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„Cea 
mai mare 
bogăţie 
este să fii 
mulţumit 
cu ceea 
ce ai”. 

Cicero 

Mor albinele cu miile,  din cauza pesticidelor
Pierderi mari pentru apicultorii din satul 

Stăuceni, raionul Hotin. Aceştia se plâng 
că o bună parte din albine le-au murit  din 
cauza substanţelor chimice, care sunt folo-
site la stropirea livezilor. „Copiii și oamenii 
respiră aceste otrăvuri care pot provoca boli 
îngrozitoare”, anunță pe rețelele de sociali-
zare un localnic pe nume Timofei Lazariuk. 
Apicultorii spun că au pierderi mari şi că au 
nevoie de câţiva ani pentru a restabili nu-
mărul de familii de albini pe care l-au avut.

Nu doar în Ucraina, ci şi în lumea întrea-
gă, albinele pier din diferite motive. Savanţii 
urmează să clarifice această problemă, dar 
deja astăzi este clar că lumea nu mai este 
cum era înainte. Păduri tăiate, aer poluat, 

sol cu pesticide, staţii mobile, ce transmit 
semnale distrugătoare. Toate acestea in-
fluenţează asupra imunităţii albinelor. Fără 
albine, extrem de multe plante nu s-ar putea 
reproduce, iar aceasta ar duce la dispariția 
a aproximativ 40% din plantele pe care le 
cunoaștem, printre care merele, ceapa și 
multe altele. Fără albine care să fertilizeze 
plantele sau pomii fructiferi, am putea să 
pierdem pentru totdeauna foarte multe spe-
cii, iar o parte din ecosistem să fie distrusă. 
Acesta este un semnal de alarmă, de care 
ar trebui să ținem cont, având în vedere că 
suntem încă în măsură să salvăm aceste 
minunate insecte de la dispariție, și pe noi 
împreună cu ele!

Vin vremuri grele 
pentru proprietarii 

de „eurorable” 
nevămuite

Legea privind vămuirea mașinilor cu numere străine de înmatriculare 
urmează să intre în vigoare la 25 mai. Conform noii legi, pentru depășirea 
perioadei de ședere în țară șoferii riscă amenzi drastice sau confiscarea 
autovehiculului.  Valoarea amenzilor depinde de durata întârzierii șederii 
în țară și variază de la 8,5 mii la 170 mii de grivne. Până la 22 februarie 
proprietarii de mașini străine au beneficiat de o reducere de 50% din va-
loarea taxei vamale pentru înmatricularea maşinilor cu numere străine. 
În această perioadă au fost legalizate 218 mii de autovehicule, iar Bu-
getul statului a fost completat suplimentar cu 13,6 miliarde grivne. Acum 
proprietarii de autoturisme trebuie să plătească suma integrală pentru 
vămuire.  

De asemenea, de la 1 mai au intrat în vigoare noile reguli pentru efec-
tuarea inspecțiilor tehnice la mașini. După trecerea inspecției, șoferii vor 
trebui să lipească  eticheta specială pe parbriz, pe care vor fi înregistrate 
informații despre faptul dacă vehiculul a trecut verificarea tehnică. Acest 
lucru se face astfel încât  poliția rutieră  să poată citi de la distanță  infor-
mația de pe  aceste etichete.

„Festivalul Lalelelor”, 
vizitat de mii de turişti

Deschiderea oficială a ediției ordinare a Festivalului Lalelelor din Mamaivți, raionul Chițmani, a avut 
loc duminică, 29 aprilie 2019, începând cu ora 12.00.  Anual evenimentul atrage tot mai mulți vizitatori.

Programul evenimentului a inclus spectacole susținute de grupuri folclorice de amatori, târguri cu pro-
duse ale meșterilor populari, bucate tradiționale, dansuri, distracție pentru copii și multă voie bună. Potrivit 
organizatorilor, anul acesta aici au înflorit 300 mii de lalele de circa 50 de soiuri. Printre vizitatorii câmpului 
de lalele de la Mamaivți s-a numărat și Sonya Kay, cunoscută interpretă și nepoata Sofiei Rotaru. Sonya 
a sărbătorit anul acesta Paștele acasă, în Bucovina. 
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Topul celor mai bogaţi patrioţi români din Cernăuţi

Repararea generală a sălii de spec-
tacol a Casei de Cultură de pe  strada 
Grigore Nandriş 63 din comuna  Mahala, 
raionul Noua  Suliță, regiunea Cernăuți 
D2/303/27.02.2019 Societatea pentru  Cul-
tura Română  „Grigore Nandriș”  45.000 
lei. (9.000 euro)  (primar Elena 
Nandriș).

Modernizarea și  susținerea funcțio-
nării bibliotecii „Glasul Bucovinei”, filială a  
Editurii „Alexandru cel Bun”  (continuarea 
proiectului) D2/286/26.02.2019 Editura 
„Alexandru cel Bun” SRL  49.000 lei 
(10.000 euro) (prof. Alexandri-
na Cernov, academician).

Încurajarea și susținerea apariției  Re-
vistei  „Prichindeii" – singura publicație ro-
mânească dedicată elevilor și preșcolarilor 
români din Ucraina (continuarea proiectu-
lui) D2/41/10.01.2019 Societatea publică 
„Liga Tineretului Român  „Junimea" din re-
giunea  Cernăuți” 69.000 lei (14.000 
euro) (Vitalie Zâgrea).

Asigurarea continuității apariției ziarului  românesc 
„Monitorul de Hliboca” – unicul ziar  local care asigură 
acces la informare în limba română și  promovează iden-
titatea culturală a  românilor din Raioanele Hliboca și Sto-

rojineţ, Regiunea Cernăuți, Ucraina D2/429/25.03.2019 
Întreprinderea Privată  „Redacția ziarului  „Novyi den” 
25.000 lei (5.000 euro) (redactor-șef Nico-
lae Șapcă).

Maestru Nicolae Hacman – la 60 de  ani 
D2/411/21.03.2019 Fundația Culturală de  binefacere 
„Casa Limbii  Române” din regiunea  Cernăuți 26.700 
lei (5.600 euro) (Vasile Tărâțeanu, acade-
mician).

Finanțarea editării ziarului „Zorile Bucovinei" și trans-
portarea lui la abonați în anul 2019 D2/6/03.01.2019  Între-
prinderea colectivă „Redacţia ziarului minorităţii naţionale 
româneşti din Ucraina   „Zorile Bucovinei" 70.000 lei 
(14.000 euro) (redactor-șef Nicolae Toma).

Radio  Cernăuți – unicul post de 
radio  din Ucraina care emite 24 de 
ore din  24 în limba română (continu-
area proiectului) D2/39/10.01.2019 
Centrul Media BucPress 66.000 
lei  (14.000 euro) (dr. Marin 
Gherman).

Restaurare, consolidare și reabi-
litare a  arhitecturii bisericii „Schim-
barea la  Față”, inclusiv și demisol: 
– termoizolare interior; hidroizolare  
(izolarea pereților pentru frescă);  ri-
golele și canalizarea din jurul biseri-
cii  pentru preluarea apelor fluviale;  
D2/609/04.04.2019 Mănăstirea Sf. 
Ioan cel Nou de la Suceava din loca-
litatea Crasna, Ucraina 49.000 lei 
(10.000 euro).

„Școala Populară de Artă și Civilizație 
Românească „Ciprian Porumbescu”, Cer-
năuți – o sursă necesară pentru  păstra-
rea, dezvoltarea și exprimarea  identității 
etnice, culturale, lingvistice și religioase a 
românilor din Regiunea  Cernăuți”. Anul 

V. D2/632/04.04.2019 Organizația Publică  Regională „Cen-
trul Bucovinean de Artă  pentru Conservarea și Promova-
rea Culturii Tradiționale Românești  Cernăuți” 60.000 lei 
(12.000 euro) (Iurie Levcic).

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) a anunțat rezul-
tatele primei sesiuni de evaluare a proiectelor din anul 2019. 

În lista proiectelor aprobate, la categoria Comunități Istorice, figu-
rează câteva organizații din regiunea Cernăuți. Valoarea totală a 
proiectelor aprobate  este de circa 460.000 de lei românești, sau 
echivalentul a 96 mii de euro. Nici în acest an Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni nu a găsit de cuviință să aloce fonduri ne-
cesare pentru restaurarea  Casei cărturarului Aron Pumnul din Cer-
năuți, unde a locuit o perioadă Mihai Eminescu, aflată într-o stare de 
degradare avansată. De asemenea, școlile și grădinițele românești 
nu figurează pe lista de priorități a MRP. În schimb,  în lista  privile-
giaților regăsim ani la rând aceleași nume de români, pentru care 
patriotismul românesc a devenit o meserie avantajoasă.  Cine sunt 
românii care au extras în 2019  biletele câștigătoare  putem vedea 
din lista publicată mai jos. 

Expert ucrainean: Legea cu privire la funcţionarea 
limbii ucrainene poate provoca conflicte cu UE

Legea privind asigurarea funcționării 
limbii ucrainene ca limbă de stat poate 
crea obstacole în relațiile cu multe țări 
ale Uniunii Europene, consideră polito-
logul ucrainean Ruslan Bortnyk. Expertul 
subliniază că guvernele mai multor țări 

din UE au condamnat unele prevederi 
ale acestei legi. De asemenea, anterior 
Ungaria, România și Bulgaria au dat o 
apreciere negativă articolului lingvistic 

din Legea Învățământului. „Această lege 
vine în sprijinul prevederilor controversa-
te ale Legii Învățământului, potrivit căreia 
educația în limbile minorităților în școli 
va deveni imposibilă. Potrivit diverse-
lor surse, în aceste scoli studiază între 

400–700 mii de elevi”, spune R. Bortnyk. 
„Acest document nu poate fi definit drept 
lege despre limba ucraineană. Statutul 
limbii ucrainene este de mult timp regle-

mentat și se află în afara oricărui pericol. 
În același timp, această lege contravine 
Constituției noastre, care garantează fo-
losirea și dezvoltarea liberă a limbilor mi-
norităților naționale", a rezumat Ruslan 
Bortnyk.

În același timp, di-
rectorul Institutului de 
Limba Ucraineană al 
Academiei Naționale de 
Științe, Pavlo Gryțenko, 
consideră că principala 
amenințare la adresa 
limbilor minorităților na-
ționale din Ucraina este 
limba rusă. El a spus 
acest lucru într-un in-
terviu acordat Glavkom. 
Potrivit lui Gryțenko, 
acum în Ucraina există  
„ghetto-uri conservate 
ale minorităților națio-
nale”, unde nu se în-
vață limba ucraineană. 
„Noi ori le socializăm în 
societatea ucraineană 
prin limba ucraineană 
sau le respingem: un-
gurii în Ungaria, bulgarii 
în Bulgaria, românii în 
România și rușii în Ru-
sia", spune lingvistul. O 
altă problemă, spune 
Gryțenko, este că mino-
ritățile, refuzând propria 
lor limbă, intră în zona 
de influență a limbii 

ruse. „Din acest motiv noi creștem numă-
rul populației vorbitoare de limba rusă. Să 
luăm ca exemplu bulgarii, care trăiesc în 
Ucraina. Părinții și bunicii cunosc bulga-

ra, iar copiii nu o mai vorbesc, pentru că 
le-am oferit posibilitatea să înlocuiască 
limba maternă cu rusa”, a spus lingvistul.

