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„VISEZ SĂ AJUNGEM CU UN   
SPECTACOL  LA CERNĂUȚI”.
Ștefan ANDRONIC, dirijorul  
Coralei VOCILE PRIMĂVERII
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN 

Dezastru în regiunea Cernăuți, 
după o furtună puternică și grindină

Natura s-a dezlănţuit marți seara dea-
supra regiunii Cernăuți. O ploaie torenţială, 
însoţită de grindină de mari dimensiuni şi 
vânt puternic, a făcut prăpăd în mai mul-
te localităţi. Furtuna a afectat grav orașul 

Storojineț și localitatea învecinată Panca.   
Bucăţi mari de gheaţă loveau tot ce întâl-
neau în cale. Grindina de mărimea unui ou 
de găină a distrus maşini şi acoperişurile 
caselor. Din fericire, nu s-au înregistrat 

victime. „Necaz mare. Slavă Domnu-
lui că am rămas în viață. Tot ce am 
agonisit ani la rând s-a prăpădit într-o 
clipă. Cu câteva minute înaintea fur-
tunii câinele era foarte neliniștit și lă-
tra, prevestind nenorocirea. Planurile 
omului nu valorează nimic. Dumne-
zeu are planurile lui”, spune localnica 
Valentina Dobrydin.

Furia naturii a lovit câteva localități 
din raionul Zastavna. Vântul și grindi-
na au smuls acoperişurile caselor, iar 
ploaia torenţială a inundat grădinile 
oamenilor. Cel mai mult au avut de 
suferit satele Iurkivți, Vasyliv,  grindi-
na a distrus acoperișurile caselor și 
au acoperit pământul cu un covor de 
gheață.

Furtuna de marți a lăsat fără cu-
rent electric 26 de localități din regi-
unea Cernăuți, anunță Direcția re-
gională Situații de Urgență. În urma 
condițiilor meteo nefavorabile, fără 
curent electric au rămas 205 loca-
lități din regiunile Cernighiv, Lviv, 
Cernăuți, Kiev și Jytomyr. Pentru 
restabilirea curentului pe teren s-au 
deplasat echipele specializate. 
Pentru lichidarea consecințelor si-
tuațiilor de risc au acționat salvatorii 
și pompierii cu tehnică specializată.

Fructe  pline de nitrați au invadat piețele

De regulă, harbuzul trebuie să aibă in-
terior roşu, seminţe negre și să fie dulce. 
Din păcate, doar în condițiile de laborator 
se poate stabili conținutul de substanțe 
chimice ale unui harbuz. Specialiștii nu-
triționiști recomandă populației să amâ-
ne consumul de harbuji și zămoși până 
la finele lunii august. Cei care nu rezistă 
tentației de a savura din deliciile verii sunt 
sfătuiți să reducă conținutul de nitrați, cu-
rățind de coajă fructul sau ținându-l timp 
de o oră în apă. 

Dar nu numai pepenii verzi și zămoşii 
sunt otrăviți. La fel, prunele sau caisele 
pot provoca simptome neplăcute. Anul 
trecut la Lviv a fost găsit un lot de fruc-
te pomelo care conținea substanța toxică 
izocarbofos. Aceste fructe au fost aduse 
la noi din China. Un caz similar a avut loc 
la Kiev. Problema  constă în faptul că în 
China se folosesc legal pesticidele care 
în Ucraina sunt interzise, iar chinezii sunt 
tot mai interesați de piața agroalimentară 
ucraineană. 

Dulci, răcoritori și parfumați, pepenii verzi sunt la mare 
căutare în această perioadă. Deși conține o cantitate 

mare de vitamine și contribuie la schimbul de substanțe, 
pepenele verde este și foarte periculos, pentru că poate 
provoca intoxicații serioase din cauza injectării acestora 
cu pesticide. Medicii spun că în ultima perioadă au devenit 
mai frecvente cazurile de intoxicații în urma consumării 
pepenilor verzi și zămoșilor. Serviciile de control identifică 
fructele otrăvite pe care le elimină  din piețe și magazine. 
Potrivit Serviciului de Stat pentru protecția Consumatorilor, 
doar în luna iulie în regiunea Cernăuți au fost confiscate 
600 kilograme de pepeni verzi și zămoși care aveau un con-
ținut exagerat de mare de nitrați. Aceste fructe periculoa-
se au fost crescute în regiunea Herson. Medicii recomandă 
să cumpărăm  fructe din surse sigure. 

Actual
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Noul Parlament ucrainean 
va depune jurământul  

pe 29 august
Noul Parlament ucrainean va 

depune jurământul pe 29 august, 
când Președintele Volodymyr Ze-
lenskyi va ține și primul său dis-
curs despre starea națiunii. Ulte-
rior, va avea loc prima sesiune în 
plen. Partidul prezidențial „Slujito-
rul Poporului” are majoritatea par-
lamentară așa că nu se așteaptă 
probleme cu votarea noului cabi-
net, care ar putea fi format la în-
ceputul lui septembrie.

Data de 29 august a fost pro-
pusă de liderul partidului „Slujito-
rul Poporului” Dmytro Razumkov. 
Potrivit lui, la prima ședință  depu-
tații vor depune jurământul. Prima 
ședință a Parlamentului nou-ales, 
în conformitate cu Constituția, va 
fi deschisă de cel mai în vârstă 

parlamentar. Este vorba de Iuli 
Iofe de 78 de ani, care reprezin-
tă Platforma de Opoziție – Pentru 
Viață. 

Reamintim că potrivit rezul-
tatelor finale ale alegerilor parla-
mentare anticipate din 21 iulie, 
partidul prezidențial „Slujitorul 
Poporului” a câștigat detașat  cu 
43,16% din voturi. Platforma de 
Opoziție – Pentru Viață a acumu-
lat 13,05% din voturi. Partidul fos-
tului premier, Iulia Tymoșenko, a 
obținut 8,18% din voturi, clasân-
du-se pe locul trei, urmat de par-
tidul ex-președintelui Petro Po-
roșenko cu 8,1% și formațiunea 
cântărețului Sviatoslav Vakarciuk, 
cu 5,8% din voturi. Pragul electo-
ral în Ucraina este de 5%.

Nerușinare! Salarii uriașe pentru directorii companiilor de stat
Utilizatorii rețelelor de socializare discu-

tă activ despre salariul nerușinat de mare 
al șefului Ukrzaliznyțea, Evhen Kravțov. 

Potrivit declarației de avere, în 2018 șeful 
căilor ferate ucrainene primea un salariu 
lunar de 570 mii de grivne. Adică,  Kravțov 

primește un salariu de zece ori mai mare 
decât al unui ministru. Internauții au calculat 
că venitul lunar al șefului căilor ferate poate 

acoperi 364 de pensii sau 153 de salarii mi-
nime. Evhen Kravțov are 33 de ani și figu-
rează pe lista celor mai bine plătiți manageri 
care lucrează în cadrul companiilor aflate în 
gestionarea statului. Curios rămâne faptul 
că  Kravțov are o biografie de muncă foarte 
scurtă. După absolvirea studiilor, în peri-
oada 2008-2014  a fost angajat la o firmă 
de avocatură. În 2015 a devenit consilier al 
directorului general al Ukrzaliznyțea. În ur-
mătorii patru ani el a avansat în post până 
la funcția de director.

Salariile managerilor de top ai compani-
ilor de stat ridică multe semne de întrebare.  
Analiștii au stabilit top-ul celor mai bogați 
manageri plătiți cu milioane de grivne din 
banii publici. Liderul listei este președintele 
Companiei „Naftogaz”, Andrii Kobolev, care 
câștigă anual peste 47 milioane de grivne.  
Urmează Evhen Ktavțov, șeful Ukrzalizny-
țea cu 7,3 milioane de grivne, Iuri Nedașko-
vskyi, președintele Companiei Energoatom 
– 7,3 milioane de grivne, Vsevolod Koval-
ciuk, președintele Ukrenergo – 6,3 milioane 
de grivne, Igor Smeleanskyi, președintele 
Ukrpoșta – 4 milioane de grivne. Lista poate 
fi continuată, însă din lipsă de spațiu propun 
să  ne oprim aici.

Zile numărate până la începerea 
școlii! Ce noutăți aduce anul  

școlar 2019-2020!
Peste două săptămâni începe noul an 

școlar,  însă pregătirile nu trebuie să aş-
tepte până pe ultima sută de metri. Haine, 
ghiozdan, rechizite și multe altele, însă cea 
mai importantă este pregătirea psihologică 
atât pentru părinți, cât și pentru copii. În 
mod tradiţional, primul clopoțel va răsuna în 
școli pe 1 septembrie, dar orele vor înce-
pe luni, 2 septembrie. Un fapt important  ce 
ține de anul școlar 2019-2020 este anula-
rea uniformei școlare. Copiii vor putea să-și 
aleagă de sine stătător hainele în care se 
vor simți confortabil. În plus, elevii din ciclul 
primar vor trebui să poarte veste reflecto-
rizante. Pe lângă îmbrăcăminte, elevii vor 
putea alege în mod independent forma de 
învățământ. Această inovație se aplică în 
cazul copiilor care practică sportul sau stu-
diază muzica la nivel profesional, sau au 
alte necesităţi   specifice. Pentru ei, profe-
sorii vor trebui să întocmească un program 
de studiu individual. De asemenea,  copiii 

vor putea fi înscriși  la instituțiile de învă-
țământ fără teste și interviuri. O altă regu-
lă introdusă în școli se referă la reducerea 
procedurilor birocratice. De acum înainte 
cadrele didactice nu mai sunt obligate să 
vină cu conspecte și planuri detaliate ale 
orei, planuri calendaristice, etc. 

De menționat că vacanțele școlare sunt 
doar recomandate de Ministerul Învățămân-
tului. Decizia finală cu privire la condițiile și 
durata vacanțelor va fi luată de instituțiile de 
învățământ. În structura anului de învăță-
mânt 2019-2020 sunt prevăzute 4 vacanțe: 
toamna (28 octombrie – 3 noiembrie), iarna 
(23 decembrie – 7 ianuarie), primăvara (23-
29 martie) și vara (1 iunie – 31 august). De 
asemenea, elevii se vor putea bucura su-
plimentar de zile libere:  14 octombrie (luni) 
– Ziua Apărătorului Ucrainei; 25 decembrie 
(miercuri) – Crăciunul pe stil nou și cel cato-
lic; 8 martie (duminică) – Ziua Internațională 
a Femeii (luni, 9 martie, probabil va fi decla-

rată zi liberă); 19 și 20 aprilie (duminică și 
luni) – Paștele; 1 mai (vineri) – Ziua Muncii;  

9 mai (sâmbătă) – Ziua Victoriei (cel mai 
probabil, ziua de luni, 11 mai, va fi liberă).

Eveniment

Pagină realizată de Mihai URSU
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Bucurie pentru  
copii și maturi 
Proiectele de colaborare transfron-

talieră sunt eficiente pentru comunitățile 
teritoriale unite din regiunea noastră. Pe 
ele contează și conducerea Comunității 
Teritorial Unite Voloca, raionul Hliboca. 
Zilele acestea, la Voloca a avut loc sem-
narea Memorandumului de colaborare 
cu Asociația pentru dezvoltarea comu-
nităților „Zona Metropolitană Botoșani” 
din Botoșani (România). Pe document 
și-au pus semnăturile directorul acesteia 
Florin Simion Egner și primarul Comuni-
tății Voloca, Valentin Glopina. Memoran-
dumul prevede colaborarea în domeniul 
culturii, artei, învățământului, turismului 
și sportului. 

Comunitatea Teritorial Unită se poa-
te mândri și cu o altă realizare, cu da-
rea în exploatare a unei grădinițe de 
copii la Valea Cosminului. Pe teritoriul 
Comunității sunt 527 de copii de vârstă 
preșcolară. Cele trei instituții preșcolare 
din Voloca, Hrușăuți și Valea Cosminului 
sunt frecventate în total de 145 de co-
pii. Deci, crearea a noi locuri la grădinițe 
este o problemă foarte acută. La noua 
grădiniță din Valea Cosminului sunt în-
scriși 50 de copii. La construcția ei au 
fost cheltuite 6,3 milioane grivne, dintre 
care 5,1 milioane primite ca subvenții de 
stat, iar circa 1 milion de grivne – din bu-
getul local. 30 mii grivne au fost donate 
de mecenați. 

