 
Sfântul Gheorghe.  După încheierea 
lui, au început festivitățile la Casa ra-
ională de cultură. Cei prezenți au fost 
felicitați de primarul oraşului Noua Suli-
ță, doamna Maria Nicorici, iar adjunctul 
șefului Administrației Raionale de Stat, 
dl Ivan Pazeak (fost primar), din partea 
puterii executive, a înmânat distinc-
ții celor mai activi locuitori ai orașului. 

Mesaje de felicitare 
au răsunat din par-
tea oaspeților din 
Moldova, România 
și Lituania, precum și 
din partea unor parla-
mentari ucraineni.  

Bicicleta este un 
mijloc de transport 
preferat pentru no-
uăsulițeni. De fieca-
re dată, cu prilejul 
Zilei orașului, aici 
au loc competiții ale 
bicicliștilor. De ase-
menea, și-au demon-
strat talentul artiștii 
amatori de la Casa 
raională de cultură, 
de la Școala de mu-
zică pentru copii „M. 
Mozgovyi” și de la 
Casa raională de cre-
ație, care au prezen-
tat un frumos concert 
de sărbătoare. 

Pentru prima 
dată în cadrul Zilei 
orașului Noua Suliță 
au avut loc Festivalul 
culorilor și discoteca 
sub cerul liber.

Se consideră că ocrotitorul orașului Noua 
Suliță este Sfântul Gheorghe Purtătorul 

de Biruință. Și în fiecare an, de praznicul lui, 
este marcată și ziua acestei localități. La 6 
mai a.c.,  în acest centru raional deosebit 
din ținutul nostru – semibucovinean și semi-
basarabean – au avut loc festivitățile consa-
crate împlinirii a 563 de ani de la prima lui 
atestare documentară. 

ANUNŢ!
Specializări noi pentru viitorii 

studenți ai Universității Naționale 
„Iuri Fedkovyci” din Cernăuți

Catedra de Filologie Română și Clasică lansează două specializări noi, actuale din perspectiva cerințelor pieței forței 
de muncă: „Filologie (limba și literatura română + limba engleză)” și „Filologie (traducere româno- ucraineană). În 
afara acestor noi specializări, se organizează concurs de admitere și pentru programele de studii universitare „Învățământ 
mediu (Limba și  literatura română)” și „Filologie (Limba și  literatura  română)” care,  pe lângă pregătirea de spe-
cialitate asigură pregătirea psihopedagogică, didactică și practică, necesară carierei didactice. După absolvirea cursurilor 
universitare, studenții pot urma cursuri de masterat (cu o durată de 3 semestre).

Informații de contact:  tel. +38 0372 584834; E-mail: catedrarom@gmail.com
Criterii de admitere:

№ Спеціальність Бюджет або контракт Лише контракт Ціна за рік

1.

014.02. Середня 
освіта мова і 
література, ОП 
«Румунська мова та 
література»

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

2.Іноземна мова (ЗНО)
3. Румунська мова
(Іспит в університеті)

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

2. Історія України (ЗНО)
3. Географія або Іноземна мова 

(ЗНО)

17.500 
грн.

2.

035.054 
Філологія (романські 
мови та літератури, 
перша - румунська), 
ОП «Румунсько- 
український 
переклад»

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

2.Іноземна мова (ЗНО)
3. Географія або Історія 

України (ЗНО)

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

2.Іноземна мова (ЗНО)
3. Географія або Історія 

України (ЗНО)

17.500 
грн.

3.

035.054 
Філологія (романські 
мови та літератури, 
перша - румунська), 
ОП «Румунська 
мова та література і 
англійська мова»

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

2. Історія України (ЗНО)
3. Географія або Біологія (ЗНО)

17.500 
грн.

4.

035.054 
Філологія (романські 
мови та літератури, 
перша - румунська), 
ОП «Румунська 
мова та література»

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

2.Іноземна мова (ЗНО)
3. Географія або Історія 

України (ЗНО)

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

2. Історія України (ЗНО)
3. Географія або Біологія (ЗНО)

17.500 
грн.

   
Precizare: prețurile sunt indicate la nivelul anului 2018, prețurile pentru anul 2019 vor fi stabilite până în luna iunie. 

Pentru a afla detalii operative vă rugăm să accesați sursa:  http://vstup.chnu.edu.ua/, sau să ne contactați în direct  conform 
datelor afișate mai sus.
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Toate florile primăverii, adunate într-un imens buchet, 
sunt oferite astăzi doamnei

Lilia
REBRIK

din or. Kiev, originară  din Cernăuţi, actriţă de teatru şi 
cinema, prezentatoare la TV Ucraina, care în cea de a 
8-a zi a lui Florar şi-a adunat la buchetul vieţii încă o fru-
moasă  primăvară. 

Cu această ocazie, cele mai sincere felicitări, împleti-
te din cuvinte de dragoste și admiraţie, îi adresează soţul 
Andrei, fiicele Diana şi Polina, sora Iulia împreună cu Oc-
tavian, bunica Gheorghina, părinţii, rudele, prietenii, dar 

şi numeroşii admiratori, dorindu-i la mulţi ani  frumoşi, sănătoşi şi fericiţi alături 
de cei dragi. 

Scumpa noastră! Îţi dorim din inimă să-ţi fie viaţa presărată cu zâmbete şi 
înfrumuseţată de cei dragi şi apropiaţi! Fie ca toate gândurile bune să devi-
nă realitate, visele să se materializeze, prietenii adevăraţi să rămână mereu 
aproape, iar dragostea să te însoţească mereu. 
Îți mai dorim viaţa să-ţi fie/ Ca albul crinilor în floare,
Ca roua ce lucește-n zare,/ Ca lacrima din ochi curată,
Ca rugăciunea-nflăcărată./ Un adevăr în strălucire
Sau gingașa neprihănire./ Ca dragostea cea mai duioasă,
Ca frumusețea – mai frumoasă!  