Reamintim că Rada Supremă a Ucrai-
nei a adoptat în doua lectură, la 25 apri-
lie,  Legea privind „utilizarea obligatorie a 
limbii ucrainene în toate domeniile vieții”. 
Un total de 278 de deputați, față de un 
minim cerut de 226, a votat pentru aceas-
tă lege, care extinde cotele de folosire a 
limbii ucrainene în presa audiovizuală și 
face mai strictă folosirea ei în cadrul ofi-
cial. Legea prevede că fiecare cetățean 
al Ucrainei trebuie să cunoască limba 
de stat. De asemenea, site-urile și ziare-
le  sunt obligate să aibă și o versiune în 
limba ucraineană. Pentru încălcarea legii 
se introduce pedeapsa administrativă, iar 
„pentru umilirea publică și nerespectarea 
limbii de stat”, răspunderea penală. 

Câştigătorul alegerilor prezidenţia-
le din Ucraina, Volodymyr Zelenskyi, a 
declarat că după inaugurarea sa în ca-
litate de președinte va efectua o exami-
nare amănunțită a legii privind „utilizarea 
obligatorie a limbii ucrainene în toate 
domeniile vieții”, pentru a stabili dacă 
aceasta respectă drepturile și interesele 
constituționale ale cetățenilor ucraineni. 
Volodymyr Zelenskyi a subliniat că lim-
ba ucraineană trebuie să rămână singura 
limbă de stat în Ucraina, însă l-ar intere-
sa care sunt metodele de punere în apli-
care a legii adoptate. „Statul trebuie să 
promoveze dezvoltarea limbii ucrainene 
prin crearea unor stimulente și exemple 
pozitive, nu interdicții și pedepse”, a sub-
liniat Volodymyr Zelenskyi.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Rugăciune în faţa altarului recunoştinţei 

Vasile TOVARNIŢCHI – 
„Suhomlinski” 
al Bucovinei 

Legendarul director 
al Școlii medii din Ca-
rapciu, raionul Hliboca, 
l-a cunoscut personal 
pe ilustrul pedagog 
ucrainean, Vasyl Su-
homlinski. Odată, la o 
conferință pedagogică 
unională, au fost ca-
zați împreună în ace-
eași cameră de hotel. 
După cum afirmă fiul 
lui Vasile Tovarnițchi – 
Eugen, actualul direc-
tor al Liceului „Mihai 
Eminescu” din Carap-
ciu, părintele său s-a 
străduit să acomodeze 

ideile lui Suhomlinski la realitățile noastre. Acumulând o 
bogată experiență pedagogică, directorul de la Carapciu 
o împărtășea colegilor. Vasile Tovarnițchi a fost dintre 
puținii pedagogi bucovineni care a semnat articole de 
specialitate chiar în publicațiile unionale. 

– El a reușit să creeze un colectiv pedagogic de 
înaltă pregătire profesională, să aplice în procesul in-
structiv-educativ metode noi, afirmă domnul Eugen To-
varnițchi. A avut o grijă deosebită de starea materială a 
școlii. El a obținut ca la Carapciu să fie ridicată o școală 
nouă, care, cu timpul, a obținut și statutul de liceu. Încă 
în perioada sovietică, în anul 1990, Vasile Tovarnițchi a 
reușit să convingă autoritățile ca Școala medie din Ca-
rapciu să poarte numele marelui Eminescu. 

Vasile Tovarnițchi a fost deputat în Consiliul Regional 
de mai multe legislaturi. Activist public înflăcărat, om al 
faptei și dreptății, el a făcut mult pentru satul său de baș-
tină, pentru învățământul din raion și regiune. Ca bun și 
adevărat român, Vasile Tovarnițchi s-a numărat printre 
membrii-fondatori ai Societății pentru Cultura Româ-
nească „Mihai Eminescu” din Cernăuți. Visul lui îl reali-
zează discipolii săi. Imaginea Liceului „Mihai Eminescu” 
din Carapciu a rămas aceeași ca și pe timpurile lui Va-
sile Tovarnițchi. În semn de recunoștință și de veșnică 
amintire, pe frontispiciul instituției de învățământ a fost 
instalată placa comemorativă Vasile Tovarnițchi, alături 
de cea a poetului Vasile Levițchi, fost profesor de româ-
nă în această școală. Doi mari fii ai Carapciului și Buco-
vinei, care au servit cuvântul și școala românească. 

Valentina BALAN – 
directoarea primului liceu 

din raionul Noua Suliță 
Școala medie nr.2 din orașul Noua Suliță cu limba 

română de predare are o istorie foarte bogată. Între miile 
de absolvenți ai ei sunt oameni vestiți în întreaga lume 
– savanți, scriitori, artiști. Pe timpurile nu prea îndepărta-
te, când școala dispunea de internat, aici obțineau studii 
medii cei mai buni elevi din 15 sate. În primii ani ai in-

dependenței Ucrainei, când și 
școala s-a pomenit la răscruce 
de drumuri, directoare a fost 
numită iscusita organizatoare 
a procesului de învățământ, 
Valentina Balan.  

– Valentina Balan a fost 
omul potrivit în momentul po-
trivit. Ea a transformat școala 
în liceu, a contribuit la dezvol-
tarea lui și în momentul de față 
absolvenții noștri își continuă 
studiile în școli prestigioase 

chiar în Europa, constată actuala directoare a Liceului 
din Noua Suliță, dna Ina Calistruc. Valentina Balan a re-
ușit să pună la cale reconstrucția încăperilor de liceu, să 
atragă în colectivul nostru profesori tineri și talentați. Ea 
ni s-a întipărit în memorie ca un conducător și pedagog 
exigent, colegial, cu o inimă plină de bunătate, știa să-i 
susțină pe colegi și să apere interesele colectivului. Sfa-
turile ei erau întotdeauna prețioase. 

În 2011, întru înveșnicirea memoriei Valentinei Ba-
lan, pe frontispiciul clădirii principale a Liceului din Noua 
Suliță, a fost inaugurată o placă comemorativă. 

Constantin FAGUREL – 
director de școală cu 

o vechime de un pătrar 
de veac 

El a fost un 
pedagog înnăs-
cut și înzestrat 
cu mare spirit or-
ganizatoric. Con-
stantin Fagurel 
mai bine de două 
decenii a stat în 
fruntea Școlii me-
dii din Tereble-
cea, considerân-
du-se unul dintre 
cei mai stabili 
directori ai insti-
tuțiilor de învăță-
mânt din raionul 
Hliboca. Școala 
din Tereblecea se 
află și în prezent 
în clădirea con-
struită încă pe 

timpurile administrației austriece. Constantin Fagurel a fost 
lipsit de fericirea de a primi din mâinile constructorilor cheia 
de la o școală nouă, modernă, însă el s-a străduit mereu 
ca în „vechea școală” de la Tereblecea să dăinuie spiritul 
noului, ca elevii să dispună de condiții de învățământ nor-
male, iar cadrele didactice să se simtă confortabil. Poate 
de aceea la această școală s-au format multe personalități 
de vază. 

Constantin Fagurel a cedat la timp postul de director, 
rămânând în memoria tereblecenilor un om onest, cinstit și 
cu simțul responsabilității și datoriei. 

Viorel VORONCA – 
director și „primar 

neoficial” al Horecei 

E greu de găsit la 
Cernăuți un director de 
școală, care să fi activat 
în acest post mai bine 
de patru decenii. Excep-
ție face Viorel Voronca, 
fostul director al Școlii 
nr. 13 din suburbia Ho-
recea a orașului. Viorel 
Voronca a înțeles chiar 
la începutul carierei sale 
pedagogice că o școală 
românească într-o sub-
urbie românească în-
seamnă totul. El a avut 

grijă și de elevi, și de populația suburbiei. Înainte de a 
se adresa cu o problemă la Consiliul Raional, sau la cel 
Orășenesc, horecenii neapărat băteau la ușa directoru-
lui de școală, Viorel Voronca. El le asculta păsul și, ca un 
adevărat lider al comunității românești de aici, se strădu-
ia să le ajute, să-i povățuiască. Nu în zadar era mereu 
ales deputat când în Consiliul Raional Întâi Mai, când în 
Consiliul Orășenesc. 

Directorul de școală, Viorel Voronca, a fost un iscusit 
îndrumător al tinerilor pedagogi, majoritatea celor care 
au lucrat și lucrează la Horecea afirmă că au devenit 
pedagogi și datorită  acestui neobosit și talentat organi-
zator al procesului de instruire și educație. 

Iacob POSTEUCĂ – cel 
care a fost la datorie 

până-n ultima clipă a vieții 

În ultimele câteva decenii Școala Medie din Târna-
uca, raionul Herța, a fost condusă de Iacob Posteucă, 
cel care s-a străduit să păstreze și să înmulțească 
frumoasele tradiții ale acestei instituții de învățământ, 
proslăvită în Moldova și România. Cu doi ani în urmă, 
fiind la această școală, l-am fotografiat pe Iacob Pos-
teucă, împreună cu alți profesori în foaier, alături de 
un tablou cu portretele foștilor dascăli, plecați la cele 
veșnice. Un asemenea tablou există numai la Târna-
uca. Iar anul trecut, de câte ori am vorbit prin telefon 
cu directorul Iacob Posteucă, el nu uita să mă infor-
meze despre starea construcției noului bloc al școlii. 
Am înțeles că a fost un vis al său și aștepta cu nerăb-
dare realizarea lui. La începutul actualului an școlar 
noua clădire a fost dată în exploatare. Am înțeles că a 
fost „cântecul de lebădă” al  lui Iacob Posteucă. Nu cu 
mult după acele clipe de neuitat el s-a stins subit din 
viață. S-a stins la datorie, cu conștiința împăcată față 
de viitoarele generații de copii ale satului… 

Să aprindem candela amintirii în cinstea minu-
naților pedagogi, care s-au consacrat totalmente 
prosperării învățământului în limba română din ți-
nutul nostru mioritic. 

Cinci poeme pedagogice, scrise cu condeiul veșniciei

Cineva a spus că școala nu este o instituție de învățământ, ci un 
templu ai cărui preoți sunt profesorii. Aceștia lasă să crească în 

sufletele copiilor semințele adevărului, binelui și veșniciei. Iar din 
holda duhovnicească bogată ei se aleg cu cuvintele recunoștinței. 
Chipul luminos al dascălului școlar rămâne în amintirea generațiilor, 
iar de „predicile lui despre viață” foștii  discipoli își amintesc la ori-
ce răscruce a destinului. Își amintesc chiar dacă însuși învățătorul e 
plecat pentru totdeauna în împărăția luminilor. 
Viața creștinilor este rânduită în așa fel ca prima duminică după 
Învierea Domnului să fie cea a Paștelui Blajinilor, adică a celor ador-
miți întru Domnul. Amintindu-ne de rudele decedate, neapărat ne 
amintim și despre învățătorii noștri care nu mai sunt printre noi, vii 
rămânându-le cuvintele și faptele.  
Să aprindem în această Duminică a Blajinilor candela și pentru 
acești cinci foști directori de școală românească din ținutul nostru, 
care s-au consacrat totalmente prosperării științei de carte și au 
avut fericirea de a tăia panglica la darea în exploatare sau la reînno-
irea edificiilor de învățământ. 