Probleme și soluții

Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC 

Cum medicina accesibilă poate ajunge în localitățile sătești? 
Deservirea medicală accesibi-

lă este scopul reformelor în dome-
niul respectiv. Aceasta trebuie s-o 
simtă, în primul rând, locuitorii din 
localitățile sătești. În comunitățile 
teritorial unite sunt ambulatorii noi. 
Ele sunt construite după unul și 
același proiect și sunt echipate cu 
dispozitive medicale performante. 
Cu câteva luni în urmă un aseme-
nea ambulatoriu cu inscripția „Me-
dicina accesibilă” a fost deschis la 
Ostrița, raionul Herța. Împreună 
cu cheile de la noul edificiu, per-
sonalului medical i s-au înmânat și 
cheile de la automobil. 

Săptămâna trecută asemenea 
festivități au avut loc la Horbova, 
un alt sat din Comunitatea Terito-
rial Unită. Adjunctul șefului Admi-
nistrației Regionale de Stat Cer-
năuți, Myhailo Pavliuk, prezent la 
ele, a îndeplinit aceeași misiune. 
Personalul medical de la noul am-
bulatoriu „Medicina accesibilă”, de 
asemenea, dispune de un auto-
mobil pentru deservirea operativă 
a bolnavilor. 

– Horbova a avut și până acum 
ambulatoriu, însă condițiile de 
acolo nu pot fi comparate cu cele 
de care medicii de familie dispun 
în prezent, a menționat starostele 
satului, domnul Dan Crâșmaru. 

Au primit utilaje moderne pentru a 
determina mai precis diagnosticul 
pacienților, ceea ce este foarte im-
portant la etapa inițială de tratare 

a bolilor. Cu ajutorul automobilului 
lucrătorii medicali se pot deplasa 
operativ la bolnavii din sat și din 
localitățile vecine, care, de ase-

menea, fac parte din Comunitatea 
Teritorial Unită Ostrița. Ambulato-
riul poartă numele Sfântului Pan-
telimon, ocrotitorul medicilor. 

Nu departe de ambulatoriu 
funcționează și o farmacie, unde 
pot fi procurate o bună parte din 
medicamente, așa ca la oraș. 

Primarul  Comunității Teritorial 
Unite Ostrița, domnul Vasile Țur-
can, consideră că prin deschide-
rea acestor ambulatorii s-a făcut 
deja un pas înainte. 

– Într-adevăr, în acești doi ani 
de când există Comunitatea Teri-
torială a noastră s-a realizat mult 
în privința creării condițiilor pen-
tru o medicină accesibilă, afirmă 
domnul primar. Și nu este vorba 
numai de aceste două ambulato-
rii moderne. Înainte de aceasta 
am finanțat reparațiile capitale 
la edificiul vechi al ambulatoriu-
lui din Godinești. În momentul 
de față pregătim documentația 
tehnică pentru un nou ambulato-
riu la Țureni. Dacă programul de 
stat „Medicina accesibilă” va fi 
continuat, vom înainta documen-
tația respectivă, iar dacă nu, vom 
aduna mijloace pentru reparații 
capitale ale edificiului vechiului 
ambulatoriu din acest sat. Ori-
cum, căutăm posibilități pentru 
a întări baza materială a tuturor 
instituțiilor sociale din toate sate-
le care fac parte din comunitatea 
noastră.

Două treimi din  
bugetele locale  

depind de subvențiile 
din Bugetul de stat 
În cadrul unei recente conferințe de presă, 

șefa Departamentului financiar al Administraţiei 
Regionale de Stat, Angela Diakova, a declarat că 
în primul semestru al anului curent în bugetele lo-
cale au fost vărsate 1.865,4 milioane grivne, cu 
256,2 milioane grivne mai mult decât în perioa-
da respectivă a anului trecut. Din această sumă 
1.631,1 milioane grivne au fost direcționate în 
fondul general al bugetelor locale, de asemenea 
depășindu-se indicii din primul semestru al anului 
trecut. Au crescut și încasările proprii ale institu-
țiilor bugetare. Au scăzut încasările numai în bu-
getele a două comunități teritoriale – Tereblecea, 
raionul Hliboca, și Kostrijivka, raionul Zastavna. 
De fapt, aceste două raioane sunt lidere în ceea 
ce privește creșterea părții de venituri a bugetelor 
locale. 

Potrivit acestor indici, regiunea Cernăuți deți-
ne un loc de mijloc în ratingul pe țară. La mărirea 
acestor încasări în bugetele locale au contribuit 
mărirea cu 50 la sută a taxei pentru folosirea spe-
cială a resurselor silvice, subsolului, a accizelor la 
produsele din tutun și a impozitului ecologic, men-
ținerea impozitului la combustibil, plătit în bugetele 
locale, la nivelul de 13,44 la sută. 

În pofida acestor rezultate pozitive,  două tre-
imi din bugetele locale depind de subvențiile din 
Bugetul de stat.  Dintre raioane cele mai depen-
dente de subvențiile de la Kiev sunt Herța (95 la 
sută), Storojineț (94 la sută) și Hotin (83 la sută), 
iar între Comunitățile Teritorial Unite – Ciudei (86 
la sută). 

Doamna Angela Diakova vede o posibilitate 
eficientă de mărire a încasărilor în bugetele lo-
cale prin aplicarea impozitului pentru imobil, așa 
cum se procedează în țările europene. La acest 
capitol lucrul bate pasul pe loc. În primul semestru 
al anului în curs în urma aplicării acestui impozit  
bugetele locale „s-au îmbogățit” doar cu 19,8 mili-
oane grivne. Serviciul Fiscal de Stat până la 1 iulie 
a reușit să trimită tuturor proprietarilor de imobil 
declarații pentru achitarea acestui fel de impozit 
până la data de 30 august. Dacă până la finele 
lui august nu vor fi achitate impozitele, proprietarii 
vor fi penalizați. Achitarea impozitului pe imobil va 
garanta finanțarea tuturor  cheltuielilor bugetare.



5LC
Joi, 15 august 2019Cronica penală

  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Șofer condamnat pentru accidentarea 
mortală a unui pieton

Incidentul s-a produs în toamna anului 2018, în 
centrul raional Storojineț. Șoferul unui autoturism 
„Peugeot”, care se deplasa prin centrul raional cu o 
viteză de aproape 80 kilometri pe oră, a dat dovadă 

de neatenție și a ieșit pe contra-
sens, accidentându-l pe un băr-
bat, care tocmai traversa strada. 
În rezultatul impactului, pietonul 
în vârstă de 57 de ani a murit pe 
loc. În cadrul procesului judiciar, 
inculpatul a rugat să nu fie privat 
de libertate pentru a avea posibi-
litate să câștige bani și a restitui 
pagubele familiei celui decedat, 
precum și a rugat să fie luat în 
considerare acel fapt că are pa-
tru copii minori. Judecătoria ra-
ională Storojineț i-a pronunțat o 
pedeapsă sub formă de privare 
de libertate pentru o perioadă 
de patru ani. În același timp, in-
stanța l-a eliberat pe inculpat de 

ispășirea pedepsei cu condiția că timp de trei ani 
nu va comite vreo infracțiune și va îndeplini cum 
se cuvine obligațiunile puse în seama lui de către 
judecată.    

O fetiță a nimerit sub roțile unui tractor
Tragica întâmplare a avut loc 

în localitatea Dracinţi, raionul 
Chițmani. Părinții fetiței în vâr-
stă de cinci anișori adunau fân 
din câmp și-l încărcau în remor-
ca tractorului, la volanul căruia 
se afla un vecin. În acelaşi timp, 
în câmp se jucau câțiva copii. 
Potrivit unor date prealabile ale 
anchetei, când bărbatul a por-
nit tractorul, el nu a observat că 
lângă una din roțile remorcii este 
un copil. Expertizele medicale au 
arătat că bărbatul se afla la vola-
nul tractorului în stare de ebrieta-
te. Poliția a demarat o anchetă. 
Copilul se află în stare gravă la 
spital. Cercetările continuă.    

Bărbat judecat pentru că și-a omorât 
cu sânge rece fosta soție

O instanță din Cernăuți l-a 
condamnat pe un locuitor al cen-
trului regional în vârstă de 55 de 
ani, care și-a ucis cu cruzime 
fosta consoartă. Aflându-se în 
stare de ebrietate, în timpul unui 
conflict ordinar, bărbatul i-a apli-
cat câteva lovituri de cuțit, care 
s-au dovedit a fi incompatibile cu 
viața. Femeia a murit din cauza 
pierderii masive de sânge. Inten-
ționând să șteargă urmele crimei, 
bărbatul a spălat corpul neînsu-
flețit de sânge și l-a ascuns sub 
pat. Pentru crima comisă el va 
sta la închisoare opt ani.   

Două vieți înghițite de stihia apei
Tragedia s-a produs în localita-

tea Stăuceni din raionul Chițmani. În 
acea zi pe malul lacului se odihnea 
o companie de prieteni din satul Hli-
vișce. Bărbatul a sărit în apă și mult 
timp nu a ieșit la suprafață. Obser-
vând lipsa prietenului, ceilalți au în-
ceput căutările. Într-un sfârșit ei au 
găsit corpul bărbatului, dar deja fără 
semne de viață. Cadavrul a fost ex-
pediat la expertiza medico-legală. 

Tot zilele trecute un copil s-a 
înecat în apele Ceremușului, în 
zona orașului Vijnița. Până la sosi-
rea medicilor, localnicii au scos co-
pilul la suprafață. Oamenii în halate 
albe au întreprins toate acțiunile de 
reanimare, care, însă, s-au dovedit 
a fi zadarnice. Corpul băiețelului, 
locuitor al satului Sinăuți, raionul 
Hliboca, a fost transmis la expertiză 
pentru a fi stabilită cauza adevărată 
a morții.    

Tentativă eșuată 
a contrabandiștilor

Un grup din zece persoane a încercat să transporte un lot însem-
nat de țigări fără acciz de cealaltă parte a frontierei, în România veci-
nă. Incidentul a avut loc în apropiere de localitatea Crasna din raionul 
Storojineț. Văzându-i pe grăniceri, tinerii au abandonat mai multe lăzi 
cu marfă de contrabandă. Pentru a nu admite trecerea ilegală a fron-
tierei de către persoanele sus menționate, grănicerii au fost nevoiți să 
tragă câteva focuri de avertisment în aer. La locul cu pricina grănicerii 
au găsit 14,5 mii de pachete de țigări estimate la suma de 400 mii 
grivne.   

Nu numai că nu a plătit 
pentru taxi, ci a furat 

și poșeta șoferului
Un cernăuțean în vârstă de 37 de ani a apelat la poliție și a co-

municat că a fost jefuit de un pasager, pe care l-a transportat în loca-
litatea Banyliv din raionul Storojineț. După ce a coborât din mașină, 
bărbatul nu numai că nu a achitat suma cerută, ci a înșfăcat poșeta 
taximetristului în care acesta păstra o sumă de bani și actele persona-
le. După câteva ore de căutări, polițiștii de la SR de poliție Storojineț 
l-au identificat pe infractor – un tânăr de 18 ani, care locuiește în unul 
din satele raionului Storojineț. Pentru fapta comisă el riscă să stea la 
răcoare până la trei ani. 

Mașina unui cernăuțean 
a fost incendiată 

pe timp de noapte
Pe data de 12 au-

gust, pe la orele patru 
de noapte, poliția a 
fost alertată în privința 
incendierii unui auto-
mobil pe una din stră-
zile centrului regional. 
Sosind la fața locului, 
polițiștii au constatat 
că, într-adevăr ma-
șina de marca Audi 
Q7, care aparținea 
unui cernăuțean de 
38 de ani, a ars. Ma-
șina a fost expediată 
la expertiză, iar poliția 
încearcă să identifice 
persoanele, care pot 
fi complice la această 
crimă.   
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            Secretele fondului de ten

* Un grad mare de acoperire 
asigură ascunderea perfectă a problemelor 
pigmentare. Aceste texturi sunt de obicei 
compacte, iar culoarea trebuie să fie într-un 
acord perfect cu pielea. Gradul de acoperi-
re mare se poate testa ușor pe antebraț în 
zona unde venele sunt foarte vizibile. Dacă 
albastrul acestora nu mai este vizibil după 
aplicare, nici petele de pe față nu se vor mai 
vedea după folosire. Dacă sunt  imperfecți-
uni greu de camuflat, fondul de ten trebuie 
aplicat cu ajutorul unui mic burete umed. În 
felul acesta, își va păstra aspectul impecabil 
mai mult timp.

* Alegerea fondului de ten tre-
buie făcută când tenul nu este acoperit de 
farduri și sursa de lumină e naturală. Testa-
rea culorii se face, aplicând fondul de ten pe 
linia maxilarului – dacă, după ce-l întinzi, nu 
vezi nicio deosebire de nuanță, atunci ai gă-
sit culoarea ideală. Când nu ai posibilitatea 

să-l testezi la magazin, cere înainte de a-l 
cumpăra un tester pentru acasă.