La mulți ani!     

LIBERTATEA
www.lyberti.com

CUVÂNTULUI

liderul presei românești
din Ucraina

www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com

tel. 099-643-58-57

FII PRIETENUL NOSTRU PE:

01886
www.lyberti.com

6 luni –  72,77 grn.

2
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CONTINUĂ 
ABONAREA 

  Încă o primăvară frumoasă bate zilele acestea la uşa doamnei
Elena

PURICI
din Ostriţa Herţei, aducându-i la buchetul vieţii încă un an feri-
cit. Doamna Elena Purici, pedagog cu un mare stagiu de muncă, 
activează de mulţi ani la Şcoala din Ostrița şi participă la toate 
acţiunile, organizate de societățile național-culturale românești din 
regiune. 

În aceste zile, cu cele mai alese gânduri şi urări de multă sănă-
tate se adună la masa de sărbătoare cele mai scumpe şi apropiate 
persoane – feciorul Ştefan împreună cu familia, fiica Ala împreună 
cu familia, scumpii nepoţi, rudele şi  prietenii, colegii de serviciu, 
elevii şi părinţii lor, dorindu-i multă sănătate, putere de viață, ener-

gie și voință nestinsă, succese multe în lucrurile bune pe care le face. Anii ce vor veni 
de-acum înainte să vă aducă numai bucurii, noroc și fericire, belșug în casă, liniște sufle-
tească, să vă cânte neîncetat, aidoma unei viori, cea mai frumoasă melodie a vieții.

Fie-vă viața lungă și frumoasă,
Lucrul să vă meargă din plin.
Pace, dragoste și bucurie-n casă
Sub un cer albastru și senin.

La mulți ani!

ÎN ATENŢIA 
CITITORILOR!

Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea 
Dumneavoastră să apară la timp, Vă rugăm 
să le expediaţi pe adresa redacţiei până în 
ziua de marţi a săptămânii de apariţie a zi-
arului, indicând şi datele de contact (numă-
rul de telefon şi E-mail) pentru a clarifica 
mai multe detalii despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei

Exprimăm profunde condoleanțe
Colectivul pedagogic al CIE Cupca exprimă pro-

funde condoleanțe  profesorului de educație fizică, 
Petru Marcu, și familiei lui în legătură cu pierderea 
irecuperabilă suferită prin decesul subit al surorii 

Didina BARBALAT
din Basarabia, profesoară de limba maternă, 

Învățătoare Emerită a Republicii Moldova. Ex-
primăm profunde condoleanțe tuturor membrilor 
familiei Marcu din raioanele Herța și Hliboca, cât 
și celor din Basarabia.
Dumnezeu s-o ierte și să-i fie țărâna ușoară!

  Acest mesaj de felicitare este adresat cu prilejul împlinirii 
unei frumoase vârste, doamnei

Sofia
ROȘCA 

din satul Marşinţi, raionul Noua Suliță, meşteriţă populară, ar-
tistă amatoare, din iniţiativa şi cu susţinerea căreia a fost creat 
Ansamblul etno-folcloric „Ţărăncuţa”, deschizând o pagină nouă 
în viaţa doamnei Sofia. 

Cu această frumoasă ocazie, cuvinte alese vin din partea 
membrilor familiei, de la rude şi prieteni, din partea membrilor 
Ansamblului „Ţărăncuţa”, toţi dorindu-i sărbătoritei multă sănă-
tate, bucurii şi împliniri, realizări şi noroc în toate şi fie ca aceas-

tă primăvară dumnezeiască să-i aducă-n calea vieţii stimă, dragoste şi recunoştinţă din 
partea celor apropiaţi, iar acest splendid Florar să-i împodobească viaţa cu toate florile 
minunatului anotimp. 

În această zi frumoasă
Vă dorim să ne trăiți,
Să aveți mereu în casă
Toate cele ce doriți.
Viață lungă, fericită,
De iubire ocrotită,
Dumnezeu să vă păzească,
De rele să vă ocrotească, 
De necazuri să nu știți,

La mulți ani să ne trăiți!
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Meghan MARKLE a născut!  
Ducesa de Sussex a adus  

pe lume un băiețel
Aşteptarea a luat sfârşit pentru 

familia regală britanică! Ducesa de 
Sussex a adus pe lume primul ei 
copil. Meghan Markle şi Prinţul Harry 
au devenit părinţii unui băieţel. Pri-
mul copil al Ducilor de Sussex este 
al șaptelea în ordinea succesiunii la 
tronul Marii Britanii. Bebeluşul regal a 
cântărit 3,26 kg la naştere şi a venit 
pe lume luni dimineaţa, 6 mai 2019. 

Imediat după ce Meghan Markle a 
născut, Prinţul Harry a făcut o decla-
raţie de presă şi a mărturisit că încă 
nu s-au decis ce nume va purta cel 
mic, iar în câteva zile îl vor prezenta 
pe cel mai nou membru al familiei 
regale britanice. 

Există foarte multe speculații şi in-
certitudini în ceea ce privește numele 
pe care îl va primi bebelușul regal. 

Dacă vor merge pe ideea clasică, po-
sibilitățile ar fi ca bebelușul să poarte 
numele de Philip, Frederick, Charles, 
Arthur, Edward sau James. Există, 
totuși, posibilitatea ca cei doi tineri 
părinţi regali să surprindă pe toată 
lumea atunci când vor alege un nume 
pentru fiul lor. Așa cum ne-au obișnu-
it, adesea aleg să încalce protocolul 
regal și tradițiile.