Pagină realizată de Vasile  CARLAȘCIUC  
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Grav accident rutier la Ostriţa
Un „Volkswagen Golf”, 

un „VAZ 21015” și un „Peu-
geot Expert” s-au tamponat 
zilele trecute la intrarea în 
satul Ostrița din raionul Her-
ța. În urma ciocnirii au avut 
de suferit cinci persoane, 
care au fost transportate la 
spital cu traume de diferit 
grad. Poliția a demarat o 
procedură penală în baza 
articolului 286 punct 1 (în-
călcarea regulilor de circula-
ție rutieră) al Codului Penal 
al Ucrainei. Cercetările în 
acest caz continuă. 

Rană de cuţit în ziua de Paşti
Un caz neplăcut s-a petrecut 

chiar în ziua de 28 aprilie, când în-
treaga suflare creștină sărbătorea 
Învierea Domnului. Cazul a avut 
loc în localitatea Vașcăuți din raio-
nul Vijnița. În urma unui conflict iz-
bucnit spontan, un bărbat în vârstă 
de 39 de ani s-a ales cu o rană de 
cuțit în zona gâtului. De menționat 
că neînțelegerile dintre cei doi s-au 
iscat după ce bărbații au consumat 
o bună doză de alcool și „au prins 
la curaj”. Imediat după comiterea 
crimei atacantul a dat bir cu fugiții, 
însă la scurt timp a fost prins de po-
liție și încătușat. După cercetările 
corespunzătoare acesta va fi nevoit 
să răspundă în fața legii.  

Doi copii 
intoxicaţi 

cu gaze
Incidentul a avut loc în centrul raional 

Noua Suliță. Din fericire, ambii copii au scă-
pat cu viață. Cei doi copii în vârstă de 12 
și, respectiv, 6 ani, au fost spitalizați de ur-
gență la Noua Suliță. Pricina prealabilă a in-
cidentului este considerat utilajul imperfect. 
De menționat că un caz similar s-a produs 
nu demult în raionul Putila. Serviciul de Stat 
pentru Situațiile de Urgență se adresează 
cetățenilor să manifeste maximă prudență 
față de starea utilajelor de distribuire a ga-
zelor și să nu-și lase odraslele fără supra-
veghere.   

Foc de armă la Mihorenii Herţei. 
Un tânăr de 17 ani a fost spitalizat

În dimineața zilei de luni medicii de la Spi-
talul raional din Herța au alertat poliția și au 
comunicat că un tânăr de 17 ani din satul Mi-
horeni a fost spitalizat. Oamenii în halate albe 

l-au diagnosti-
cat cu rană de 
glonte la piciorul 
stâng și în zona 
lombară. Ulterior 
polițiștii au con-
statat că pe timp 
de noapte între o 
companie de ti-
neri din satul Mi-
horeni, între care 
era și victima, s-a 
iscat un conflict 
cu șoferul unei 
mașini, care tre-
cea prin sat. La 
scurt timp, oame-
nii legii l-au iden-
tificat și pe con-
ducătorul auto 

– un bărbat de 34 de ani, locuitor al raionului 
Herța. Bărbatul a recunoscut că, în scopuri de 
autoapărare, a tras câteva focuri dintr-un pistol 
pneumatic.   

Tractorist condamnat 
pentru moartea 
unui motociclist

O instanță din ținut l-a condamnat la patru ani de privare a liber-
tății pe conducătorul unui tractor, care a fost recunoscut vinovat de 
crearea unei situații periculoase în urma căreia a murit un tânăr moto-
ciclist. În comunicatul instanței se arată că în seara zilei de 30 aprilie 
anul trecut conducătorul unui tractor tip „IUMZ” se deplasa fără faruri 
pe șoseaua din satul Iurcăuți, raionul Zastavna. În urma lui venea un 
„Viper”, care era condus de un tânăr de 18 ani din satul vecin. Acesta 
ar fi pierdut controlul volanului și a intrat în plină viteză în remorca fără 
iluminare a tractorului. Din cauza rănilor primite tânărul motociclist a 
decedat pe loc.   

Motocicletă strivită 
de un microbuz 

Șoferul unui „Volkswagen Transporter” a pierdut controlul vola-
nului și a admis ciocnirea cu o motocicletă „Viper”, care se deplasa 
în sens opus. Accidentul s-a produs în localitatea Berejonka, raionul 
Vijnița. În urma impactului, bărbatul de 23 de ani aflat la volanul moto-
cicletei și pasagera acestuia în vârstă de 17 ani s-au ales cu traume 
serioase. Ambii au fost transportați de urgență la un spital din centrul 
regional. Poliția a demarat o procedură în baza articolului 286 punct 1 
al Codului Penal al Ucrainei. Cercetările în acest caz continuă. 

Fumatul în pat: încă un 
bărbat a murit în incendiu

Un bărbat a murit înghițit fiind de flăcări în propria casă din centrul 
raional Noua Suliță. Incendiul a izbucnit pe la orele șase dimineața 
când toți încă se odihneau. Flăcările au cuprins în scurt timp o supra-
față de 80 metri pătrați. Flăcările au mistuit mobila și mai multe lucruri 
de uz casnic. Pompierii, sosiți la fața locului, au descoperit în una 
din odăi corpul neînsuflețit al proprietarului gospodăriei – un bărbat în 
vârstă de 76 de ani. Cauza prealabilă a incendiului este considerată 
fumatul în pat.



7LC
Joi, 2 mai 2019Sfaturi practice

Rubrică susținută de Tatiana CARLAȘCIUC

Alimente de sezon, recomandate de nutriţionişti 

* Ridichea roșie. Leguma-vesti-
toare a primăverii este o comoară de nutrienți 
și ne poate salva chiar și de carența de vita-
mine în această perioadă. În 200 grame de ri-
dichi se află doza zilnică de vitamina C, exact 

cât e nevoie pentru o salată de primăvară. Pe 
lângă acest antioxidant, sunt și vitaminele B1, 
B2, PP, kaliu, fosfor și magneziu. Iar gustul 
picant al acesteia se datorează uleiurilor ete-
rice, ce au proprietăți antibacteriene..

Atenție! Dacă suferiţi de boli infla-
matorii ale stomacului sau doriţi  să scă-
deţi  din masa corporală, nu faceţi abuz 
de ridiche roșie. Aceasta are proprietatea 
de a mări secreția gastrică și, respectiv, a 
mări și pofta de mâncare.

* Varza nouă. Pe lângă antioxidan-
ții și substanțele active menționate anterior, din 
ridichea roșie, varza nouă mai conține și acid 
folic, dar și acid pantotenic. În ansamblu, acești 
nutrienți au capacitatea de a accelera metabo-

lismul, a diminua nivelul de inflamație din orga-
nism, dar și de a stimula activitatea gastrică..

* Spanacul. Doar un mănunchi de 
spanac va furniza doza zilnică de provita-
mina A, un antioxidant extrem de important 
pentru sănătatea ochilor. De asemenea, 
acesta este și o sursă de vitamina K, de-
numită și „vitamina antihemoragică”. Simpli-
tatea în utilizare și gustul neutru îl face un 
aliment indispensabil.

* Frunzele de salată. Bogate 
în vitaminele A și K aceste frunze tinere și 
suculente  vor fi de mare ajutor în bucătărie 
în această perioadă. Iar organismul poate 
beneficia de antioxidanții menționați.

Rădăcinoasele – precum ridichea sau 
cartofii noi, alături de varză și verdețuri au 
capacitatea de a acumula mai mulți nitrați. 
De aceea, ele trebuie ținute în apă timp de 
30 de minute înainte de a fi consumate. 

Primul val al asteniei de primăvară a trecut. Deși 
primul stres a rămas în urmă, organismul mai 

are nevoie și de susținere alimentară corespunză-
toare pentru a ne simți bine. Primăvara organismul 
duce lipsă de antioxidanți, datorită insuficienței 
acestora în fructele și legumele care au „iernat” în 
beciuri și frigidere. Dar nici fructele și legumele de 
import nu sunt capabile să acopere aceste necesi-
tăți. Soluția ar fi apelarea la legumele și verdețurile 
de sezon. Printre acestea se numără:

• Frumusețe

Alimente care previn apariţia ridurilor

* Carnea de pui fără 
piele.  Carnea slabă cum este 
pieptul de pui reprezintă o sursă 
excelentă de proteine. În timpul 
digestiei, organismul prelucrează 
proteinele și le transformă în ami-
noacizi pe care îi utilizează pentru a 

fortifica bariera de protecție a pielii. 
Dacă există o cantitate suficientă de 
aminoacizi, celulele pielii se vor re-
face mult mai rapid și se vor reînnoi 
constant, favorizând producția de 
colagen care structurează pielea și 
îi dă aspectul ferm. 

* Usturoiul.  Cu un gust 
inconfundabil, usturoiul conține o 
cantitate ridicată de antioxidanți 
numiți polifenoli, care protejează 
pielea împotriva efectelor nocive 
ale radicalilor liberi, moleculele 
care deteriorează colagenul din 

piele. Taie usturoiul 
mărunt și lasă-l 10-
15 minute la tem-
peratura camerei 
înainte de a-l adău-
ga la rețeta pe care 
o prepari pentru a 
te asigura că s-au 
activat toate com-
ponentele utile pe 
care le conține.

* Ceaiul 
verde. În loc de 
cafea, care accen-
tuează ridurile prin 
creșterea produc-
ției de adrenalină, 
obține impulsul de 
energie de care ai 
nevoie cu ajutorul 
ceaiului verde, care 
este o sursă exce-
lentă de polifenoli. 

Bea 4 cești de ceai în fiecare zi, dar 
oprește-te la ora 16, dacă ai o sensi-
bilitate la cafeină. 

* Apa.  Când nu bei ceai, 
apelează la apă pentru a menține ni-
velul optim de hidratare. Atunci când 
celulele pielii conțin suficient lichid 

vor prelua mult mai ușor nutrienții din 
alimentație și produsele de îngrijire, 
iar tenul neted nu va fi atât de greu 
de obținut. Bea între 8 și 10 pahare 
de apă în fiecare zi și crește cantita-
tea în zilele călduroase sau dacă faci 
antrenamente intense la sală.

* Ulei de măsline. Acest 
ulei conține o cantitate importantă de 
acid oleic, un acid gras care menține 
pielea hidratată prin prevenirea pier-
derii lichidului din straturile profunde 
ale pielii.  De asemenea, conține vi-
tamina E și polifenoli, care asigură 
întârzierea apariției primelor semne 
de îmbătrânire a tenului. Pentru a ob-
ține aceste avantaje alege uleiul de 
măsline extravirgin, evitând variantele 
rafinate care au un conținut mult mai 
redus de antioxidanți. 

* Somonul. Acizii grași 
de tip Omega-3 din somon nu sunt 
utili numai pentru prevenirea afec-
țiunilor cardiovasculare, ci mențin 
și aspectul neted al pielii. Consu-
mă cel puțin 3 porții de 100 g de 
somon în fiecare săptămână și vei 
vedea că tenul va avea un aspect 
luminos, iar producția de sebum 
va reveni la normal.