* Chiar şi cel mai bun și scump 
fond de ten expiră! Termenul de ga-
ranție este de șase luni de la data deschi-
derii. Dar poate fi prelungită valabilitatea 
lui, păstrându-l bine închis și la loc răcoros, 
chiar în frigider. Totuși, nu trebuie păstrat 
mai mult de un an! 

* Fondul de ten se alege în 
funcție de tipul de piele. Dacă tenul 
este gras sau mixt, texturile fără ulei trebuie 
să fie în atenția ta. Pielea uscată va benefi-
cia de o formulă hidratantă. Tenul matur va 
căpăta catifelare cu textura-spumă. Aceas-
ta este ideală dacă  doreşti să ascunzi im-
perfecțiunile sau preferi un machiaj de oca-
zie, sofisticat fără a fi încărcat.

* Aplicarea este și ea impor-
tantă. Se aplică puncte de fond de ten pe 
nas, pe frunte și bărbie și se întind către 

urechi, frunte și gât, estompând cu mișcări 
de sus în jos sau pe orizontală, niciodată 
ascendente, pentru că se ridică puful de pe 
față și aspectul nu va mai fi neted.

Pe timp canicular, se alege un fond de 
ten cu factor de protecție solară. Tenul va 
arăta impecabil și totodată va fi apărat de 
acțiunea razelor ultraviolete.

Fondul de ten este o soluție practică, simplă și 
eficientă, care subliniază frumusețea, ascun-

de problemele și care sporește încrederea.  Cu o 
singură condiție – să fie ales fondul de ten potri-
vit și să fie folosit  corect. Acoperirea, textura și 
culoarea sunt cele trei aspecte pe care trebuie  
să le aveți în vedere când alegeți fondul de ten. 
El trebuie să fie ca o a doua piele, să nu se obser-
ve, dar să ofere un aspect perfect. Totuși, există 
foarte multe idei preconcepute legate de acest 
fard. Iată câteva dintre secretele lui.

• E bine de ştiut!

Alimente care nu trebuie păstrate în frigider

* Avocado trebuie păstrat la tem-
peratura camerei. Dacă este pus în frigider, 
se va înmuia și își va pierde din proprietăți.

* Roșiile. Ideal e să le păstrezi la 
temperatura camerei. Însă, dacă sunt de-
pozitate la frigider, ele declanșează un sis-
tem de oprire în producerea de enzime. Iar 
exact aceste enzime sunt răspunzătoare de 
aroma și gustul lor.

* Castraveții și ardeii grași. 
Dacă sunt puși în frigider ardeii grași se vor 
înmuia. Ar trebui să fie depozitați în lădițe și 
să fie feriți de lumină. La fel și castraveții. 
Aceștia, la contactul cu frigul își vor pierde 
din gust, iar coaja lor se va înmuia rapid.

* Pepenii verzi sunt foarte gustoși 
reci și așa îi preferăm de regulă. Însă, dacă 

nu sunt ținuţi la rece, își vor păstra gustul 
pentru mai mult timp. De asemenea, calită-
țile antioxidante se vor păstra.

* Piersicile, nectarinele, caise-
le, prunele. Este ideal să fie păstrate la 
temperatura camerei cel puțin până se coc 
bine.

* Ceapa, dacă este pusă în fri-
gider,  se va înmuia din cauza umidită-
ții și va prelua gustul altor alimente. De 
aceea, atât ceapa cât și usturoiul se vor 
păstra într-un loc rece, dar nu în frigider. 

* Nici pâinea nu ar trebui ținu-
tă la frigider. Explicația este aceea 
că mediul rece, umed o va usca, se va 
întări și pur și simplu nu va mai fi fra-
gedă.

Anumite alimente nu ar trebui depozitate în 
frigider. Mai ales fructele și legumele, deoare-

ce prin depozitarea lor la rece se pierde o mare 
parte din proprietăți. De aceea, este bine să fie 
păstrate la temperatura camerei. Altfel spus, 
temperaturile mici din frigider pot modifica struc-
tura unui aliment și îi pot modifica gustul. În plus, 
umezeala favorizează formarea mucegaiului și 
putrezirea vegetalelor. Prin urmare, anumite pro-
duse nu trebuie păstrate în frigider.

Cartofi umpluți 
cu broccoli 

și carne de pui

Ingrediente: 6 cartofi mari, ulei de măs-
line, 50 g unt, ½ cană de iaurt, piper, 1 cană de 

broccoli (fiert), 1 cană de carne de pui fiert, 5 
felii de bacon tocat, caşcaval ras.

Preparare. Se încălzeşte cuptorul şi 
între timp se spală cartofii, se  ung cu puţin 
ulei de măsline şi se presară cu sare. Se 
dau la cuptor pentru 45 min. până devin 
fragezi. După ce se scot din cuptor, se taie 
pe lung, astfel încât să putem scoate mie-
zul cartofului, pe care îl punem într-un vas 
adânc. În acest vas se adaugă untul, caş-
cavalul ras şi iaurtul, amestecând energic 
până se obţine o compoziţie omogenă şi se 
adaugă sare şi piper după gust. Cu acest 
amestec se umplu cartofii,  peste care se 
adaugă broccoli şi carne de pui, apăsând 
dacă este necesar. Se presară deasupra  
câteva feliuţe de bacon şi apoi se introduc 
cartofii umpluţi la cuptor pentru încă 10 mi-
nute. 

Ardei umpluți 
cu carne de pui

Ingrediente: 15-16 ardei, 100 g orez,  
500 g carne de pui tocată, 2 cepe, 1 ou,  
mărar, piper, sare, cimbru – după gust.

Pentru sos:  50 ml ulei,  3 cepe medii, 
400 g piure de roșii, busuioc proaspăt. 

Preparare.  Se spală şi se curăţă ardeii 
de seminţe, făcând un căpăcel în zona co-
diței. Se alege și se spală orezul. Se toacă 
ceapa mărunt. Se pune orezul într-un vas 
împreună cu ceapa tăiată, carnea tocată, 
oul, mărarul, cimbru, sare şi piper. Se fră-
mântă bine compoziţia de carne. Se umplu 
ardeii și se aranjează într-o cratiţă. Se aco-
peră cu apă călduţă şi se lasă să fiarbă la 
foc potrivit. Între timp, se pregăteşte sosul. 
Se curăţă ceapa și se taie mărunt, se pune 
la călit în uleiul încins în prealabil. Când 
s-a înmuiat, se adaugă piureul de roşii. Se 
amestecă încet să nu se prindă. Se con-
dimentează cu sare, piper, busuioc după 
gust, lăsând să scadă. După ce au fiert ar-
deii pe aragaz, se mai dau la cuptor pentru 
20-30 de minute să se rumenească. Ardeii 
umpluţi se servesc cu sos şi smântână.

• Gătiți gustos împreună cu noi!

Rubrică susținută de Tatiana CARLAȘCIUC

Frumuseţe
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  Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC 

Vancicăuți, sat îndrăgostit de cântec și de cuvântul artistic 

Este vorba despre o triplă lansare de 
carte cu participarea mai multor autori din 
raionul Noua Suliță și orașul Suceava și 
două spectacole folclorice de muzică ol-
tenească și moldovenească, susținute de 
artiști cu renume din România.

Lansarea de carte a avut loc în incinta 
Bibliotecii din Vancicăuți.  În faţa unui au-
ditoriu numeros au fost lansate trei lucrări: 
„Versuri de pe Valea Prutului” – o antolo-
gie care cuprinde 13 autori de origine ro-
mână din raionul Noua Suliță, volumul de 

poezii „Iubirea șoptită” de Simina-Silvia 
Șcladan din Suceava și lucrarea „Biseri-
ca „Sfântul Ierarh Nicolae” din Costiceni  

(140 de ani de istorie (1879-2019)”, sem-
nată de Sergiu Barbuța.

De menționat că apariția volumelor 
se datorează inimosului artist și poet se-
verinean Dan Deșliu, care împreună cu 
bloggerul și activistul Sergiu Barbuța au 
moderat manifestarea.

Îndrăgostit de meleagurile nouăsuli-
țene, domnul Dan, ale cărui rădăcini se 
trag din orașul Noua Suliță, a venit în 
Ucraina cu un simplu gând, să aducă 
în inimile localnicilor puțină alinare prin 

muzică și poezie și totodată să-și reva-
dă verișorii și locurile unde a locuit stră-
bunica sa Ileana Iaslovețchi, nevoită să 

se refugieze în 1942 la Drobeta-Turnu 
Severin.

La lansare au participat o parte din-
tre autorii antologiei „Versuri de pe Valea 
Prutului”, respectiv Daria Apopii (Vancică-
uți), Dumitru Zaidel (Mahala), preotul Igor 
Andronachi (Tărăsăuți), Sergiu Bespalco 
(Stălinești), Sofia Roșca (Marșinți), Elizabe-
ta Seleţchi (Mahala), Ana Mânzat-Cioban 
(Vancicăuți) și Victoria Vataman (Costiceni).

Participanții, inclusiv doamna Simi-
na-Silvia Șcladan, prima autoare din Su-
ceava care lansează o carte în comuna 
Vancicăuți, au avut ocazia să interacțio-
neze, să povestească despre activitățile 
literar-artistice și să vorbească despre 
rostul poeziei, dar și despre provocările 
pe care le presupune actul de a scrie, de 
a deveni scriitori.

Organizatorii activității le-au mulțumit 
autorilor pentru că s-au alăturat acestei 
frumoase inițiative, iar domnul Sergiu Bar-
buța a ținut să povestească puțin despre 
oamenii de creație care din diferite cir-
cumstanțe nu au reușit să fie prezenți la 
Biblioteca din Vancicăuți. 

De asemenea a fost prezentată lucra-
rea „Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din 
Costiceni  (140 de ani de istorie (1879-
2019)” realizată de Sergiu Barbuța. În 
această carte autorul a inclus numeroa-
se fotografii, date și mărturii istorice des-
pre comunitatea parohială din Costiceni, 
trecutul, prezentul şi activitatea sfântului 
lăcaș de închinăciune care, în luna mai 
anul curent, și-a marcat frumosul jubileu 
de 140 de ani.

Imediat după încheierea programului, 
artistul și poetul Dan Deșliu, împreună cu 
mult îndrăgiții interpreți de folclor Angela 
Săftoiu din județul Mehedinți, Ioan Chiri-
lă, unul dintre artiștii cu renume cu care 
se mândreşte Bucovina și micuța Nicoleta 
Iancu, fetița care a impresionat o țară în-
treagă la show-ul de televiziune „Românii 
au talent”, au organizat la Casa de cultură 
din Vancicăuți un spectacol extraordinar 
de muzică populară întitulat „Cântăm cu 
drag omului”. Același spectacol a avut loc 
duminică la Casa de cultură din Costi-
ceni.

Eduard OGRANOVICI

Ziua de sâmbătă, 10 august, a fost una speci-
ală în viața culturală a comunei Vancicăuți. 

Oamenii iubitori de carte, cultură și folclor au 
fost invitați să participe la o serie de evenimente 
inedite, organizate de Asociația sportiv-cultura-
lă „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Noua Suliță, în 
parteneriat cu Editura „Dandes Press-Editory” din 
Drobeta-Turnu Severin, România.

Bucovineanul Mihail Grițcan, 
invitat de Laima Vaikule 
la Festivalul din Odesa 

În decurs de trei zile pe scena lui 
de la Odesa au evoluat circa 30 de 
interpreți cunoscuți, între care NK, 
Kazka, Nino Katamadze, Vahtang Ki-

kabidze, Tomas N’evergreen, Mihail 
Grițcan și alții. 

Bucovineanul Mihail Grițcan a re-
cunoscut: „Pentru mine este o mare 
cinste de a fi oaspetele Laimei Vai-
kule. Cred că acest rendez-vous va 
aduce în inima fiecăruia o picătură de 
bunătate, iubire, credință și speranță. 
Cred că debutul din acest an al fes-
tivalului la Odesa va deveni un înce-
put pentru continuitatea activă a lui în 
Ucraina”. 

Pe scena festivalului de la Odesa 
Mihail Grițcan a interpretat șlagărul 
său „Te îmbrăţişez”. 