Ridurile sunt o problemă majoră 
când dorești să ai un ten proaspăt 

și catifelat, iar în unele cazuri sunt 
semnul deshidratării profunde sau 
al alimentației nesănătoase. Tenul 
neted, luminos, cu aspect revigorat, 
poate fi în egală măsură și rezultatul 
alimentelor bine alese, care contribu-
ie decisiv la prevenirea sau diminua-
rea ridurilor și a liniilor de expresie. 
Contează foarte mult să menții hidra-
tarea pielii, deoarece ridurile se pot 
forma mai devreme pe fondul uscării 
excesive sau al crăpării pielii.  Iată ce 
alimente sunt esențiale pentru a con-
tracara ridurile:

• Gătiți gustos împreună cu noi!

Salată de primăvară 
cu carne de pui

Ingrediente: o salată verde, 50 g spanac, 350 g 
piept de pui, o legătură de ridichi, 4 fire ceapă verde, o le-
gătură de leurdă. 

Pentru dressing: 150 g iaurt slab, suc de la o ju-
mătate de lămâie, o linguriță miere, 2 lingurițe muștar, sare, 
ulei de măsline. 

Pentru carnea de pui: 1/2 linguriță boia, o linguri-
ță de busuioc uscat, sare, piper, ulei de măsline.

Preparare. Se 
condimentează feliile 
de piept de pui cu sare, 
piper, busuioc și boia, 
se ung bine cu ulei de 
măsline și se distribuie 
uniform condimentele. 
Se pune puiul pe un 
grill încins și se gătește 
bine pe toate părțile.  În-
tre timp, se prepară salata: se spală bine frunzele și se rup 
în bucăți mici, ridichile se taie felii, ceapa se toacă mărunt și 
leurda – fidea. Pentru dressing, se amestecă muștarul cu trei 
linguri de ulei de măsline până când se omogenizează. Se 
adaugă sare, miere, suc de lămâie și iaurtul la final, apoi se 
amestecă bine. După ce s-a răcit, se taie carnea fidea și se 
prepară salata. 

 
Friptură de curcan la cuptor 
Pulpa de cur-

can pregătită la 
cuptor cu aromă 
de rozmarin şi lă-
mâie este o reţetă 
foarte simplă şi 
foarte bună. Car-
nea este fragedă, 
gustoasă şi aromată.

Ingrediente:  3 pulpe inferioare de curcan, 120-150 
g unt, 2 crenguţe de rozmarin, coaja rasă de la o lămâie, 
sare, piper, 1 ardei gras, 2 cepe. 

Pentru tavă:1 pahar de vin, 200 ml ulei, 4-5 căţei 
de usturoi, 3 crenguţe de rozmarin, câteva boabe de piper. 

Pentru garnitură: 500 g ciuperci champignon, mor-
covi. 

Preparare.  Se freacă untul cu rozmarinul tocat mărunt, 
coaja de lămâie, puţin piper proaspăt măcinat şi un praf de sare. 
Încercăm să introducem crema de unt sub pieliţa de pe pulpe, 
apoi o lipim pe cât e posibil de carne. Se pun pulpele în tavă, 
se toarnă vinul şi ulei cât să ajungă la jumătatea pulpelor. Se 
adaugă printre ele  usturoi, boabe de piper, felii de ardei verde 
şi ceapa tăiată în 6 sau 8, iar pe pulpe se presară rozmarin, sare 
şi piper. Se acoperă tava cu o folie de staniol şi se dă la cuptorul 
preîncălzit la 170°C timp de o oră şi 20 minute, având grijă ca 

la 20-25 de minute să stropim pulpele cu sosul din tavă. După 
acest interval se adaugă  ciupercile şi morcovii tăiaţi fâşii subţiri, 
întoarcem carnea, se mai lasă acoperită tava, până începe să 
se desprindă carnea de pe os. Apoi luăm folia şi lăsăm carnea 
în cuptor până se rumeneşte frumos pe ambele părţi.

Ruladă de pui cu ciuperci
Ingrediente:  2 bucăţi piept de pui. 
Pentru umplutură: 280 g ciuperci tăiate, 1 ceapă, 

1/2 ardei, 1/2 legătură de pătrunjel verde, 4-5 linguri caşca-
val ras, sare, piper, 1 lingură ulei. 

Pentru topping: 3 ouă, 150 g făină, 150 g pesmet, 
100 g fulgi de porumb, sare, piper.

Preparare. Călim în ulei ceapa tocată mărunt, apoi adă-
ugăm ciupercile. După 4-5 minute, adăugăm ardeiul şi pătrunje-
lul verde şi mai călim 1 minut. Pieptul de pui îl tăiem astfel încât 
să obţinem o bucată întinsă şi subţire. Batem puţin carnea, apoi 
condimentăm cu sare şi piper. Presărăm pe fiecare bucată pu-
ţin caşcaval ras, apoi punem ciupercile şi presărăm iarăşi  caş-
caval ras. Rulăm pieptul de pui, îl dăm prin ouăle bătute, apoi 
prin făină, din nou prin ouă, îl tăvălim în pesmet şi pentru a treia 
oară îl dăm prin ou, urmând ca ultimul strat să fie format din 
fulgii de porumb mărunţiţi. Punem ruladele din piept de pui cu 
ciuperci în tavă şi coacem în cuptorul preîncălzit pentru aproxi-
mativ 35 minute, având grijă să acoperim ruladele. Dacă pieptul 
de pui este gros, coacem rulada chiar 45 minute.

Poftă bună!
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Pagină realizată de  Vasile CARLAŞCIUC

Tinere talente muzicale ale 
raionului Noua Suliţă 

În decursul lunilor martie-aprilie s-au desfășurat festivaluri regionale cu scopul descope-
ririi tinerelor talente din rândurile elevilor școlilor de muzică pentru copii din raioane. Printre 
premianții acestor concursuri se numără și mulți discipoli ai școlilor respective din raionul 
Noua Suliță. 

La secțiunea „orchestre de instrumente populare” pe locul doi s-au clasat  colectivul 
Școlii de muzică pentru copii „M. Mozgovyi” din Noua Suliță, condusă de Arcadie Nigaesa, 
și ansamblul de acordeoniști de la Școala de muzică din Podvirna, condus de Olga Koval. 
Locul trei i-a revenit Orchestrei de muzică populară de la Școala de muzică din Costiceni, 
dirijată de Victor Ceban. 

În rezultatul concursului individual, Veniamin Pascar de la Școala de muzică din Noua 
Suliță a fost distins cu diploma de gradul II (vioară), iar Cornelia Rusnac de la Școală de 
muzică din Podvirna – cu diploma de gradul III (instrumente populare). 

Foto A. Romanțov 

Cu un concert de zile mari 
soseşte acasă din 

Ecuador Luciana Hacman 

Vizitându-și anul trecut părinții de la Cernăuți și buneii din Ostrița Herței, 
interpreta Luciana Hacman a promis că va reveni din nou la baștină cu un 
concert pentru melomanii bucovineni. Și s-a ținut de cuvânt. 

La 14 mai, la Filarmonica regională „Dmytro Gnatiuk” va avea loc specta-
colul muzical „Concierto Latino”, susținut de Luciana Hacman, acompaniată 
de Orchestra academică simfonică, la pupitru fiind dirijorul Iosif Sozanski. 
Programul include hituri latino-americane și mondiale. Deci, spectatorii cer-
năuțeni vor avea posibilitate să aprecieze vocea deosebită a Lucianei Hac-
man, fiica maestrului violonist, Nicolae Hacman, cu care ea a cucerit publicul 
din Ecuador. 

Microbroderia – 
îndeletnicirea 

Halynei Gnatiuk 
Meșterița cernăuțeană, Halyna Gnatiuk, a îndrăgit broderia fiind 

încă elevă. A revenit la ea mai târziu, în concediul de maternitate. 
„Cu un an în urmă, în rețeaua de socializare am văzut niște lucrări 
de microbroderie și mi-au plăcut foarte mult. Această tehnică îmi era 
necunoscută și am hotărât să încerc. Pentru a broda o floare mică 
de tot trebuie să folosești lupa. Prima podoabă am brodat-o anume 
folosindu-mă de lupă”, a relatat Agenției ASS meșterița. 

În prezent Halyna Gnatiuk nu se mai folosește de lupă. Brodează 
la amiază, când lumina zilei e cea mai puternică. În schimb, aplică 
unele instrumente de tâmplărie pentru a fixa detaliile mici brodate 
pe formele bijuteriilor.  Astfel, Halyna Gnatiuk are deja confecționa-
te circa 20 de bijuterii. În dependență de complicația ornamentului, 
pentru a crea o bijuterie meșterița cernăuțeană are nevoie de la 2 
zile până la o lună și jumătate. 

Cea mai bună soprană din lume a fost desemnată românca Elena Moşuc 
Recent, Premiul „Oscar della Lirica”, cea mai 

prestigioasă distincție internațională a muzicii de 
operă (echivalentul muzical al Premiului Oscar 
pentru cinematografie), a fost câștigat de soprana 
Elena Moșuc, originară din Iași. Astfel interpreta 
româncă a devenit cea mai valoroasă soprană din 
lume, după ce a concurat cu vedetele Anna Netre-
bko și Anna Pirozzi, remarcă mediile din România, 
inclusiv „Curierul de Iași”.  

Rezultatele competiţiei „Oscar dela Lirica” au 
fost anunţate într-o conferinţă de presă organizată 
la Milano, toţi laureaţii, dar şi nominalizaţii urmând 
să susţină un concert extraordinar la Veneţia în 
data de 1 octombrie 2019. Totodată, Elena Moşuc 
a fost desemnată de către prestigiosul site ameri-
can operawire.com drept „Artistul săptămânii”.

Pe de altă parte, celebra soprană a făcut sen-
zaţie prin rolul principal din opera Lakme, a cărei 
premieră a avut loc pe 28 martie la Royal Opera 
House din Muscat, capitala statului Oman.

„Am lucrat enorm pentru Lakme, chiar şi câte 
nouă ore pe zi pentru că producţia este absolut fa-
buloasă, dar foarte complicată. Decorurile au fost 

fenomenale, cu platforme plutitoare pe apă direct pe scenă, 
cu LED-uri care au presupus peste 250 de mişcări scenice, 
costume de vis”, a declarat Elena Moşuc.  

Lakme este o megaproducţie internaţională la care au 
participat artişti de la Operele din Genova, Roma, Verona, 
Astana, Los Angeles, Sydney şi Beijing.

De asemenea, cu prilejul premierei din Oman, Elena 
Moşuc a fost invitata celebrului Ioan Holender, românul 
care a condus peste două decenii Opera din Viena, acesta 
intervievând-o pe artistă pentru o emisiune TV cu difuzare 
în Austria, Elveţia şi Germania.

Soprana de naționalitate româno-elvețiană, născuta în 
România, la Iași, Elena Moșuc a studiat la Universitatea de 
Muzică „George Enescu” din orașul natal. A câștigat mai 
multe concursuri internaționale (cel mai important fiind ARD 
Wettbewerb concursul televiziunilor germane în 1990 care 
i-a deschis drumul unei cariere internaționale) și i s-au de-
cernat multe distincții și premii prestigioase. A fost desem-
nată și „Femeia Anului 2009”.  În 2015 i se acordă Oscarul 
romanesc „Marele Premiu” al Operelor naționale din Româ-
nia, încununând astfel cariera sa internațională de excepție. 
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Sat cu nume de mănăstire, 
blagoslovit prin Lumina Învierii 

 PÂINEA ȘI VINUL 
CREDINŢEI 

NOASTRE STRĂMOȘEȘTI

Locuitorii Proboteștiului marchează regulat datele jubi-
liare ale satului lor, adică o dată la zece ani. Deși primul 
document, care atestă existența acestei vetre românești a 
fost datat în perioada colindelor a anului 1549, e primit ca 
ziua satului să fie sărbătorită de Paști, în toiul primăverii, 

când și sufletele oamenilor se primenesc cu lumina minu-
nată a Învierii Domnului. Și la casele părintești se întorc fiii 
și fiicele satului, plecaţi în cele patru zări, unde i-a chemat 
destinul. Se întorc pentru a împărți împreună cu părinții, cu 
rudele pâinea și vinul credinței noastre strămoșești. 

Festivitățile jubiliare, consacrate Aniversării a 470-a 
a primei atestări documentare a Proboteștiului, s-au des-
fășurat luni, în a doua zi de Paști. Oamenii de la biserică 
au venit direct la Casa de cultură reînnoită pentru a par-
ticipa la marea sărbătoare a satului, de asemenea bla-
goslovită de părintele paroh Constantin Costea. La ea au 

fost prezenți conducătorii raionului – Viorel Iastremschi, 
șeful ARS Herța, președintele Consiliului Raional, Victor 
Ciuclea, deputatul poporului Grigore Timiș, oaspeți din 
România în frunte cu profesorul Vasile Adăscăliței. 

Caracterizând atmosfera de sărbătoare, părintele 
Constantin Costea a spus că biserica e ca o scânteie, 

care luminează întregul 
sat și sufletele oamenilor 
care i-au făurit istoria, îi 
făuresc prezentul și pun 
pietre vii în temelia vii-
torului lui. Slujitorul alta-
rului a numit cu mândrie 
numele gospodarilor din 
Probotești, care se stră-
duiesc pentru prospera-
rea satului, iar cu lacrimi 
în ochi și numele celor 
mai destoinici fii și fiice 
ale satului, plecați la cele 
veșnice, lăsând urme fru-
moase pe pământ. 

– Prima Biserică la 
Probotești, cu hramul 
Sfinții Arhangheli Mihail 
și Gavriil a fost ctitorită 
în anul 1873. Iar în 1931 
boierul local, Nicolae 
Sandovici, a construit 
biserica actuală. Nu cu 
mult după prima slujbă în 

ea, Dumnezeu l-a luat la ceruri, a accentuat actualul du-
hovnic al satului. 

– Denumirea satului Probotești provine de la Mănăsti-
rea Probata din România. A fost un sat domnesc, căci în 
ianuarie 1549 el a fost vândut de către domnitorul Moldo-

vei și pe vremuri avea o populație de 2.400 de per-
soane, a precizat primarul satului Târnauca, domnul 
Ion Pantea. Probotești și Târnauca sânt ca două sa-
te-surori, chiar fac parte 
din același Consiliu Să-
tesc. A făcut foarte mult 
pentru prosperarea aces-
tei localități Nicolae San-
dovici, care a deschis aici 
prima bancă populară în 
ținutul Dorohoi. El a do-
rit ca ogoarele satului să 
fie lucrate și să aparțină 
localnicilor. Și în prezent 
această tradiție este res-
pectată la Probotești. 
Terenurile arabile de aici 
sunt arendate anume de 
fermierii din sat. 

– Banca lui Nicolae 
Sandovici nu mai este. 
A rămas doar localul ei – 
actuala Casă  de cultură, 
continuă domnul primar. 
Ea a fost reparată capital 

și a devenit o adevărată „casă 
mare” a satului, unde ne-am 
adunat și acum să marcăm ju-
bileul de 470 de ani ai Proboteștiului. 

Domnul primar Ion Pantea a dăruit satului un tablou 
mare, care reprezintă clădirea istorică a băncii deschise în 
perioada interbelică de Nicolae Sandovici. 

Este un cadou-simbol, care exprimă dorința ca la Pro-
botești, devenit sat de vamă, să sosească investiții, să fie 
realizate proiecte transfrontaliere, care ar garanta pros-
perarea localității și a oamenilor lui. 

„VENIŢI ACASĂ, 
MĂI COPII…” 

Aceste cuvinte din refrenul unui cunoscut cântec, care ră-
sună permanent în spațiul spiritual românesc, pot servi drept 
generic al unor astfel de sărbători. Și copiii   Proboteștiului, 
împrăștiați prin lume, au sosit la sărbătoarea satului. Au ve-
nit și cu cadouri neobișnuite. Un grup de autori, în frunte cu 
preotul Vasile Molodeanov, au adus primele exemplare ale 
studiului istoric „Târnauca – pagini de istorie”, unde un sfert 
din materialul inclus îl el se referă la satul Probotești. Vestitul 
profesor și istoric literar de la Chișinău, Dumitru Apetri, care 
a redactat cartea și-și are rădăcinile aici, a opinat chiar de la 
bun început că acest studiu istoric merită să fie reeditat. În 
cadrul sărbătorii a avut loc și lansarea cărții. 

Vestiții fii ai satului, istoricul literar Dumitru Apetri și me-
dicul Ion Băhnărel de la Chișinău, au inițiat un premiu de 
200 dolari pentru cel mai bun elev din comună. 

– Este un premiu modest, dar încercăm să-i încurajăm 
pe elevii de la baștina noastră, a explicat domnul Ion Băh-
nărel. Aș dori să ne susțină și alți sponsori, căci e un lucru 
frumos. 

A revenit de sărbători la baștină și Victor Mandalac, vio-
lonist în renumita Orchestră „Lăutarii” a lui Nicolae Botgros 
de la Chișinău. A sosit împreună cu soția sa, Mariana Dob-
zeu-Mandalac, și ea solistă a Orchestrei „Lăutarii”, precum 
și cu cântecul de acasă. 

– Mă bucur că în satul nostru sunt păstrate tradițiile 
populare, ele trebuie să dăinuie peste vremi, a recunoscut 
lăutarul Victor Mandalac. 

Soții Mandalac au fost aplaudați până la ovații de între-
gul sat și, coborând de pe scenă, domnul Victor s-a apro-
piat de părinții din sală, a îngenuncheat în fața lor și le-a 
mulțumit pentru totul ce au făcut pentru el. 

Ca adevărați artiști s-au străduit să evolueze pe scenă 
și elevii de la Școala Medie din sat. A întregit sărbătoarea 
cunoscuta Orchestră de instrumente populare „Plaiul Herței”. 

În imagini: primarul Ion Pantea face o scurtă 
incursiune în istoria satului; grupul de autori ai 
studiului „Târnauca – file de istorie”; un alt fiu 
al satului, Igor Nistor, în curtea casei părintești; 
Biserica de la Probotești – scânteie nemuritoa-
re a credinței strămoșești. 

S-au împlinit 470 de ani de la prima atestare documentară a satu-
lui Probotești, raionul Herța. E greu să găsești o altă localitate, 

care la finele celui de-al patrulea veac de dăinuire a sa în istorie a 
trecut printr-o dramă nemaipomenită. Semnătura „dictatorului roșu”, 
Stalin, făcută cu un creion gros de tâmplărie pe hartă, a împărțit-o 
în două. După 28 iunie 1940, o parte a  Proboteștiului s-a pomenit în 
Uniunea Sovietică, iar cealaltă parte a rămas în România. Această 
graniță pripită a trecut și prin inimile localnicilor. Oamenii alergau la 
sârma ghimpată, cu riscul propriei vieți, ca să-și vadă rudele. Sânge-
le apă nu se face… 
Procesele democratice europene, care au ajuns pe aceste melea-
guri din cealaltă parte a continentului,  i-au oferit Proboteștiului o 
șansă excepțională – să fie vamă și punct de trecere a frontierei în 
unul din segmentele căilor comerciale cu mari perspective. Punctul 
de trecere Diakivți-Racovăț, în curs de amenajare și susținut financi-
ar de partea comunitară, nu este altceva decât o întregire simbolică 
a uneia și aceleiași localități, care a existat până la 28 iunie 1940. 

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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14 întrebări de logică ce par simple doar la prima vedere

1. Într-un coș sunt 5 mere. Cum se pot împărți acestea 
la 5 fete astfel încât fiecare fată să aibă câte un măr, iar în 
coș să mai fie un măr?

Răspuns: Una dintre fete primește coșul în care se află 
un măr, iar celelalte 4 fete primesc fiecare câte un măr.

2. Cum faci ca numărul 66 să fie de 1,5 ori mai mare, 
fără a recurge la calcule matematice?

Răspuns: Îl întorci cu susul în jos.

3. Într-un sertar sunt 22 ciorapi albaștri şi 35 ciorapi ne-
gri. Care este cel mai mic număr de ciorapi pe care trebuie 
să-l iei pentru a fi sigur că ai o pereche care se potriveşte?

Răspuns: 3.

4. Harpa conține 5 în total, iar chitara – 6. Despre ce 
este vorba?

Răspuns: Litere.

5. Cum a reușit câinele să se îndepărteze de stăpânul 
său la 200 m distanță, dacă lesa lui retractabilă are lungi-
mea de 10 m?

Răspuns: Câinele nu a purtat lesă.

6. Câinele – 3, pisica – 4, măgarul – 3, peștele – 0. Care 
va fi numărul echivalent pentru cocoș și de ce?

Răspuns: Cocoșul – 8. El face cu-cu-ri-gu!

7. Cum se termină dimineața și seara?
Răspuns: Cu „A”.

8. În care lună a anului o persoană vorbăreață va vorbi 
cel mai puțin?

Răspuns: În februarie.

9. Ai ceva ce posezi doar tu, dar ceilalți recurg la el mai 
des decât tine. Despre ce este vorba?

Răspuns: Prenumele.

10. E posibil să prezici scorul unui meci care nu a început?
Răspuns: Da. Scorul va fi mereu 0-0.

11. Cum a reușit șoferul unui camion să nu lovească 
femeia care a traversat strada, dacă farurile erau stinse și 
pe cer nu se vedea luna?

Răspuns: Acțiunea a avut loc ziua.

12. Te afli în avion. În fața ta stă așezat un cal, iar în 
spatele tău – un automobil. Unde de fapt te afli?

Răspuns: La carusel.

13. Ce poți introduce între numerele 5 și 6, astfel încât 
rezultatul să fie mai mare decât 5, dar mai mic decât 6?

Răspuns: 5,6.

14. Unde poți găsi râuri fără apă, orașe fără clădiri și 
păduri fără copaci?

Răspuns: Pe o hartă.