Teatrul cernăuțean își 
găsește partener la Suceava 

Pe 26 septembrie actorii suceveni vor 
prezenta, pentru comunitatea românească 
dar nu numai, pe scena Teatrului cernăuțean, 
spectacolul „Noapte bună, tăticule!”, în regia 

lui Alexandru Grecu. Acesta va fi doar primul 
pas al colaborării dintre cele două instituții tea-
trale, care presupune un schimb de spectaco-
le și o intensificare a relațiilor culturale dintre 
regiunea Cernăuți și județul Suceava.

Astfel, reprezentanți ai Teatrului Munici-
pal „Matei Vișniec” Suceava s-au aflat zilele 
acestea la Cernăuți: Matei Vișniec, dramaturg 
și jurnalist, Carmen Veronica Steiciuc, direc-
tor general, Alina Mihăescu, director general 
adjunct, Angela Zarojanu, consilier local și 
președinte al Comisiei pentru cultură din ca-
drul CL Suceava, și regizorul Sandu Grecu, 
de la Chișinău.

Delegația românească, însoțită de con-
ducerea Teatrului Muzical-Dramatic „Olga 
Kobyleanska” din Cernăuți, a fost primită la 
Consulatul General al României la Cernăuți, 
de către Consulul General, Irina Loredana 
Stănculescu.

Săptămâna trecu-
tă a avut loc un 

eveniment muzical cu 
rezonanță internațio-
nală – Festivalul „Lai-
ma Rendez-vous Ode-
sa-2019”. Inițiatoarea 
acestui festival este 
renumita interpretă 
letonă, Laima Vaiku-
le. În mod tradițional, 
primele patru ediții ale 
festivalului s-au des-
fășurat la Iurmala, iar 
în anul curent Laima 
Vaikule a decis să-l 
scoată peste hotarele 
Letoniei. A ales ora-
șul Odesa din Ucraina. 
„Festivalurile muzicale 
trebuie să se desfășoa-
re în orașele-stațiuni 
balneare. Ucraina este 
o țară foarte muzicală, 
cu foarte mulți oameni 
frumoși”, a declarat 
artista în deschiderea 
festivalului. 

Teatrul Municipal 
„Matei Vișniec” 

Suceava a inițiat o 
colaborare cu Tea-
trul Mizical-Dramatic 
„Olga Kobyleanska” 
din Cernăuți, organi-
zând astfel primul tur-
neu internațional al 
Stagiunii 2019-2020.
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Vocile copiilor, voci de înger…

Cum „Vocile 
primăverii” 

de la Chișinău 
au cucerit Riga 

Vocile copiilor sunt voci de înger. Este 
nu numai convingerea dirijorului Ștefan 
Andronic, ci și a tuturor conducătorilor 
corurilor de copii din întreaga lume. „Pe 
la sfârșitul anilor optzeci am participat cu 
„Vocile primăverii” la un festival de la Riga, 

unde s-au adunat peste 20 mii de coriști. 
Copiii noștri au învățat 15 cântece în lim-
ba letonă. Am găsit la Chișinău și o letonă, 
care a ajutat-o pe fiica mea, Marcela, să 
pregătească prezentarea în această limbă. 
Ieșind pe scenă, i-am salutat pe spectatori 
în limbile română și letonă. După interpre-
tarea cântecului „Limba noastră”, coriștii 
noștri au trecut la cântece în limba letonă. 
Au interpretat un cântec, două, trei… Nici 
o reacție. Sala a amuțit. După al patrulea 
cântec, ea a izbucnit în aplauze. Copiii 
noștri i-au șocat pe spectatori prin stima 
manifestată față de cultura localnicilor. 
Unul dintre organizatorii festivalului a ur-
cat în scenă și, mulțumindu-ne din suflet, 
a spus: „Iată, acești îngerași ne-au adus 
o mare bucurie. Ei sunt pentru prima dată 
la noi în republică și ne-au cântat în limba 
noastră, pe când ocupanții noștri în decurs 
de patruzeci de ani n-au învățat în leto-
nă măcar cuvântul  „pâine”, își amintește  
domnul Ștefan Andronic, accentuând că 
visul lui dintotdeauna a fost să-i aducă pe 
acești îngerași, pe aceste feerice „Voci ale 
primăverii” la Cernăuți. Dar, deocamdată, 
visul vis rămâne… 

„Dirijorul trebuie să 
fie ca o vedetă…”
După terminarea studiilor muzicale 

la începutul anilor 60, Ștefan Andronic a 
venit să lucreze în școală cu părerea in-
suflată de unii dascăli de-ai săi că direc-
torii de şcoli, de cele mai multe ori, sunt 
indiferenți față de artă și activitatea artis-
tică şi că ei, profesorii de muzică, trebuie 
să conteze numai pe forțele proprii. Însă, 
directorul de atunci al Școlii medii nr. 10 
de la Roșa, Victor Covalciuc, s-a dovedit 
a fi cu totul altul. Era un om de statură 
înaltă, cu studii de istorie făcute la Iași, 

sever și ferm în acțiuni. El l-a uimit pe tâ-
nărul pedagog Ștefan Andronic. Chiar de 
la bun început directorul i-a pus o sarci-
nă clară: școala trebuie să aibă nu pur și 
simplu cor, dar unul dintre cele mai bune 
în oraș. În momentul organizatoric și la 
prima repetiție el a declarat: „Să-i adune 
pe elevi la cor poate orice profesor, iar di-
rijorul trebuie să aibă grijă de repertoriu”. 
Victor Covalciuc, voinic cum era, l-a prins 
cu mâinile pe Ștefan Andronic şi l-a ridicat 
sus, pe o masă, spunând: „Locul dirijoru-
lui trebuie să fie mai sus, ca să-l vadă pe 
orice corist”. „După aceea, își amintește  

domnul Ștefan 
Andronic, s-a 
apucat și i-a 
aranjat pe elevi 
după înălțime, 
la același nivel. 
Celui care nu 
ajungea la înăl-
țimea cuvenită, 
i se punea sub 
picioare niș-
te scândurele, 
care erau folo-
site și la repe-
tiție, și la con-
certe. Iar mie 
mi-a declarat: 
„Dirijorul trebu-
ie să fie ca o 
vedetă, îmbră-
cat ca din cutie, 

întotdeauna cu dispoziție bună…”. Chiar 
i-a spus șefei cantinei școlare să aibă grijă 
ca nu cumva să fiu flămând. Și ținea toate 
acestea sub control. Iar rezultatul a fost 
cel dorit de directorul Victor Covalciuc: co-
rul Şcolii de la Roșa deținea întotdeauna 
primele locuri la concursurile orășenești”. 

Așa i-a fost  soarta lui Ștefan Andronic 
să se transfere la Chișinău, dar ocupația 
i-a rămas neschimbată: cea de dirijor al 
corurilor de co-
pii. 

„Am o deo-
sebită satisfac-
ție, lucrând cu 
copiii, remarcă 
domnul Ștefan. 
Primul cor cre-
at la Chișinău 
a fost numit 
„ C u t e z ă t o r i i ” 
– o denumire 
semnif icat ivă. 
Însă ea le-a 
părut suspectă 
funcț ionar i lo r 
de partid, căci 
pe atunci în 
România exista 
o revistă pentru 
copii cu o astfel 
de denumire. 
Am fost nevoit 
să schimb de-
numirea și am 
preferat „Voci-
le primăverii”. 
Așa a apărut 
renumita cora-
lă. Acum i-am 
încredințat ba-
gheta de dirijor 
fostei mele ele-
ve și membre a 

corului, Mădălinei Ganea. Iar eu continui 
să mă ocup de soliști”. 

E meritul muzicianului Ștefan Andronic 
la crearea primului studio coral din Mol-
dova, „Lie ciocârlie”, care, spre deosebire 
de „Vocile primăverii”, a evoluat pe scena 
Filarmonicii din Cernăuți. Copământeanul 
nostru a activat trei ani și la Ministerul 
Culturii din Moldova, reușind să deschidă 
în acea scurtă perioadă douăzeci de școli 
de artă pentru copii. „Când trebuie să de-
monstrez demnitarilor mai mari și mai mici 
importanța educării muzicale a copiilor, 
mă refer la spusele lui Platon: decadența 
muzicii duce la decăderea întregului stat”, 
afirmă domnul Ștefan. 

„Grigore Vieru –
trimisul 

lui Dumnezeu
pentru mine” 

O colaborare în decursul a patru de-
cenii l-a apropiat pe dirijorul Ștefan An-
dronic de marele poet al națiunii, Grigore 
Vieru. I-a unit cauza de a se consacra 
copiilor prin muzică și cuvântul artistic. 
„Grigore Vieru a fost pentru mine un tri-
mis al lui Dumnezeu”, constată cu pro-
fund regret după pierderea prietenului 
domnul Ștefan. Iată, nu demult am reușit 
să realizez un vis de-a lui Vieru – am edi-
tat un manual de solfegiu, numindu-l, tot 
în stilul marelui nostru poet, „Împărăția 
minunilor”.   Am descris sisteme noi de 
însușire a cunoștințelor muzicale gene-

rale, folosite în prezent în întreaga lume, 
mai ales cea relativă (de însușire a note-
lor cu ajutorul celor șapte  trepte) și cea 
absolută (clasică)”. 

Una dintre cele mai mari realizări ale 
conlucrării lui Grigore Vieru cu Ștefan 
Andronic a fost volumul „Roua Veșniciei”. 
„Mai precis, este vorba de un tandem, 
accentuează domnul Ștefan. Împreună 
cu noi a fost și compozitoarea Iulia Ți-
bulschi. Totul a început de la „Nocturna” 
lui Mozart. Ascultând-o, Grigore Vieru 
mi-a spus că ar putea scrie versuri, in-
spirate de muzica clasică. Ceea ce a și 
făcut. Așa a apărut „Roua Veșniciei” cu 
700 de piese. Apoi am scos de sub tipar 
o altă lucrare solidă „Să trăiască vise-
le”, ce include 1000 de piese ale muzicii 
noastre naționale, piese de compozitori 
români de pe ambele maluri ale Prutu-
lui”.  La editarea acestor lucrări muzici-
anul Ștefan Andronic a fost ajutat de fiul 
său Gabriel. 

În „Roua Veșniciei” autorii afirmă: 
„Omul nu poate exista fără muzică. Prin 
sunetele muzicii omul vorbește într-un 
mod specific cu Universul, cu Materia. 
Muzica unește Pământul cu Cerul și 
Omul cu Divinitatea”.  Este un adevăr de 
care maestrul de cor și profesorul Ștefan 
Andronic îi convinge pe discipolii săi – 
copiii cu voci de înger. 

În imagini: momente ale recentei 
vizite a lui Ștefan Andronic la Cernă-
uți, alături de colegul și prietenul din 
tinerețe, Ștefan Lazarovici;  împreună 
cu Grigore Vieru; Corala „Vocile Pri-
măverii”.

Vocile copiilor sunt voci de înger. Cu aceas-
tă convingere muzicianul Ștefan ANDRONIC 

trăiește o viață. Născut pe meleagurile herțene, 
la Lucovița, cu activitatea pedagogică începu-
tă la Cernăuți, transferându-se apoi cu traiul la 
Chișinău, a creat acolo Corala „Vocile primăve-
rii”. „Primăvara înseamnă renaștere, începutul a 
ceva nou și frumos, de aceea am și ales această 
denumire”, argumentează  domnul Ștefan. Anul 
curent, Corala „Vocile primăverii” va împlini 40 
de ani, iar legendarul ei dirijor – 80 de ani. Deci, 
jumătate din viață a consacrat-o domnul Ștefan 
Andronic acestui colectiv minunat, selectând, 
formând și ascultând vocile lor de înger. 

  Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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O nouă înfrângere  
pentru FC Bucovina

În cadrul etapei a treia a 
Campionatului Ucrainei la fot-
bal Liga a II-a, FC Bucovina a 
fost învinsă pe teren propriu 
de FC  Nyva (Ternopil), scor 
0:2. Ternopolenii  au deschis 
scorul în repriza secundă prin 
golul lui Riznyk, iar peste câ-
teva minute Kohman a sporit 
avantajul echipei oaspeților.  

Lider în grupa A  este FC Po-
lissia cu 9 puncte, urmată de 
FC Kaluș cu 7 puncte. Urmea-
ză Nyva T, Podillia și Obolon 
– Brovar (2) pe locul 3 cu câte 
6 puncte. FC Bucovina rămâ-
ne pe ultimul loc în clasament, 
fără nici un punct acumulat. În 
grupa B lider este FC Kristal 
cu 9 puncte la activ.

Semifinalele Cupei regiunii 
Cernăuți la fotbal

Au fost disputate meciurile din cadrul semifinalelor Cupei 
regiunii Cernăuți la fotbal. FC Voloca s-a impus categoric pe te-
ren propriu în fața echipei FC Tereblecea cu scorul de 4:1. În alt 
meci FC Volcineții Vechi a învins FC Spicul de Aur (Stroiești), 
scor 4:0. Retururile sunt programate pe 18 august, iar finala 
competiției va avea loc pe 24 august, pe stadionul din Hliboca.