Gala umorului

Ionel POZNĂREL

Iată o colecţie de problemuţe haioase şi provocătoare, care îţi vor pune la încercare logica şi spiritul de observaţie
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Tată e cel ce te creşte  

Sergiu s-a căsătorit la nici 22 de ani împliniți. S-a căsă-
torit fulgerător și, după cum spuneam, pe neașteptate. Ce-i 
drept, visa de mai multă vreme la un cuib cald, la cineva 
drag în preajmă. Acestea, însă, întârziau să vină. Soarta a 
fost crudă cu el până la acea vreme. La vreo 12 ani a rămas 
fără mamă, iar tatăl său a plecat la câștig și și-a refăcut 
viața cu o altă femeie pe meleaguri străine. De atunci l-a 
mai văzut de vreo două ori – la procesele de judecată, pe 
care le-a intentat sora mai mare a lui Sergiu. Cu limbă de 
moarte mamă-sa a lăsat cuvânt pentru fiică, care era deja 
în rând cu lumea, să aibă grijă de Sergiu până va deveni 
bărbat în stare și se va descurca singur în viață. Mama i-a 
lăsat prin testament fiicei casa și gospodăria. O vreme a 
fost bine, ce-i drept. Elina a încercat să i-o înlocuiască pe 
mama. Dar aceasta a fost până când băiatul a împlinit 15 
ani și a fost înscris la o școală tehnico-profesională din cen-
trul regional. Venea acasă doar sâmbăta și duminica, își lua 

niște haine de schimb și ceva de-ale gurii și pleca înapoi. 
Cu timpul, relațiile dintre el și soră-sa deveneau din ce în 
ce mai reci. După ce Sergiu absolvi școala tehnico-profesi-
onală, brava lui surioară îl sfătui să-și găsească un serviciu 
pe la oraș și să-și caute o gazdă. Vorba e că Elina a fost 
pusă în fața unei dileme – ori fratele, ori soțul. Așa s-a văzut 
bietul Sergiu la 17 ani străin și al nimănui. Dar, vorba ceea: 
lumea nu e fără oameni buni. Imediat după ce a obținut 
meseria, a fost angajat într-un parc auto ca mecanic, unde 
câștiga destul de bine. Directorul parcului de autobuze i-a 
oferit și un loc la cămin și i-a promis că, dacă va lucra bine, 
peste câțiva ani îl va ajuta și cu un apartament (așa era 
pe timpuri). Toate mergeau, parcă, strună – avea un loc 
de muncă, avea un câștig și un acoperiș deasupra capu-
lui. Neînțelegerile și îndepărtarea de unica-i soră îi apăsau 
tot mai greu sufletul de copil încă. Așa au trecut vreo cinci 
ani buni. Într-o seară de septembrie se întorcea târziu de 
la serviciu. Afară picura o ploaie ciobănească de toamnă. 
Puținii trecători se grăbeau pe la casele lor. La un colț de 
stradă, în apropiere de căminul în care locuia, Sergiu ob-
servă o femeie cu un copil în brațe. Nu a înțeles din start ce 
se întâmplă. Abia după ce s-a apropiat și a intrat în vorbă a 
aflat că biata femeie vrea să ajungă la spital. Copilul avea 
temperatură ridicată, iar ambulanța întârzia să vină. S-a 
oferit s-o ajute. Au plecat împreună la spital cu o mașină de 

ocazie, unde Irina (așa o chema pe noua lui cunoscută) a 
stat, împreună cu odrasla vreo săptămână. În toată această 
perioadă a vizitat-o în fiecare zi. Din discuțiile cu Irina avea 
să afle că istoria prin care i-a fost dat să treacă este tot 
atât de veche cum este această lume. Trăiește cu copilul la 
gazdă, a fost nevoită să plece de acasă după ce părinții au 
aflat că este gravidă și că „prințul” pe care-l aștepta s-a topit 
în negura toamnei atunci când a aflat că așteaptă un copil. 
Tânăra femeie locuia la gazdă și trăia din ajutoarele pe care 
i le ofereau unele colege de școală și vecinii din apropiere. 
În ziua când urmau să fie externate, Sergiu s-a înfățișat cu 
un buchet imens de trandafiri în mână și i-a declarat Irinei:

– Nu cred că ar trebui să te întorci la gazda unde locu-
iești. Pe semne așa a vrut Dumnezeu să mi te scoată în 
cale. Îmi trăiesc și eu viața de unul singur. Cred că în mo-
destul ungher pe care-l am ne vom simți bine în trei.

Irina nu a stat mult pe gânduri. S-au întors în trei în ca-

mera de la cămin. Pe zi ce trecea viața lui Sergiu devenea 
tot mai plină de sens. Mica odaie de la cămin a devenit 
pentru toți un cuibușor frumos. O mână de femeie în casă 
face minuni. Chiar din primele zile Sergiu a îndrăgit-o mult 
de tot pe micuța Daniela. După ce și-au legalizat relațiile, 
Sergiu i-a propus soției s-o înfieze pe fetiță.

– Toate la timpul lor. Nu te grăbi.
I-a fost dureros să audă aceste cuvinte de la Irina, dar 

le-a înghițit și s-a supus. Nu a îndrăznit măcar nici s-o în-
trebe de ce nu ar putea s-o facă. În suflet o considera co-
pilul lui. Altfel nici că putea fi – copilul femeii iubite era și 
copilul lui. La doi ani de conviețuire Irina i-a făcut lui Sergiu 
un cadou cu adevărat regal – l-a adus pe lume pe micuțul 
Vali. Ce-i mai trebuie unui bărbat pentru fericirea adevă-
rată – băiat, fetiță, o femeie iubitoare și deșteaptă! La fel 
gândea și Sergiu, dar s-a adeverit că Dumnezeu îl iubește 
mai mult decât el merită. Peste trei ani în căsuța lor a venit 
încă un îngeraș de fetiță. Exact atunci, cu ajutorul directo-
rului parcului unde lucra, Sergiu a primit un apartament cu 
trei camere. Nu știa ce să facă de bucurie, pe care stradă 
să alerge, în care biserică să se roage și să-i mulțumeas-
că Bunului Dumnezeu pentru această fericire. Înțelegea că 
este, poate, o răsplată pentru chinul sufletesc pe care l-a 
suportat după moartea mamei sale. Sergiu a mai încercat 
de câteva ori să aducă vorba despre înfierea Danielei, dar 

de fiecare dată primea același răspuns din partea Irinei: 
„Toate la timpul lor”. Abia când fetița împlinea șase ani, so-
ția a venit singură cu propunerea. Sergiu a adunat în gra-
bă actele necesare. În sfârșit va deveni oficial tată pentru 
Daniela pe care o iubea ca pe ochii din cap și considera că 
anume acel caz cu temperatura a făcut ca s-o întâlnească 
pe Irina.

Această frumoasă familie duce și acum o viață de basm. 
Din când în când norii se mai abat asupra casei lor, dar 
sunt împrăștiați imediat de Sergiu și Irina. Daniela studiază 
medicina la Cernăuți, iar Vali și Veronica sunt încă elevi. În 
toți acești ani Irina nu a avut nici un contact cu părinții. Nu 
putea să le ierte momentele când a fost nevoită să plece de 
acasă cu un copil în brațe și nu a primit din partea lor nici 
un sprijin. Ajunși la o vârstă mai înaintată, bunicii au decis 
să-și ispășească păcatul făcut atunci în tinerețe. Într-o sea-
ră, când toată familia era adunată la masa de sărbătoare 
cu prilejul celor 19 primăveri ale Danielei, a bătut cineva la 
ușă. A deschis Irina și nu-i venea să creadă ochilor. Într-un 
sfârșit a izbucnit în plâns:

– Cum de v-ați amintit de mine, mamă și tată?
Părinții au intrat, și-au cerut iertare și au rugat-o s-o 

cheme pe nepoată. 
– Anume de la acest copil trebuie să ne cerem iertare. 

Cel mai mult am greșit în fața ei că nu ne-a ajuns atunci 
răbdare și minte să le cântărim pe toate. Știm că azi e ziua 
ei de naștere și am dori să-i facem un cadou.

Apoi Irina avea să afle că părinții au pregătit un apar-
tament pentru Daniela. A respins din start propunerea, dar 
Sergiu a oprit-o:

– Cred că ar trebui 
să primim cadoul, draga 
mea. Cât despre faptele 
de cândva, cred că are 
cine să ne judece.

Din acea zi cele două 
familii s-au împăcat. Su-
fletul Irinei s-a ușurat de 
povara pe care a purtat-o 
ani în șir. Bunicii au de-
venit oaspeți frecvenți 
în casa lor, iar nepoții, la 
rândul lor, se pierdeau zile 
întregi pe la părinții Irinei.

Și când lumea le părea 
mai dragă, în viața acestei 
familii și-a făcut apariția 
încă un oaspete demult 
uitat. Într-o seară Sergiu 
le-a găsit pe mamă și fiică 
stând de vorbă la bucă-
tărie. Mai târziu avea să 
afle că deja de două săp-
tămâni fiica este urmărită 
de un bărbat necunoscut. 
Tatăl s-a oferit s-o condu-
că în zilele următoare. Nu 
era nimeni. Poate i s-a pă-
rut, se gândi Sergiu. Însă, 
într-una din seri omul și-a 
făcut apariția la ei acasă. 
Intrând în apartament a 
exclamat:

– Fiica mea, nici nu știi 
cât de dor mi-a fost de tine 
și cât am regretat pentru 
pasul făcut atunci când 
v-am părăsit pe tine și pe 
mama.

Și atunci a intervenit 
Sergiu:

– Zici că ești tatăl ei? 
Spune-mi, te rog, unde-ai 
fost când această femeie 

a rămas de 18 ani cu un copil în brațe, când a fost izgonită 
de părinți? Unde-ai fost atunci când acest copil era bolnav 
și avea mare nevoie de tine?

Era gata să-l rupă în bucăți, dar a intervenit Daniela. Cu 
lacrimi în ochi l-a întrebat:

– Înseamnă că ceea ce spune lumea este adevărat, 
tată? Nu tu ești tatăl meu. 

– Crede cum dorești, copilul meu. Nu-ți sunt tată bio-
logic, dar sunt tatăl tău care te-a crescut și care nu te va 
părăsi niciodată.

Daniela l-a cuprins precum în copilărie și i-a șoptit:
– Tu ești tăticul meu și de altul nu am nevoie.
Pe fața lui Sergiu au început să se prelingă lacrimi de 

bucurie. Nici nu a observat cum acel așa-numit „tată” s-a 
făcut nevăzut. Daniela nu a dorit să vorbească cu el. S-a 
dus omul cum a venit. Fiica nici nu a dorit să-i asculte expli-
cațiile, precum nimeni nu a ascultat-o pe mamă-sa atunci, 
cu ani în urmă. 

Și din nou în această familie domnește pacea și buna 
înțelegere. Sergiu se simte un om împlinit – în fața oame-
nilor, în fața legii și în fața lui Dumnezeu, iar Irina nu înce-
tează să-i mulțumească pentru gestul făcut cu ani în urmă 
în cele mai grele momente pentru ea, gest care le-a marcat 
destinul.  

Dumitru VERBIŢCHI

Nimeni dintre noi nu știe ce-l așteaptă și ce surprize îi pregăteș-
te viața. Toate vin la timpul lor și în puterile fiecăruia dintre noi 

este doar de a corecta unele situații, dându-le sens mai frumos prin 
faptele bune pe care le săvârșim. Acest lucru este, într-adevăr în pu-
terile noastre. Și ele, aceste fapte, ne sunt răsplătite din plin peste 
ani. Anume fapta, la care puțini bărbați s-ar încumeta, i-a schimbat 
din rădăcină viața eroului povestirii de mai jos, aducându-i fericirea 
și liniștea sufletească la care visa de atâta vreme. 
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Beneficiile sfeclei roşii 
pentru sănătatea organismului 

* Scade hipertensiunea arterială. In-
gredientele prezente în amestec sunt bogate în nitraţi şi au 
abilitatea de a dilata vasele sangvine, lucru care ajută ca 
fluxul de sânge să fie mai lin, reducând astfel tensiunea 
arterială.

* Stimulează sistemul imunitar.  Acest 
suc natural este bogat în antioxidanţi care reduc daunele 
produse de radicalii liberi în organism. În plus, stimulează 
sistemul imunitar, care devine mai puternic şi menţine or-
ganismul sănătos.

* Previne atacul de cord. Deoarece 
sângele ajunge mai uşor la inimă după ce este consu-
mat acest suc natural, vasele de sânge se dilată şi este 
prevenit atacul de cord, dar şi alte afecţiuni cardiovas-
culare.

* Nu adaugă kilograme în plus.  Acest 
suc natural pe bază de miere şi suc de sfeclă este scăzut în 
calorii şi bogat în antioxidanţi şi fibre, care ajută în procesul 
de slăbire.

Cum se prepară cea mai 
sănătoasă băutură

Ingrediente: o cană cu suc de sfeclă roşie, o lingură 
de miere de albine. 

Preparare.  Se pun într-o cană mai mare cele două 
ingrediente şi se amestecă bine  până se topeşte mierea. 
Se bea în fiecare dimineaţă, timp de o lună.

Sfecla este leguma recomandată spre consum persoanelor care 
suferă de hipertensiune arterială, oboseală și este cea mai bună 

sursă de acid folic și antioxidanți. Și, pentru că este extrem de im-
portant să menții imunitatea puternică, sucul de sfeclă combinat cu 
miere de albine ajută la prevenirea dezvoltării afecțiunilor. Iată ce 
beneficii sănătoase oferă organismului combinația dintre sucul de 
sfeclă și mierea de albine.

Creierul nostru depinde 
de aceste lucruri 

* Să ne trezim cât mai de 
dimineață.  În popor, ţăranul se cul-
că odată cu găinile şi se scoală la cântatul 
cocoşului. Trezirea trebuie să 
fie dimineaţa, nu la ora 10.00. 
Dacă ne-am trezit la 9.00 sau 
la 10.00, sigur că suntem obo-
siţi.

* Aerul curat, să-
nătate pentru creier. 
Nu trebuie să mergem direct 
să luăm masa, să ascultăm 
chemarea frigiderului. E bine 
să ieşim afară, să respirăm 
aer curat! Aerul curat se duce 
nu în plămâni, cum crede toa-
tă lumea, ci exact în creier. Se 
deschid toate ferestrele ca să 
iasă toate duhurile rele.

* Te miști, deci 
exiști.  După ce s-au des-
chis ferestrele şi începe cre-
ierul să funcţioneze, facem 
câţiva paşi și câteva exerciții 
de inspirație și expirație, ca să 

punem în circulaţie sângele, inima. Te mişti 
şi exişti, a spus un japonez. Apoi, să bem 
două pahare de apă la temperatura came-
rei.  Primul este extraordinar, pentru că eva-
cuează toate defectele tubului digestiv. Al 
doilea pahar cu apă este foarte bun pentru 
că intră în circulație și pune „locomotiva” în 
mișcare.

În timpul somnului, creierul nu doarme, 
ci funcționează ca să țină în activitate or-
ganele interne. Dar, mai face ceva foarte 
important. Dacă un om se culcă având în 
minte o problemă importantă pe care nu 
știe cum să o rezolve, a doua zi dimineața 
are și răspunsul. Deci, creierul a făcut co-
nexiunea între gândire, judecată, memorie, 
iar dimineața ai ideea pe masă, pentru că 
mintea este liniștită. Deci, să nu stai ne-
dormit.

* Ziua bună se cunoaș-
te după dușul de dimineață. 
Această este o igienă şi toaletă perfectă 

a organismului în care aruncăm toate ele-
mentele toxice din noi pentru că mişcările 
pe care le facem dimineaţa la duş sunt chiar 
mişcările din yoga, dar noi nu mai ştim lu-
crul acesta.

* Micul dejun, luat în liniș-
te. După aceea, micul dejun trebuie luat în 
liniște, fără scandal, fără a fi pe fugă, nu în 
picioare. Să fie mai mult decât o relaxare, 
să fie o plăcere. Este recomandat sucul de 
dimineață, din citrice, caroten și altele, care 
aduc și energie, și 
oligoelemente.  În 
plus, fără gadget-uri 
la masă! 

* Sănăta-
tea din ceaș-
că. Ceaiuri sau 
cafea. Este bine să 
se bea în general o 
ceaşcă încet, liniş-
tit, şi ca plăcere, şi 
ca digestie.

*  Zâmbet 
pentru o să-
nătate mai 
bună.  Încă un 
secret, zâmbetul. 
Cel mai bun prieten 
al omului, mai ales 
al creierului, nu 
este calculatorul, ci zâmbetul. 

* Alimentele ușoare, ideale pen-
tru masa de prânz. Celula nervoasă nu 
doreşte multă mâncare la prânz. În cantități 
mici, carnea este perfect bună pentru întreg 
organismul. Cea mai bună este carnea cu ca-
lorii puține. Carnea de curcan și de pește sunt 
cele mai bune. Creierul nu suportă grăsimea, 
dar îi place dulcele. Este de acord cu cioco-
lata cât mai neagră. Creierul iubește mierea.

* Masa de seară, cât mai ușoa-
ră.  Masa de seară trebuie să fie fără multe 
produse din carne şi grase şi fără o supra-
solicitare. 

* Somnul dulce mult aduce. În 
timpul somnului în  organismul nostru are 
loc o curăţare a creierului. Partea superi-
oară a creierului doarme, partea interioa-
ră este viaţa noastră vegetativă în care 
toate organele funcţionează şi ne curăţă 
cu ocazia asta creierul, întreg organis-

mul se linişteşte şi a doua zi pornim de 
la capăt. Un somn bun la adult trebuie 
să dureze peste șase ore. Trebuie să ne 
ducem la culcare la ora 22.00.

(Leacuri și terapii)

Sfaturile unui celebru neurochirurg

Un reputat chirurg a făcut un top al celor mai 
importante lucruri pe care le putem îndepli-

ni, pentru a avea un creier sănătos.  Creierul are 
nevoie de aer curat, de mâncare sănătoasă, fără 
grăsime, dar cu un dulce bun, precum mierea. 
Creierului îi place ciocolata, are nevoie de apă, 
dar cel mai mult și mai mult îi place zâmbetul. Ci-
titul, întâlnirile cu oameni dragi, muzica bună, dar 
mai ales dansul țin creierul sănătos. 

Rubrică susţinută de 
Valeria ŞTEFUREAC
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ДЕПАРТАМЕНТ 
містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради 

оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 

підлягають продажу фізичним особам і знаходяться в користуванні 
або орендуються ними

ЛОТ 1
№ 
з/п Адреса земельної ділянки Площа  (га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Головна,265-А 0,0102 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02) (будівництво та обслуговування складських приміщень)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 2
№ 
з/п Адреса земельної ділянки Площа 

(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Миколаївська,38-Б 0,3500 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (обслуговування складу)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 3
№ 
з/п Адреса земельної ділянки Площа 

(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Небесної Сотні,14 0,1757 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (обслуговування будівель магазину)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 4
№ з/п Адреса земельної ділянки Площа (га) Цільове призначення земельної ділянки

1. вул.Шухевича Романа, 35-Б 0,0451 для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код 02.01)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 5

№ з/п Адреса земельної ділянки Площа 
(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Кишинівська,4-А 0,0339 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (нежитлові будівлі)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 6
№ 
з/п Адреса земельної ділянки Площа 

(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Донбасівська,1 0,1107 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02) (обслуговування виробничих будівель)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 7
№ 
з/п Адреса земельної ділянки Площа (га) Цільове призначення земельної ділянки

1. вул.Миколайчука Івана, 9-А 0,1057 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (нежитлове приміщення)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 8
№ 
з/п Адреса земельної ділянки Площа 

(га) Цільове призначення земельної ділянки

1. вул.Затишна,39 0,0505 для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код 02.01)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.
Прийняття заяв припиняється за три дні до дати проведення конкурсу. 
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. 
В разі виникнення необхідності, усунення недоліків щодо виконання звіту про експертну оцінку земельної ділянки, експерт доопрацьовує звіт про оцінку 

земельної ділянки. 
Збір необхідної додаткової інформації (крім наявної в департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради) проводить оцінювач. 
Рецензування звіту про експертну оцінку земельної ділянки проводиться за ініціативою та за рахунок оцінювача. 
Разом з заявою необхідно подати: 
- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента-фізичної особи-підприємця); 

- згода на обробку персональних даних (для претендента-фізичної особи-підприємця); 
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); 
- копія(ї) ліцензії(й); 
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки; 
- матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки земельних ділянок. 
В окремо опечатаному конверті мають міститися пропозиції щодо умов оплати по кожній земельній ділянці окремо - відповідно до калькуляції 

витрат, а саме: протокол погодження договірної ціни на виконання робіт та кошторис на виконання робіт.
Заяви приймаються до 03.05.2019р. (включно) за адресою: 58008, м.Чернівці, вул.Б.Хмельницького, 64-А, департамент містобудівного комплексу та 

земельних відносин міської ради, каб. 101. 
Конкурс відбудеться 07.05.2019р. в приміщені Чернівецької міської ради (площа Центральна,1), в кабінеті №308 о 15:00.
Телефон для довідок: (0372) 52-57-86.
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În prima zi a lui Florar și-a 
sărbătorit ziua de naștere, adu-
nându-şi la buchetul vieţii încă o 
frumoasă primăvară,  domnul

Vasile
PALADEAN

din Cernăuți. Domnul Vasile este 
un adevărat artist, cu aparatul de 
fotografiat în mâini. Fotografiile 
dumnealui sunt neobișnuite, la 
un înalt nivel artistic. Dumnealui 
caută mereu să înveşnicească 

metafora vieții, frumusețea naturii și a sufletului ome-
nesc. Nu întâmplător fotografiile sale se bucură de 
apreciere la Cernăuți și în România. El este un foto-
graf-cronicar neoficial al vieții culturale a românilor 
nord-bucovineni, lucru pe care îl face din toată inima. 

Cu prilejul zilei de naștere, cei apropiați sufletului, 
prietenii, reprezentanții comunității românești din ținut îi 
urează multă sănătate, bunăstare, fericire și noroc, ani 
frumoși ca ziua de arminden. 

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 

  La 29 aprilie și-a sărbă-
torit ziua de naștere doamna  

Cristina
SAINCIUC

din satul Bălcăuți, raionul 
Noua Suliță. Doamna Cristina 
este lucrătoare a culturii din 
această localitate cu frumoa-
se tradiții populare. 