Ofertă incredibilă de la Dinamo Kiev pentru 
Mircea Lucescu

Potrivit presei, antrenorul român 
Mircea Lucescu negociază preluarea 
echipei Dinamo Kiev. De menționat 
că Lucescu a pregătit Șahtar Donețk 
între 2004 și 2016 și este antrenorul 
cu cele mai bune rezultate din istoria 
acestui club. În perioada petrecută la 
Sahtar, Lucescu a câștigat 22 de tro-
fee, între care 8 titluri de campion și o 
Cupă UEFA. Florin Cernat, legitimat la 
Dinamo Kiev în perioada 2001-2009, 
nu crede că Lucescu va ajunge la o în-
ţelegere cu Dinamo Kiev. „Nu ştiu de 
când e informaţia asta. Curioasă, dar 
nu se ştie niciodată. Dinamo Kiev e un 
club puternic şi toată lumea o ştie. Pen-
tru mine ar fi o surpriză”, a spus Cernat 
la Telekom Sport.

Dacă va accepta oferta lui Dinamo 
Kiev, Mircea Lucescu îi va lua locul lui 
Aleksandr Hațkevyci, cel care ocupă 
funcţia de antrenor al formaţiei din ca-
pitala Ucrainei din anul 2017 şi până în 
prezent. În această perioadă, Dinamo 
a reuşit să câştige două trofee, Super-
cupa Ucrainei în 2018 şi 2019.

Legendele fotbalului  
ucrainean s-au întâlnit  

într-un meci amical la Putila
La Putila a fost disputat un 

meci amical de fotbal între echipa 
veteranilor fotbalului din Ucraina și 
echipa de veterani ai fotbalului din 
regiunea Cernăuți. Meciul dedi-
cat memoriei renumitului fotbalist 
ucrainean cu origini bucovinene 
Andrii Gusin s-a încheiat cu vic-
toria echipei veteranilor fotbalului 
ucrainean, scor 3:1. De menționat 
că din cadrul echipei naționale de 
veterani au făcut parte fotbaliști 
cu renume mondial cum ar fi Vla-
dislav Vașciuk de la Dinamo Kiev 
și antrenorul Myron Markevyci. În 
2015 Dnipro Dnipropetrovsk, echi-
pă antrenată de Markevyci,  s-a 
calificat în finala  Europa League, 
unde a fost învinsă de Sevilla cu 

scorul de 2:3. A fost a doua finală 
europeană jucată între spanioli şi 
ucraineni, după ce Dinamo Kiev a 
învins la Lyon Atletico Madrid (3:0) 
în 1986,  în finala Cupei Cupelor.

P.S. Fostul internaţional ucrai-
nean Andrii Gusin a murit în 2014 
în urma unui accident de motoci-
cletă. Gusin, în vârstă de 41 de 
ani, era căsătorit şi avea trei fii. 
Andrii a pierdut controlul motoci-
cletei într-o curbă pe Motodromul 
Ciaika din Kiev şi a murit pe loc. 
Fostul internaţional ucrainean a 
câştigat şapte titluri de campion 
şi patru Cupe ale Ucrainei cu Di-
namo Kiev, alături de care a ajuns 
până în semifinalele Ligii Campi-
onilor în 1999. Andrii Gusin a mai 

evoluat în cariera sa la formaţiile 
Karpatî Lviv, Krîlia Sovetov Sama-

ra şi Saturn din regiunea Mosco-
va. Internaţionalul Andrii Gusin a 

marcat şase goluri în 71 de me-
ciuri jucate la naţionala Ucrainei.

Liga Campionilor regiunii Cernăuți la Fotbal

Etapa a III-a. Rezultate
Grupa A 

FC Rjavinți – FC Ceahor – 0:5
Grupa B

FC Berda – FC Molodia – 1:2
Grupa C

FC Tereblecea – FC Voloca – 2:4
Grupa D

FC T.O.M: studio – FC Hliboca – 4:1.

Miercuri, 14 august, au loc meciurile 
din cadrul etapei a IV-a a Ligii Campi-
onilor regiunii Cernăuți la Fotbal. FC 
Rjavinți a dat piept cu FC Mahala, FC 
Berda –  FC Kiseliv, FC Tereblecea 
–  FC Toporăuți, FC T.O.M.stufio – FC 
Nepolocăuți.  Partidele erau programa-
te la ora 18.00.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Azi femeile sunt altele…

Era ca acum, prin luna 
lui Gustar când Adela i s-a 
destăinuit mamei că nu mai 
poate să aștepte ziua când 
alesul său va veni să-i cea-
ră mâna. Avea o relație de 
numai patru luni cu Andrei. 
Nu la mult timp după ce s-au 
cunoscut flăcăul i-a spus că 
viața lui nu are sens fără 
ea și că o iubește mai mult 
decât orice, că este acel 
suflet-pereche pe care l-a 
căutat toată viața. Fata nu 
i-a răspuns din start. Deși a 
frapat-o tânărul de la prima 
vedere, vroia să-și verifice 
sentimentele. 

Adela și alesul ei s-au 
cunoscut într-o seară splen-
didă de august. Era în ulti-
mul an de studii și, pe cât se 
apropiau examenele de li-
cență, pe atât mai încărcată 
era. Continua să lucreze la 
firma tatălui, una de succes. 
O făcea în paralel cu studii-

le. Bunul ei părinte deceda-
se subit cu jumătate de an 
în urmă la numai 46 de ani. 
Era omul în floarea vârstei. 
Își făcea planuri frumoase. 
Își imagina cum o va duce 
la altar pe unica sa odras-
lă. Însă, într-o după amiază 
la sediul firmei au fost che-
mați doctorii. Sosind în gra-
bă, cei de la ambulanță au 
constatat decesul omului. 
Muri în urma unui atac de 
cord. În dimineața acelei zile 
a simțit că ceva nu este în 
regulă. Și-a chemat fiica, la 
care ținea foarte mult, și i-a 
zis că se simte foarte obosit. 
A chemat în grabă un notar 
și a scris un testament prin 
care i-a lăsat ca moșteni-
re Adelei o sumă solidă de 
bani, încredințându-i și firma 
pe care o crease și dez-
voltase. După ce isprăvise 
aceste lucruri, i s-a făcut pu-
țin mai bine, dar nu pentru 
mult timp. Pe la orele cinci 
steaua lui s-a stins. A lăsat 
în urmă o viață scurtă, dar 
trăită frumos, fiica și soția 
îndurerate. 

Adela s-a încadrat foar-
te rapid în activitatea firmei. 
Era ajutată și de colegii ră-
posatului ei tată, care iubeau 
mult felul ei de a fi, capaci-
tatea de a comunica cu toți 
și ardoarea de a munci. În 
acea seară încântătoare de 
sfârșit de vară, Adela a intrat 

într-o cafenea pentru a servi 
un suc și a se odihni după 
o zi grea petrecută la facul-
tate. Muzica liniștită, ce ră-
suna în local, a transferat-o, 
parcă, într-o altă lume – cea 
a viselor și speranțelor. Și 
așa, meditând despre una 
și despre alta, fata simți cum 
cineva o privește dintr-o par-
te. S-a uitat în dreapta. La 
altă masă stătea, tot de unul 
singur, un tânăr, care, în-
tr-adevăr, nu-și lua ochii de 
la ea. Peste câteva minute 
bărbatul s-a apropiat.

– De ce stai singură, fru-
moaso?

– Probabil, de aceea de 
ce și dumneata, i-a răspuns 
Adela în doi peri. 

– Sunt Andrei și propun 
să ședem și să servim ceva 
împreună.

– Adela, i-a întins fata 
mâna, acceptându-i propu-
nerea.

Firul discuției s-a de-
pănat deosebit de frumos. 
Flăcăul i-a povestit multe și 
de toate. Nici nu au observat 
cum chelnerul de serviciu 
s-a apropiat și le-a zis că e 
oră târzie. Cei doi au făcut 
schimb de telefoane și și-au 
promis să se mai vadă tot în 
acel loc romantic. Așa au ur-
mat vreo șapte luni. Lumea 
se apropia de Sărbătoarea 
Luminoasă a Învierii. Într-o 
seară Andrei i s-a destăinu-
it că o iubește mult de tot și 
că vrea să vină la mamă-sa 
pentru a o cere în căsătorie. 
Fata nu i-a răspuns. Vroia 
să-și mai verifice sentimen-
tele. Pe zi ce trecea tânărul 
devenea tot mai insistent. 
Într-o seară, în timp ce 
mama și fiica cinau, se po-
meniră cu el în prag fără să 
le prevină. 

– Acesta este Andrei, 
mamă. Faceți cunoștință, îl 
prezentă Adela.

Tânărul le întinse câte 
un buchet mare de tranda-
firi.

– Doamnă, o iubesc mult 
pe fiica dumneavoastră și, 
dacă va fi voia ei și binecu-
vântarea dumneavoastră, 
ne vom căsători. 

– După câte știu vă cu-
noașteți de prea puțin timp. 
Poate că ar fi cazul să nu 
grăbiți lucrurile. Căsătoria 
nu este un măr din care poți 

să muști și după aceea să-l 
arunci, ci este pentru toată 
viața. 

Și dacă până atunci Ade-
la șovăia cu răspunsul pen-
tru Andrei, din acea seară, 
după ce alesul ei a plecat, 
i-a replicat mamei:

– De ce nu ne-ai dat bi-
necuvântare, mamă? 

– Nu te grăbi așa, fata 
mea, spuse mama oftând. 

Fata, însă, insistă:
– Mamă, am deja 22 de 

ani și ar fi timpul să-mi fac și 
eu viața. Și apoi, vom locui 
cu dumneata, aici. Nu ai de 
ce să te îngrijorezi.

– Poate că ai dreptate, 
Adela. Sau poate Andrei are 
nevoie de banii, ce i-ai moș-
tenit de la tatăl tău.

Fata sări ca arsă la au-
zul acestor cuvinte. În acea 
seară mama nu a putut s-o 
convingă. A încercat și în 
zilele următoare să-i dea de 
înțeles că graba nu ajută la 
nimic, dar în zadar. În cele 
din urmă a cedat. Romanul 
celor doi avea deja o „vechi-
me” de mai bine de jumătate 
de an. Într-o sâmbătă căldu-
roasă de vară s-au logodit 
și au decis ca până la nuntă 
să trăiască împreună într-un 
apartament luat în chirie. Și 
prima noapte au ales s-o pe-
treacă la vila unui prieten de-
al lui Andrei în afara orașu-
lui. Au savurat din plin acolo 
luna plină și puzderia de 
stele de pe cer. S-au întors 
foarte fericiți și au început 
să pună la punct pregătirile 
pentru nuntă. Adela plutea 
dusă pe valurile fericirii. În fi-
ecare zi iubitul ei o înconjura 
cu cele mai frumoase cuvin-
te, buchete de flori, cu cado-
uri, fie și mici, dar plăcute. 
De unde putea să știe biata 
fată că toate acestea sunt 
lucruri false și că într-o zi va 
regreta mult de tot. În plus, o 
neliniștea și îngrijorarea ce 
putea fi citită în ochii mamei. 
Inima de mamă spunea mai 
multe decât își putea închi-
pui ea, care era îndrăgos-
tită din tălpi până-n creștet 
și purta, vorba femeilor mai 
bătrâne, niște ochelari prin 
care vedea doar culori roze. 
Adela nu putea să nu obser-
ve acest lucru, însă privea la 
toate acestea ca la o simplă 
gelozie a celei care i-a dat 
viață. 

Deznodământul acelei 
povești avea să se producă 
într-o seară de primăvară 
și Adela s-a convins câtă 
dreptate a avut mama atunci 
când a vrut s-o ferească de 
această căsătorie. După ce 
au luat cina și au plecat la 
culcare, Andrei s-a ridicat în-
cet și s-a retras la bucătărie. 
Fata a șovăit câteva clipe, 
apoi a plecat tiptil, cu pași 
de pisică, în urma lui. 

– Suflețelul meu, astăzi 
nu am putut să vin să te văd. 
Știi că până la nuntă trebuie 
să fiu cu ea, altfel nu voi re-
uși ceea ce am pus la cale.

Bărbatul vorbea în șoap-
tă.

– Mai rabdă ceva timp, 
puișor. Numai căsătorin-
du-mă cu Adela voi putea 

obține acces la banii ce i-a 
moștenit. După aceea vom 
avea de toate.

La auzul acestor cuvinte 
lacrimile s-au prelins invo-
luntar pe obrajii Adelei. A in-
trat rapid în baie pentru a se 
spăla pe față. 

– De ce nu dormi, scum-
po? – a întrebat-o Andrei.

– Nu știu. Am avut numai 
ce un vis ciudat, îi răspunse 
ștergându-și fața.

În noaptea aceea nu a 
închis nici un ochi. A urzit tot 
feluri de planuri de răzbuna-
re și s-a gândit când va veni 
mai repede acel moment 
când va avea posibilitate să-
și ceară iertare de la mama. 
A doua zi acel plan al răzbu-
nării era gata pus la punct. 
Seara, când Andrei veni 
acasă, Adela i se adresă:

– Dragul meu, avem o 
mică problemă.

– Ce fel de probleme mai 
putem avea noi, odorașul 
meu? Peste o săptămână 
jucăm nunta și ne vom trăi 
viața în dulceață și bună în-
țelegere.

– Ții minte, a insistat 
Adela, am promis să achit 
eu toate cheltuielile pentru 
nuntă? Așa a dorit răposatul 
meu tată.

– Și?
– Banca nu-mi poate 

elibera acum bani-gheață. 
Sunt puși pe depozit. Vreau 
să te rog, dacă ai posibilita-
te, să achiți tu aceste cheltu-
ieli și peste două luni îți voi 
restitui banii.

– Cum să nu, draga 
mea. De ce nu mi-ai spus 
acest lucru mai devreme. 

Iată, sosi și ziua nunții. 
Văzând-o în rochie de mi-
reasă, mama își îmbrățișă 
cu drag unica fiică.

– Cât de mult vreau să te 
văd fericită, Adeluța mea.

– Voi fi neapărat fericită, 
mamă. Cândva, odată…

Și lacrimile s-au prelins 
din nou pe obrajii ambe-
lor. În inima miresei fierbea 
acea sete de răzbunare pe 
omul pe care l-a îndrăgit 
și care a înșelat-o atât de 
crunt. Când funcționarul de 
la oficiul de stare civilă le-a 
adresat tradiționala întreba-
re de sunt gata să fie alături 
și la bine și la greu, Andrei a 
spus un „da” tare și ferm. Și 
iată că veni și rândul Adelei.

– Nu! – spuse ea cu 
voce tare. Să-și caute o altă 
proastă pentru că în cazul 
meu nu merge. 

Rudele și oaspeții adu-
nați au rămas șocați când 
mireasa a zbughit-o din lo-
cal, aruncându-i din mers în 
față mirelui voalul alb.

– Poți să i-l dai proastei 
tale, pentru că azi precis nu 
am nevoie de el.

Omul rămase cu gura 
căscată. Bănuia el că Ade-
la putea să afle câte ceva. 
Dar când? Și de la cine? Și 
numai inima mamei radia de 
bucurie. În sinea ei îi mul-
țumea Bunului Dumnezeu 
pentru că i-a auzit rugăciuni-
le și i-a ferit fiica de acest tip.    

Dumitru VERBIŢCHI          

Vorbe de acest fel putem auzi la tot pasul. Într-adevăr, femeile nu 
mai sunt așa cum erau acum jumătate de secol sau chiar mai pu-

țin – 20-30 de ani. Se descurcă mai rapid în toate situațiile și, prac-
tic, nu mai sunt acele ființe supuse de cândva.

    
Discurs la un forum internațional pe problemele 

femeilor. Oratorul, un om de știință între două vâr-
ste se adresează celor prezente în sală:

- Stimate doamne, conform datelor de statistică, 
femeile sunt în minoritate ca număr. De aceea tre-
buie să vă comportați față de bărbați cât mai uman, 
pentru că unele dintre dumneavoastră riscă să-și 
trăiască viața în singurătate.

- Și ce propuneri aveți? – întreabă una dintre 
cele prezente în sală.

- Foarte simplu, răspunde savantul. Dacă l-ați 
prins de cu seară, dați-i drumul înspre dimineață. 

    
- Ia spune-mi, Ionică, cum se numește persoa-

na care continuă să vorbească chiar dacă nimeni 
nu o ascultă?

Ion nu gândește mult și dă răspunsul:
- Învățătorul.

    
Un bărbat a confundat soția cu amanta. A doua 

zi i se destăinuiește prietenului:
- Nu știu ce-o să fie.
- Dar ce poate să fie, doar nu ai făcut nimic de-

osebit. Și-apoi nici una, nici cealaltă nu știe despre 
aceasta.

- Chiar nimic deosebit. Soției i-am adus o cutie 
de bomboane și un buchet de flori, iar amantei i-am 
dat restul ce-a rămas din leafă.

- Vezi că ambele o să fie fericite.
    

Feciorașul aleargă la mama, își trage răsuflarea 
și strigă:

- Mămico, mămico, vine tata!
- Pe care trotuar?
- Pe amândouă.

    
Un copil își întreabă tatăl:
- Tăticule, ziua de ce nu apar stele pe cer?
Tatăl răspunde:
– Nu știu.
– Păi de ce nu ai întrebat și tu când erai copil?

    
– Eşti obosită, mămico? - o întreabă fetiţa ce o 

însoţea pe mama atunci când venea de la piaţă cu 
sacoşele pline.

– Da, dragă.
– Atunci duc eu sacoşele, dar ia-mă în braţe.

    
– Mamă, se vaită o blondă, am rămas însărci-

nată!
– Însărcinată?!… Unde ţi-a fost capul?
– Cum unde, pe pernă.

    
Băiețelul de opt ani face ochi mari și-i 

spune mamei sale:
- Mămico, azi în autobuz tăticul m-a pus să ce-

dez locul unei domnișoare faine.
- Foarte bine, puiul mamei, așa să faci întot-

deauna. Așa vei crește un bărbat adevărat.

- Da, mămico, înțeleg, dar eu ședeam pe ge-
nunchii lui tata.

    
Dimineața, la o ceașcă de cafea. Soția:
- Iubitule, m-am trezit azi udă leoarcă. Eram pe 

bicicletă, am pedalat toată noaptea.
Bărbatul:
- Și eu m-am trezit totul transpirat. Am visat că 

toată noaptea făceam sex.
- Da? Și erai cu mine sau nu.
- O nu, tu erai cu bicicleta.
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Dureri de picioare, degete curbate sau picioare reci –  
câteva semne ale unor boli grave. 

Nu ignorați aceste semne de alarmă!

Dacă se umflă picioarele.  
Umflarea picioarelor este de obicei o ne-
plăcere temporară cauzată de statul înde-
lungat în picioare sau de o călătorie prea 

lungă cu avionul, în special în cazul femeilor 
însărcinate.

Pe de altă parte, dacă umflarea mem-
brelor inferioare se menţine pentru o peri-
oadă mai lungă poate fi un semn al unei boli 
grave. Cauzele cele mai comune sunt circu-
laţia defectuoasă a sângelui, o problemă a 
sistemului limfatic sau un cheag de sânge. 
Poate fi vorba însă şi de o problemă a rini-
chiului sau a tiroidei.

Degete curbate. Principala cau-
ză a modificării axului degetelor sunt panto-
fii strâmţi. Degetele curbate pot fi însă şi un 
simptom al bolii reumatismale sau un efect 
secundar al apariţiei monturilor (montul este 
o mărire a articulaţiei degetului mare de la pi-
cior). Alteori, forma arcuită a unghiilor şi de-
getelor poate fi doar o moştenire de familie.

Durerile care apar în zona metatarsiană 
(situată între călcâi şi degetele de la picior) 
pot fi cauzate de aşa-numita fractură de 
stres. Aceasta este o mică fisură a unuia 
dintre oasele metatarsiene. Fractura poate 
fi cauzată de exerciţiu fizic intens sau de 
mersul pe distanţe lungi.

Muşchii obosesc şi nu mai susţin sche-
letul osos. Atunci, efortul cade direct pe 
oase şi apare această crăpătură. Astfel de 
fracturi apar de cele mai multe ori la persoa-
nele în vârstă, dar şi la cei care suferă de 
osteoporoză.

Durerile metatarsiene, dar şi de călcâie, 
mai pot fi cauzate de inflamaţia ligamente-
lor piciorului sau a celui ataşat de osul căl-
câiului. Post-traumatic sau în urma strivirii 
piciorului se poate ajunge la o întrerupere 
a vascularizării, care poate fi foarte gravă.

Degete roșii, albe și albas-
tre. Colorarea degetelor de la picior în 
alb, albastru şi ulterior roşu sunt semne 
ale tulburărilor vasculare sau ale degerătu-
rilor. Cauza este reprezentată de o strâm-
tare bruscă a arterelor, numită vasospasm. 
Aceasta poate fi declanşată de stres sau de 
schimbările de temperatură.

Mâncărimile la nivelul picioarelor sem-
nalează de cele mai multe ori eczeme. 
Acestea pot fi micotice (date de infecţia cu 
ciuperci), bacteriene sau alergice.

Eczema alergică poate surveni de la 
vopseaua sau aditivii din pielea pantofilor. 
O altă cauză a mâncărimilor poate fi psoria-
zisul plantar. Aceasta este o afecţiune care 
se manifestă prin plăci roşii acoperite cu 
scuame albe. Plăcile roşii pot uneori crăpa.

Picioare reci. Dacă aveţi picioa-
rele reci în mod constant, unul dintre motive 
poate fi o circulaţie defectuoasă a sângelui. 
Problemele circulatorii pot fi provocate de 
fumat, de tensiune arterială ridicată sau de 
probleme cardiace. Diabetul netratat poate 
cauza leziuni ale nervilor, care, la rândul lor, 
pot determina răcirea picioarelor.

Târârea picioarelor. Cauza 
modificării mersului, prin târârea unuia sau 
a ambelor picioare, ar putea fi pierderea 
parţială a senzaţiei din această zonă a cor-
pului, în urma leziunilor apărute la nivelul 
periferiilor nervoase. Aproximativ 30% din-
tre aceste situaţii apar în contextul diabetu-
lui. Leziunile nervoase pot fi de asemenea 
cauzate de infecţii, lipsa anumitor vitamine 
din organism sau de alcoolism.

Picioarele pot indica bolile de care suferiți. Care 
sunt semnele de alarmă cele mai importante, 

pe care nu trebuie să le ignorați. Adesea, oamenii 
le consideră ca fiind obișnuite durerile de picioa-
re, ignorând probleme grave de sănătate.

Sucurile naturale care scad colesterolul rău

Sucul de portocale.  Sucul de 
portocale este eficient în scăderea nivelului de 
colesterol rău, îmbunătățind sănătatea cardio-
vasculară. Prin consumul zilnic a unui pahar de 
suc de portocale proaspăt stors, riscul de atac 
de cord poate fi redus cu 25 la sută.

Sucul de morcovi.  Morcovul 
este considerat regele legumelor. Datorită 
proprietăților și substanțelor nutritive pe care 
le conține, sucul de morcovi are capacitatea 
de a scade excesul de grăsimi din sânge și, 
implicit, colesterolul, dar și să îmbunătățeas-
că funcțiile fierii. Vitaminele și mineralele din 
această legumă sunt extrem de benefice pen-
tru întărirea oaselor și dinților.

Sucul de sfeclă roșie. Sfecla 
roșie este una dintre cele mai sănătoase 

legume. Însă, sucul de sfeclă roșie este 
foarte bun pentru îmbunătățirea circulației 
sangvine și pentru evitarea închegării sân-
gelui. În plus, reduce nivelul colesterolului 
rău. Se poate prepara sucul de sfeclă roșie 
prin combinarea lui cu doi morcovi și o ro-
șie. Dacă sucul obținut este prea dens, se 
poate adăuga puțină apă.

Sucul de țelină. Țelina este una 
dintre legumele care conține foarte multe 
substanțe nutritive care acționează pozitiv 
în organism. Ele au abilitatea de a scădea 
nivelul de colesterol rău, de a preveni in-
digestia, balonarea, artrita și reumatismul, 
dar și de a îmbunătăți sistemul digestiv. Se 
consumă zilnic câte un pahar de suc de țe-
lină.

Sucul de mere. Un alt suc natural 
la fel de bun şi sănătos este cel de mere. Su-
cul de mere este ideal în scăderea nivelului de 
colesterol rău, pentru îmbunătăţirea funcţiilor 

ficatului combătând inflamaţiile interne. În plus, 
sucul de mere are efect detoxificant în orga-
nism. Te poţi bucura de toate beneficiile sucului 
de mere, dacă este folosit de două ori pe zi.  