Cu ocazia împlinirii unei 
frumoase vârste, rudele și 
prietenii, colegii de breaslă îi 

urează mulți ani fericiți în sânul familiei ei prospere, iu-
bire și speranță, credință și spor în toate și nu în ultimul 
rând, multă sănătate și noroc. Să-i fie viața senină și 
plină de bucurii cum sunt plini de flori pomii din livezi din 
această perioadă a anului. 

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!

BERBECUL. Se întrezăresc evenimente 
cu impact emoțional substanțial. În jurul zilei 
de joi, ar putea interveni unele confuzii la ser-
viciu care se reflectă în calitatea muncii tale. 
Asigură-te că nu ajungi în situația de a face 
și munca altor colegi. Zilele de luni și marți ar 

putea avea o influență benefică asupra atmosferei din 
cuplu. Programează o plimbare împreună cu partenerul.

TAURUL. Zilele de luni și marți vor fi des-
tul de solicitante pe plan fizic. Dar, la servi-
ciu te bucuri de o atmosferă de lucru liniștită. 
În cazul în care apar urgențe, acționează la 
timp.  În jurul zilei de joi se evidențiază din nou 
nepotrivirile dintre tine și partener în ceea ce 

privește planurile de viitor. Dacă vă doriți ca lucrurile să 
meargă în cuplu, ar fi cazul să vă sincronizați viziunile. 

GEMENII.  Mijlocul de săptămână se 
arată a fi cel mai solicitant pe plan profesional, 
poate pentru că resimți acut presiunile și ten-
siunile din mediul în care lucrezi. Dacă te lași 
prea tare afectat de ele, s-ar putea ca randa-
mentul tău să aibă de suferit. Luni și marți te 

bucuri de o atmosferă liniștită în cuplu. La sfârşitul săptă-
mânii ești în dispoziția necesară să socializezi.

RACUL. Nu se așteaptă o săptămână 
prea încordată la serviciu. Doar în jurul zilei de 
joi te confrunți cu unele provocări. Atâta timp 
cât nu-ți programezi întrevederi de afaceri, nu 
întâmpini probleme. Lunea și marțea aceasta 
tronează calmul și liniștea peste climatul de 

acasă cu condiția să eviți să aduci chestiunile de serviciu 
în discuția cu cei dragi. Te bucuri de un mijloc de săptă-
mână extrem de animat pe plan sentimental.

LEUL. Dacă există chestiuni importante 
care se cer discutate cu colegii de muncă, in-
dicat ar fi s-o faci luni sau marți. Joi ar putea 
apărea unele dificultăți materiale care țin mai 
degrabă de modul în care-ți gestionezi finanțe-
le. Se recomandă să duci  o evidență mai clară 

a cheltuielilor. Viața de familie pare să te preocupe cel mai 
mult săptămâna aceasta. Ce-i drept, atmosfera de acasă 
poate fi destul de sumbră. 

FECIOARA. Zilele de luni și marți se 
anunță a fi deosebit de faste pe plan financiar, 
având şi câștiguri deloc de neglijat. Obiceiuri-
le tale de consum ar trebui reevaluate, astfel 
încât să te poți bucura de acest flux de capital. 
În relaţiile de familie se cere mai multă tole-

ranţă, reuşind să pășiți cu dreptul în weekend și să vă 
bucurați de el așa cum se cuvine. Nu te deda la acuze 
și critici.

BALANŢA. Această săptămână vine la 
pachet cu oportunități reale de câștig, dar ale-
ge-le pe cele care nu presupun riscuri prea mari, 
chiar dacă valoarea eventualului profit este mai 
mică. Pot apărea dificultăți în comunicarea cu 
colegii.  În cuplu, zilele de luni și marți se prefi-

gurează a fi destul de armonioase. Sfârşitul săptămânii te 
surprinde într-o dispoziție deschisă și sociabilă.  

SCORPIONUL.  Zilele de luni și marți 
par să fie marcate de multă nehotărâre. E clar 
că te frământă destul de mult faptul că trebuie 
să iei o decizie. În loc să continui să te chi-
nui, mai bine faci o alegere și te adaptezi din 
mers. Apar cheltuieli neaşteptate. E drept că 

s-ar putea să nu intri în posesia sumelor la care sperai. 
O chestiune legată de bani ar putea interveni între tine 
și cei din familie. 

SĂGETĂTORUL. Luni și marți poți avea 
parte de realizări remarcabile în cadrul proiecte-
lor de grup. Dar e nevoie să se vadă și ampren-
ta ta personală la final. Printre preocupările tale 
cele mai importante de săptămâna aceasta se 
numără viața socială. Orele de după programul 

de lucru sunt dedicate prietenilor şi celor din familie. 
CAPRICORNUL. Lunea și marțea 

aceasta s-ar putea să primești sarcini destul 
de solicitante care se ridică la nivelul pre-
gătirii și experienței tale profesionale. Viața 
sentimentală intră într-un con de umbră săp-
tămâna aceasta, permițându-ți să te desfă-

șori pe scena socială. Acum e momentul să menţii relații 
de mare perspectivă,  un contact stabil cu oamenii care 
te inspiră și chiar să dezvolți proiecte în asociere cu ei.

VĂRSĂTORUL. S-ar putea ca luni și 
marți să fie nevoie să te zbați puţin pentru a 
obține o aprobare, reuşind să faci față cu suc-
ces birocrației. Nu le lăsa însă să te-aducă în 
pragul unui conflict de proporții cu superiorii. 
Sectorul sentimental și cel de familie nu se 

numără printre prioritățile tale de săptămâna aceasta, 
pentru că nu te confrunți cu crize pe aceste planuri. Vei 
cunoaște persoane care te provoacă să vezi viața altfel.

PEȘTII. Săptămâna aceasta te-ai putea 
confrunta cu lipsuri pe plan financiar. Poate 
că nu vor surveni găuri prea mari în buget, dar 
cert e că se dorește să-ți administrezi cu mai 
multă chibzuință finanțele. Joi, nepotrivirile de 
caracter pot chiar să ducă la un conflict cu par-

tenerul. Dacă ți-ai cultiva mai mult latura realistă și prac-
tică, cel drag nu ți-ar mai reproșa faptul că ești mereu cu 
capul în nori. 

HOROSCOP
6-12.05.2019

Ziua de 4 mai este deose-
bită pentru doamna

Maria
ONOFREICIUC,

director-adjunct al Școlii Me-
dii din Voloca, raionul Hlibo-
ca.  Este ziua de naștere a 
acestei talentate profesoare 
și organizatoare a procesului 
de instruire și de educație de 
la instituția de învățământ din 
satul natal. Doamna Maria 

este stimată de colegii de serviciu, de elevi și de părinții 
lor. Faptul că Școala de la Voloca își păstrează imagi-
nea bună, iar elevii sunt educați și în spiritul tradițiilor 
populare este și meritul directorului-adjunct, Maria On-
ofreiciuc. 

Cu prilejul zilei de naștere, doamna Maria primește 
nenumărate felicitări și buchete de flori, cu urări de mul-
tă sănătate și bunăstare, iubire și armonie în familie, 
mulți ani trăiți din plin și frumos sub steaua fericirii!

Azi, în prag de sărbătoare,
Vă  dorim în suflet soare,
În privire – strălucire,
Iar în inimă – iubire!
Vă  dorim să fie viața
Senină ca dimineața. 

La mulți ani! 

La 3 mai își va sărbători 
jubileul de 60 de ani domnul

Arcadie
NIGAESA

din satul Tărăsăuți, raionul 
Noua Suliţă. Este un cunos-
cut interpret de muzică popu-
lară românească, participant 
la diferite festivaluri regionale, 
evoluând și peste hotarele ță-
rii. De mai mulți ani activează 
ca profesor la Școala de mu-
zică pentru copii „M. Mozgo-

vyi” din Noua Suliță, mulți dintre discipolii lui fiind men-
ționați la diverse concursuri. 

Felicitându-l cu prilejul jubileului, membrii familiei 
sale, cunoscuții și prietenii, colegii de serviciu și admi-
ratorii talentului său îi doresc să-i fie viața în continuare 
frumoasă, armonioasă și duioasă ca și cântecele pe 
care domnia sa le interpretează.  Sănătate și bunăsta-
re, fericire deplină în familie și numai bucurii. 

La mulți ani și toți buni! 

ÎN ATENŢIA 
CITITORILOR!

Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea Dum-
neavoastră să apară la timp, Vă rugăm să le 
expediaţi pe adresa redacţiei până în ziua de 
marţi a săptămânii de apariţie a ziarului, indi-
când şi datele de contact (numărul de telefon şi 
E-mail) pentru a clarifica mai multe detalii des-
pre sărbătorit.

Colectivul redacţiei
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NOUA IUBITĂ A LUI JOHNNY DEPP, POLINA GLEN, ESTE O DANSATOARE DE ORIGINE 
RUSĂ, ALĂTURI DE CARE AR AVEA PLANURI SERIOASE, POTRIVIT DAILY MAIL. POLI-

NA, CARE AR AVEA ÎN JUR DE DOUĂZECI ȘI CINCI DE ANI, L-A ÎNTÂLNIT PE JOHNNY DEPP 
ANUL TRECUT LA O PETRECERE MONDENĂ, A DEZVĂLUIT O SURSĂ APROPIATĂ RUSOAI-
CEI. RECENT, ACTORUL A FOST FOTOGRAFIAT ÎN TIMP CE-ȘI ÎMBRĂŢIȘA ȘI SĂRUTA IUBITA, 
ÎNTR-UN HOTEL DIN BELGRAD, SERBIA.

CEI DOI AU FOST VĂZUŢI ÎMPREUNĂ ȘI ÎN LUNA MAI A ANULUI TRECUT, ÎN TIMP CE EL 
ERA ÎN TURNEU LA MOSCOVA CU FORMAŢIA ÎN CARE ESTE SOLIST, THE HOLLYWOOD 

VAMPIRE. POLINA, ORIGINARĂ DIN PETERSBURG, ESTE O DANSATOARE PROFESIONISTĂ 
ȘI COREGRAF, IAR POTRIVIT ACELEIAȘI PUBLICAŢII, SE PARE CĂ LOCUIEȘTE CU JOHNNY 
DEPP ÎN CONACUL SĂU DE PE SUNSET BOULEVARD. POLINA GLEN, A CĂREI FAMILIE LOCU-
IEȘTE ÎN RUSIA, AR FI VENIT ÎN STATELE UNITE ÎN URMĂ CU DOI ANI, PENTRU A-ȘI URMA 
PASIUNEA DE A DEVENI DANSATOARE PROFESIONISTĂ.  STARUL DIN „PIRAŢII DIN CARAI-
BE” NU A FOST VĂZUT CU O ALTĂ FEMEIE DE CÂND S-A DESPĂRŢIT DE FOSTA LUI SOŢIE, 
AMBER HEARD, ÎN URMA ACUZAŢIILOR DE VIOLENŢĂ CASNICĂ. DIVORŢUL DINTRE CEI DOI 
S-A FINALIZAT ÎN ANUL 2017, ACTRIŢA PRIMIND ÎN URMA PROCESULUI SUMA DE ȘAPTE 
MILIOANE DE DOLARI.

JOHNNY DEPP, LA UN PAS DE O NOUĂ CĂSĂTORIE 