Pentru fumători și nu numai! Remediu 
natural pentru curățarea plămânilor

Indiferent dacă sunteți fumător sau nu, 
puteți suferi de anumite boli de plămâni. 
Totuși, cei care nu renunță la acest viciu 
sunt, în general, mai predispuși la proble-
me de acest tip. Specialiștii propun o rețetă 
naturală, cu ajutorul căreia ne putem curăța 
plămânii. Cei care au fumat pentru mai mult 
de 5 ani se confruntă adesea cu bronșită și 
accese de tuse și în special lor li se reco-
mandă acest remediu. 

Ingrediente: 1 bucată mică de ră-
dăcină de ghimbir,  2 lingurițe de turmeric 
(curcuma), 400 g usturoi (curățat și tăiat în 
patru), 400 g zahăr brun.

Preparare: Se încălzeşte apa și se 
amestecă zahărul până începe să cloco-
tească. Apoi, se adăugă  usturoiul, ghimbi-

rul dat pe răzătoare, turmericul și se lasă 
până amestecul începe să fiarbă. Se micşo-
rează flacăra și se mai lasă puţin să fiarbă. 
Apoi se lasă să se răcească la temperatura 
camerei. Se depozitează amestecul în fri-
gider şi se consumă câte două linguri din 
acest amestec în fiecare dimineață pe sto-
macul gol și două linguri în fiecare seară, la 
două ore după ultima masă.

Sfaturi suplimentare: Inhalați ulei 
esențial de eucalipt;  faceți zilnic o baie fier-
binte, e metoda perfectă de a vă relaxa și de-
toxifia;  faceți exerciții fizice în mod regulat.

(Leacuri și terapii)

Nivelul ridicat de colesterol rău crește riscul 
de dezvoltare a afecțiunilor cardiovascula-

re. Însă, el poate fi ținut sub control, dacă este 
schimbat stilul de viață și este acordată mai 
multă atenție alimentației. În mod similar, pentru 
scăderea colesterolului foarte bune sunt sucurile 
naturale.

Rubrică susţinută de 
 Valeria ŞTEFUREAC
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Sfințirea clopotniței Bisericii de la Movila 

La 15 august, la hramul Bisericii Adormirea Maicii 
Domnului din Movila va fi sfințită clopotnița din curtea 
acestui locaș de închinare. Părintele paroh, Igor Andro-
nache, invitându-ne la acest eveniment însemnat din viața 
acestui sat, a explicat: 

– A fost reconstruită clopotnița veche. Ea avea o înăl-
țime de cinci metri, acum are șaisprezece metri. Lucrările 
au început în septembrie anul trecut și, iată, că în decurs 
de un an ele ai fost duse la bun sfârșit. Banii au fost donați 
de vrednicii credincioși din Movila. La sfințirea clopotni-
ței va participa un sobor de preoți în frunte cu mitropolitul 
Bucovinei și Cernăuțiului, Î.P.S. Meletie. Vor fi prezenți și 
câțiva preoți din Chișinău. 

Referitor la praznicul împărătesc Adormirea Maicii 
Domnului, marcat de românii din Movila pe stil nou, părin-
tele Igor Andronache, care îi păstorește, a spus: 

– În ținutul nostru, precum și în întreaga lume orto-
doxă, sunt multe biserici cu hramul Adormirea Maicii 
Domnului. Născătoarea de Dumnezeu se bucură de su-
pravenerare. Ea este ocrotitoarea familiilor, bisericilor, 
satelor, orașelor, țărilor. În grădina Maicii Domnului de la 
Movila vom marca această sărbătoare împărătească. Nu 
întâmplător din cele 12 mari sărbători de peste an, 4 sunt 
consacrate Maicii Domnului. Iar numele Maria este foarte 
popular la români. 

Vasile CARLAȘCIUC 

Movila, un sat mic de lângă Herța, are două biserici – una mai 
veche decât alta. Prima, cea mai veche, este considerată 

ctitorie a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cea de a doua are hramul 
Adormirea Maicii Domnului. Preacurata Fecioară și Născătoare 
de Dumnezeu, precum și viteazul voievod al Moldovei și „atlet al 
creștinismului” sunt sfinții ocrotitori ai acestui mândru sat, popu-
lat de români. 

• Calendar creştin ortodox

Schimbarea 
la Față a Domnului

Sărbătoarea Schimbarea la Față a Dom-
nului datează de la începutul secolului al IV-
lea, atunci când Sfânta Împărăteasă Elena 
a zidit o biserică pe muntele Tabor. În docu-
mente, sărbătoarea începe să fie menționată 
din prima jumătate a secolului al V-lea. Po-
trivit tradiției, icoana Schimbării la Față este 
prima icoană pe care un iconar trebuie să o 
realizeze.

Pe muntele Tabor, pe când Iisus se ruga, 
apostolii, moleşiţi de somn, tresar deodată la 
o privelişte nemaivăzută: chipul Mântuitorului 
s-a făcut altul, faţa Lui strălucea ca soarele, 
iar hainele Lui se făcuseră albe că zăpada. 
Dar, imediat, au avut parte de un lucru şi mai 
neobişnuit: în această lumină, doi bărbaţi stau 
de vorba cu Iisus despre patima şi moartea 
Sa în Ierusalim. Este vorba despre marii proo-
roci ai Vechiului Testament, Moise şi Ilie.

În popor, această sărbătoare semnifică 
începutul toamnei. Schimbarea la Faţă mai 
este numită şi Obrejenia, denumire ce vine 
din slavonă şi înseamnă transformare, schim-
bare. 

TRADIŢII ȘI SUPERSTIȚII

* Sărbătoarea Schimbării la Față a 
Mântuitorului marchează începutul toam-
nei. De-acum nu mai e voie la scăldat în 
ape curgătoare. Nici măcar animalele nu 
se mai scaldă după această dată.

* În această zi nu este bine să te cerţi 
cu nimeni şi nici să fii certat de către cine-
va, căci aşa va fi tot anul.

* De asemenea, în această zi este 
bine să te împaci cu cine ești certat, altfel 
vei fi mustrat tot anul.

* Praznicul Schimbarea la Faţă a 
Mântuitorului Iisus Hristos este prin exce-
lenţă sărbătoarea îndumnezeirii firii ome-
neşti şi a participării trupului trecător la 
bunătăţile veşnice.

* Oamenii care se roagă în această 
zi să scape de o patimă sigur vor fi vin-
decaţi.

* Femeile însărcinate, dacă vor ţine 
această zi, vor avea o naştere uşoară şi 
copii sănătoşi.

* Cei vii nu trebuie să-i uite nici pe 
cei trecuţi în nefiinţă, ci să facă pomană în 
amintirea şi pentru sufletul acestora.

* Dacă în Ziua Schimbării la Faţă vre-
mea este însorită şi plăcută, toamnă va fi 
roditoare şi îmbelşugată. În schimb, dacă 
plouă, toamna va fi mohorâtă.

* Data de 15 august este ultima zi 
când florile pot fi culese și să fie bune de 
leac.

* În popor se spune că, dacă în Postul 
Adormirii Maicii Domnului plouă mult, iar-
na care va veni va fi plină de ninsori.

La 19 august (stil vechi), creștinii prăznuiesc 
Schimbarea la Față a lui Iisus Hristos, care 

are drept semnificație momentul în care apos-
tolii Mântuitorului, aflați pe muntele Tabor, s-au 
convins că acesta nu este doar un prooroc al lui 
Dumnezeu, ci Fiul Său. 

* Geologii consideră că rezervele de petrol 
vor mai ajunge pentru 45 de ani, cele de gaze 
naturale – pentru 60 de ani, iar cele de cărbune – 
pentru 200 de ani.      

* „C” este litera cu care încep cele mai multe 
cuvinte în limba română. Dicţionarul explicativ al 
limbii române cuprinde 19.750 de cuvinte care în-
cep cu litera „C”. 

* În Anglia, dacă cineva lipeşte  greşit o mar-
că  poştală cu imaginea reginei, el poate fi acuzat 
de trădare de ţară. 

* În Danemarca există  o lege care-i obligă 
pe toţi posesorii de automobile să se uite sub 
propriile lor maşini în căutarea unor eventuali 
copii ascunşi acolo, înainte de a urca la volan 
şi a porni. 

* Numai marea piramidă a lui Keops conţine 
suficientă piatră încât să poate fi construit un zid 
înalt de 50 cm, care să înconjoare planeta pe la 
Ecuator. 

* Nu se ştie cine i-a retezat nasul Sfinxu-
lui. Încă există schituri cu statuia fără nas  din 
anul 1737, aşadar nici Napoleon nu l-a distrus şi 

nici războaiele mondiale. Singurul despre care 
se ştie că i-a făcut stricăciuni este un cleric mu-
sulman, Salim al-Lahr, care a fost linsat în anul 
1378 pentru vandalism. 

* În Moldova, la începutul sec. XIX, numerele 
fracţionare (fracţiile) erau numite „frângeri”. 

* O  vacă se poate îmbăta, dacă mănâncă 
prea multe mere. 

* Probabilitatea ca o femeie să nască fată şi 
nu băiat creşte odată cu scăderea latitudinii geo-
grafice, fiind maximă la Ecuator. Se crede că, în 
această problemă, au un rol important lumina şi 
energia solară. 

* Dragostea este o reacţie chimică la nivel de 
creier şi cu inima nu are nici o legătură. 

* Liviu Rebreanu a creat personajul Apostolul 
Bologa din Pădurea Spânzuraţilor, inspirându-se 
din viaţa familiei sale. Personalul principal este, 
de fapt, o copie destul de fidelă a fratelui său, 
Emil, spânzurat la Ghimeş în anul 1917. 

* Monumentele ridicate în cinstea poetului 
ucrainean Taras Şevcenko se găsesc în peste 
1.200 de locuri din lume. Majoritatea, bineînţeles, 
se află în Ucraina. 

* Cele mai numeroase vietăţi de pe Terra 
sunt artropodele. Până în prezent au fost desco-
perite circa 70 mii de specii de păianjeni. 

Culese și prelucrate 
de Octavian VORONCA

or. Cernăuți

• Curiozități
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La 13 au-
gust și-a săr-
bătorit ziua de 
naștere co-
legul nostru, 
domnul 

Sergiu 
BARBUŢA 

din Costiceni. 
Istoric de pro-
fesie, el a 
însușit bine 

calculatorul și este responsabil de si-
te-ul ziarului „Libertatea Cuvântului”. 
Iar în ajunul zilei sale de naștere a 
trăit o mare bucurie – scoaterea de 
sub tipar a primei sale cărți – despre 
istoria vechii Biserici din Costiceni. 

Noi, colegii de serviciu, îi întregim 
această atmosferă sărbătorească, 
adresându-i un mesaj de felicitare, 
dorindu-i, totodată, sănătate, iubire, 
fericire și prosperitate în familia-i mi-
nunată, realizări cât mai frumoase, 
iar steaua norocului să se afle per-
manent deasupra casei sale. 

La mulți ani încununați  
de bucurii și fericire! 

LUI SERGIU BARBUŢA
În lucrul tău te strădui,
Pentru popor cu sârguință,
Ești un om dintr-o bucată,
Ai putere și credință.

     Prezinți o triplă lansare
     De carte, cu mare avânt,

     Care este o hrană sufletească,
     Pentru acei ce au un simțământ.

Un simțământ de dragoste
Față de Patrie și neam,
Care nu uită trecutul
Și viitorul la care visam.

     Mari sporuri în munca nobilă,
     Pe care o depui cu stăruință,
     Necesară pentru semenii tăi,
     Care nu au uitat de suferință.

Să fii binecuvântat de Sus,
Prieten drag cu-adevărat,
Puterile Cerești să te-ntărească,
În pasiunea de care ești atașat.

                     Sergiu  BESPALCO
s. Stălinești.

BERBECUL.  Luna se mișcă prin sem-
nul nașterii tale, indiciu cum că stai relativ bine 
cu energia la începutul acestei săptămâni. 
Miercuri și joi, Luna tranzitează casa banilor 
și a bunurilor obținute prin munca proprie, mo-
tiv pentru care s-ar putea să întâlnești unele 

oportunități valoroase de a-ți suplimenta veniturile. Sâm-
băta ar trebui dedicată relației de cuplu și copiilor, semn 
că se recomandă să faceți ceva special împreună. 

TAURUL.  Luna tranzitează prin casa 
banilor și a bunurilor câștigate prin munca 
proprie, indiciu cum că atunci ai putea să-ți ro-
tunjești bugetul prin profiturile realizate dintr-o 
activitate profesională. Venus trece miercuri 
în casa iubirii și a copiilor din horoscopul tău 

general, prilej numai bun să-ți faci mai mult timp pentru 
cei dragi din familie. 

GEMENII.   La început de săptămână 
concentrează-te pe planuri de viitor și proiec-
tele de grup în care ești implicat. Dacă ai spirit 
de inițiativă, s-ar putea să legi relații importan-
te cu persoane care îți împărtășesc idealurile 
și viziunile. La fel de posibil este să întâlneşti 

persoane care cred în tine și care sunt dispuse să inves-
tească în visurile tale. În a doua parte a săptămânii, te 
bucuri de armonie în relaţia de cuplu. 

RACUL.  Lunea și marțea vin la pachet 
cu oportunități de afirmare în plan profesional, 
aducându-ţi şi unele câştiguri de bani. În ur-
mătoarele două zile, caută să te concentrezi 
pe proiectele de grup și planurile de viitor. 
Miercuri și joi ar fi de dorit să-ți faci mai mult 

timp pentru cei dragi din familie şi pentru prieteni. Orga-
nizează un week-end frumos. 

LEUL.  Venus pătrunde miercuri în casa 
banilor și a bunurilor dobândite prin munca 
proprie, semn că începând cu a doua parte a 
săptămânii vei avea mai multe oportunități de 
a face profituri, fie la serviciu, fie pe plan ex-
traprofesional. Caută așadar să profiți de ele 

de îndată ce apar și nu uita să pui o parte din câștiguri 
deoparte. La final de săptămână ai putea cunoaște per-
soane noi, punând începutul unor noi relaţii. 

FECIOARA. Luni și marți, Luna se miș-
că prin casa banilor și a bunurilor obţinute din 
afaceri. Iată un prilej bun de a se gândi la une-
le modalități de investiție a economiilor. În ur-
mătoarele două zile, așteaptă-te la noi depla-
sări. Chiar și dacă ești implicat într-o relație, 

te vei bucura de efectele acestei perioade. Partenerul 
observă o schimbare în bine, ceea ce îi permite să des-
copere o altă imagine a personalității tale. 

BALANŢA.  Zilele de luni și marți sunt 
propice întrevederilor profesionale și negocieri-
lor, cu atât mai mult dacă vizează debutul unor 
colaborări. În următoarele două zile, ați putea 
discuta aspectul financiar al acestor parteneria-
te. Tot în primele două zile ale săptămânii se re-

comandă să acorzi mai multă atenție partenerului. Discută 
mai deschis despre ceea ce vrei de la el și cum anume 
ți-ar putea satisface unele necesități importante.

SCORPIONUL. Dispui de un randa-
ment mai mare, dar și presiunea care atârnă 
pe umerii tăi este destul de mare. Mai multă 
atenţie relației cu colaboratorii și clienții, căci 
s-ar putea să te întâlnești cu multe oportuni-
tăți de afirmare în plan social.  Miercuri și joi, 

Luna se mișcă prin casa cuplului, prilej numai bun să 
faci ceva special pentru partenerul de viață. Vă va prinde 
bine să petreceți timpul împreună. 

SĂGETĂTORUL.  Te bucuri de zilele în 
care nivelul tău de productivitate este cel mai 
ridicat. Caută așadar să-ți programezi  sarcinile 
de serviciu. În caz contrar, există riscul să nu le 
poți susține cu energia de care ai nevoie în alte 
zile. Cu cât îți programezi mai bine activitățile, 

cu atât mai bine pentru tine. Vineri și sâmbătă, Luna se 
mișcă prin casa cuplului, fapt pentru care se recomandă 
să pregătești ceva special pentru persoana dragă. 

CAPRICORNUL.  Apar posibilități de in-
vestiție împreună cu partenerul de viață  sau 
de afaceri. Iată o posibilitate bună să valorifici 
economiile pe care ai reușit să le realizezi în 
ultima vreme. Vineri și sâmbătă te bucuri de un 
randament crescut. Timpul liber de care dispui 

ar trebui să-l dedici familiei. În următoarele două zile, con-
centrează-te mai mult pe relația cu persoana iubită și copiii. 

VĂRSĂTORUL.  Venus ajunge miercuri 
în casa banilor și a bunurilor deținute în asoci-
ere cu partenerul de viață sau de afaceri. Așa-
dar, dacă urmăriți să creșteți profiturile sau să 
faceți ceva cu economiile pe care le-ați reali-
zat până acum, este  momentul potrivit să vă 

gândiți la aceasta. Ar fi bine ca în acest sfârşit de săptă-
mână să acorzi mai mult timp şi atenţie persoanei iubite. 

PEȘTII.  La începutul săptămânii, Luna se 
mișcă prin casa banilor și a bunurilor dobândite 
prin munca proprie, ceea ce înseamnă că te în-
tâlnești cu oportunități de a-ți suplimenta venituri-
le. Un eveniment de familie important te-ar putea 
aduce mai aproape de cei dragi în acest sfârșit de 

săptămână. Poate reușești să le faci o surpriză celor dragi. 

HOROSCOP
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Cea de-a 21-a zi a lui Gustar 
va sosi în viaţa doamnei 

Antonica 
CAPTARI

din satul Costiceni, raionul Noua 
Suliţă, aducându-i o frumoasă 
sărbătoare. Dumneaei îşi va 
aduna în buchetul destinului 
încă un splendid trandafir. 

Cu ocazia frumoasei aniver-
sări, un sincer mesaj de felici-
tare îi adresează scumpa soră 

Viorica şi cumnatul Alexei din satul Tărăsăuţi, dorindu-i 
sărbătoritei sănătate deplină, succese, realizări, spor 
în muncă, fericire, noroc, voie bună și îi aduc în dar 
un enorm buchet de trandafiri din grădinile acestei veri 
frumoase.

Scumpa noastră! Să păstrezi întotdeauna bunăta-
tea sufletului, iar zâmbetul să-ţi lumineze mereu chipul. 

Azi, în prag de sărbătoare,
Îţi  dorim în suflet soare,
În privire – strălucire,
Iar în inimă – iubire!
Îţi dorim să-ţi fie viața
Senină ca dimineața,
Caldă ca o zi de vară
Și ca mierea de amară.
Să știi numai de bine
Cu cei dragi pe lângă tine,
La mulți ani!

Un jubileu deosebit  
al vieții

La începutul acestei luni, 
doamna

Maria 
ȘTEFUREAC, 

bibliotecară-șefă a Bibliotecii 
centrale din satul Pătrăuții de 
Jos, raionul Storojineţ,  și-a 
adăugat în frumosul buchet al 
vieții trandafirul jubiliar încunu-
nat cu 60 de petale.

La ceas jubiliar vin să o felicite cu toată dragostea 
cele mai apropiate și iubite persoane: mama Aurora, sora 
Rodica împreună cu familia ei din Moldova, soțul Vasile, 
fiicele Diana și Cristina, fiul Mircea împreună cu familiile, 
scumpii nepoței, nașii, finii de botez și de cununie, cuscrii, 
verii, rudele, colegii de serviciu, prietenii, activiștii satului, 
membrii diferitor Societăți și Cenacluri cultural-literare, ai 
diferitor Asociații și Filiale obștești a căror membră este 
doamna Maria de mai mulți ani, toți sătenii.

Toți îi doresc sărbătoritei în primul rând sănătate 
deplină, dragoste de muncă, succese și noi realizări, 
bucurii de pe urma copiilor, îndeplinirea dorințelor, voie 
bună, spor în totul ceea ce face pe plan profesional, dar 
și personal, o vară dulce, toate florile din grădinile lui 
Gustar și un sincer „La mulţi ani!”.
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• In memoriam 
FAPTELE BUNE ȘI DE PIONIERAT ALE LUI ION RUSU 

La 14 august s-au împlinit zece ani de la trecerea în nemurire a jurnalistului 
și activistului cernăuţean, Ion Rusu. Lui i-a fost caracteristic să fie printre primii. 
La Universitatea din Cernăuți, unde a venit să învețe direct din armată, a fost 
printre primii la învățătură și la competițiile sportive. În ultimii ani de facultate 
chiar răspundea de  activitatea sportivă a studenților. A fost unul dintre primii 
crainici la Televiziunea românească din ținut, apoi printre primii jurnaliști care 
s-au încadrat la muncă la noul ziar creat „Zorile Bucovinei”. El a depus prima 
cerere de a fi primit la Redacția română în curs de formare la Radio Ucraina 
Internațional în vara anului 1968.

Ion Rusu s-a numărat printre primii activiști ai Societății „Mihai Eminescu” 
și tot primul a depus cerere ca fiica sa să fie înscrisă în prima clasă româ-
nească de la Școala medie nr. 5 din orașul Cernăuți, clasă care s-a aflat apoi 
la baza primei Școli medii românești – Școala nr. 29, deschise în primul an de 
independență a Ucrainei în centrul Cernăuțiului. 

Ion Rusu a fost un ziarist cu har înnăscut, care prin calitățile sale umane se 
simțea lider în colectivele de creație unde a activat. A plecat la odihna bineme-
ritată de la Redacția română a postului de Radio Ucraina Internațional, unde i-a 
ajutat să însușească profesia de radiojurnalist pe mai mulți tineri. 

Îl putem trece pe neuitatul Ion Rusu și printre primii susținători 
și cititori ai ziarului „Libertatea Cuvântului”. 

Au trecut zece ani de la moartea lui Ion Rusu, dar practic n-a 
fost zi în decursul acestei perioade de timp ca el să nu fi fost 
pomenit cu un cuvânt bun în colectivele unde a activat. Faptele 
demne și frumoase nu se uită.

Fie-i veșnică amintirea!

FII PRIETENUL NOSTRU PE:

ANUNŢ IMPORTANT!
Stimați cititori! În legătură  

cu perioada concediilor,  
următorul număr al ziarului  

„Libertatea Cuvântului”  
va apărea la 29.08.2019. 
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Averea Anastasiei Soare, supranumită „Regina 
Sprâncenelor”, a ajuns să valoreze peste 1 miliard de 
dolari. Anastasia Soare s-a născut în Constanța și a 
emigrat în Statele Unite ale Americii în 1989, când avea 
32 de ani. Fără să cunoască limba engleză, ea s-a an-
gajat ca estetician într-un salon de înfrumusețare din 
Beverly Hills, unde a observat că femeile nu păreau 
să acorde prea multă atenție sprâncenelor lor. Așa a 
ajuns să-și dezvolte propria sa tehnică de pensat, iden-
tificând, practic, o nișă pe care ulterior a dezvoltat-o 
și care i-a adus popularitatea, inclusiv printre vedete 
precum Cindy Crawford, Naomi Campbell și Stepha-
nie Seymour. Astfel, numărul clienților creștea, așa că 
Anastasia Soare și-a deschis primul salon Anastasia 
Beverly Hills în 1997, în 2010 urmând cel de-al doilea 
salon. 

Antreprenoarea și-a lansat saloane în alte locuri 
din lume, dar și o gamă de produse proprii destinate 
îngrijirii sprâncenelor și pielii, pe care le vinde în ma-
gazine precum Sephora. De altfel,  afacerea româncei 
s-a transformat într-un real succes. Pagina de Insta-
gram lansată în 2013 de fiica sa, Claudia Soare, care 
este și președinta companiei, precum și recomandările 
clientelor sale faimoase, printre care Kim Kardashian, 
au contribuit la popularitatea afacerii și produselor sale. 
Compania vinde acum peste 480 de produse în peste 
3.000 de magazine. Anastasia Soare s-a situat pe locul 
al 21-lea în topul Forbes din acest an al celor mai bo-
gate antreprenoare din America, având o avere de 1,2 
miliarde de dolari. Românca devansează în topul For-
bes nume celebre, precum starul de reality show Kylie 
Jenner aflată pe locul 23 cu o avere de 1 miliard de 
dolari, cântăreţele Rihanna (locul 37), cu 600 milioane 
de dolari şi Madonna (locul 39) cu 570 milioane de do-
lari, creatoarea de modă Vera Wang (locul 45) cu 460 
milioane de dolari, cântăreţele Celine Dion (locul 46) 
cu 450 milioane de dolari, Beyonce (locul 51) al cărei 
soţ, Jay-Z, a devenit recent primul rapper miliardar din 
lume, aceasta având o avere de 400 milioane de dolari, 
precum şi jucătoarea de tenis Serena Williams, aflată 
pe locul 80 în top Forbes cu 225 milioane de dolari.

ANASTASIA SOARE, 
ROMÂNCA  

SUPRANUMITĂ 
„REGINA  

SPRÂNCENELOR”, 
CU O AVERE  

DE 1 MILIARD  
DE DOLARI


