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Câți copii vor
merge anul
acesta în
clasa întâi

Primul clopoţel, primele emoţii! În acest an, aproximativ
500.000 de elevi vor păși pentru prima oară pragul școlilor
din întreaga țară, anunță ministrul Învățământului, Lilia Grynevyci. „Anul trecut au fost 450.000 de elevi care au mers în
clasa întâi. Anul acesta avem aproximativ 500.000. Din cei 4
milioane de elevi din țară, un milion de copii vor studia după
programa Școala Nouă Ucraineană”, a spus L. Grynevyci.
La școlile din Cernăuți în noul an de învățământ în clasa întâi s-au înscris 3.000 de elevi. Adică cu o sută de copii
mai puțin decât în precedentul an școlar. Cei mai mulți copii vor merge în clasa întâi la Şcoala nr. 22, în total 176 de
elevi. În schimb, la Şcoala românească nr. 17 de la Roșa
Stâncă s-au înscris doar 11 copii.

Oficial ucrainean:
Ascundeți eurorablele
în garaje!

Proprietarii de mașini cu numere de înmatriculare străine sunt îndemnați să țină
ascunse autovehiculele în garaje, până când
noua Radă Supremă de legislatura a IX-a va
adopta o nouă lege cu privire la legalizarea
lor. Anunțul a fost făcut de către Volodymyr
Martynenko, consilier al ministrului Afacerilor
Interne. „Dacă o mașină cu numere de înmatriculare străine nu apare pe stradă, atunci
fizic este imposibil de a pedepsi șoferul”, a
explicat el. Potrivit lui, Rada Supremă pur și
simplu nu va avea timp să adopte noua lege
în luna august. În al doilea rând, a subliniat
Martynenko, legea adoptată anterior privind
aplicarea sancțiunilor pentru mașinile nelegalizate a intrat în vigoare pe 22 august, iar
autoritățile de aplicare a legii și cele vamale
sunt obligate să o aplice. „Pe 22 august Si-

Măsuri de prevenire
a incendiilor specifice
perioadei caniculare

Direcția Situaţii de Urgenţă din regiunea Cernăuți recomandă cetăţenilor
să respecte câteva sfaturi utile pentru
a preveni producerea incendiilor în perioada caniculară. În special, se are
în vedere interzicerea focului deschis
în zonele afectate de uscăciune avansată și manifestarea de prudenţă la
aruncarea resturilor de ţigări în zonele
cu vegetaţie uscată. Trebuie verificate instalaţiile de paratrăsnet, ştiut fiind
faptul că, după o perioadă cu temperaturi ridicate, precipitaţiile sunt însoţite
în mod frecvent de descărcări electrice
atmosferice.
Iată câteva reguli de securitate antiincendiu, care trebuie
să fie respectate:
* nu utilizaţi focul deschis în locuri

cu pericol de incendiu, pe timpul nopţii
şi pe timp de vânt;
* nu utilizaţi focul deschis la distanţe mai mici de 100 metri faţă de
construcţii, materiale sau substanţe
combustibile (casă, şură, depozit de
furaje, pădure etc.);
* arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale
combustibile se efectuează în locuri
special amenajate (gropi ş.a.);
* asiguraţi supravegherea permanentă a arderii şi stingeţi jarul după
încetarea acesteia;
* educaţi şi supravegheaţi copiii în
vederea interzicerii jocului cu focul.
Direcția Situații de Urgență
Cernăuți

te-ul Serviciului Fiscal de Stat a confirmat că
legea a intrat în vigoare și începe aplicarea
sancțiunilor. Nu vreau să sperii pe nimeni.
Dar să fim sinceri – avem o lege și ea trebuie să funcționeze", a reamintit reprezentantul
Ministerului de Interne.
Reamintim că legea privind vămuirea
mașinilor cu numere străine de înmatriculare
urma să intre în vigoare la 24 mai a.c. Ulterior a fost amânată pentru 22 august. Potrivit
legii, 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 până la 170 mii de grivne. Potrivit informațiilor Ministerului de Interne, pe teritoriul Ucrainei se află între 600800 mii de autoturisme străine nevămuite.

Frați români, nu vă lăsați!
La „Libertatea Cuvântului” vă abonați!
Continuă abonarea pentru a doua
jumătate a anului 2019
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Conflictele comerciale și efectele lor asupra Ucrainei
Potrivit Băncii Mondiale,
în 2019 ritmul de creştere
economică globală va încetini
de la nivelul de 2,9%. De asemenea, bunăstarea multor țări
va fi afectată de încetinirea
creșterii economice a Chinei,
precum și de scăderea ratei
rezervei Federale din SUA.
Experții apreciază că aproape toate țările din lume sunt
afectate de conflictele comerciale dintre SUA și China și între SUA și Uniunea Europeană. Pentru Ucraina încetinirea
economică se datorează în
primul rând faptului că țara
noastră a pierdut marea piață
de desfacere rusă, precum și
prin introducerea de sancțiuni
ruse pentru mărfurile ucrainene. Conflictele financiare vor

Va fi ca în Europa. Taxe de circulație
pe autostrăzile din Ucraina

Ukravtodor va introduce taxe de circulație pentru camioane pe autostrăzile din Ucraina, declară
șeful Companiei de stat,
Slavomir Novak. Potrivit
lui, introducerea taxelor
de circulație ar trebui să
îmbunătățească
starea
drumurilor. „Este necesară
adoptarea unei legi care să
reglementeze noul sistem
de taxare rutieră. Trebuie
să apelăm urgent la surse suplimentare de completare a Fondului Rutier.
Există un principiu european: camioanele, în special cele care câștigă bani
din transport, trebuie să
plătească mai mult pentru
circulația pe autostrăzi", a
spus el. Potrivit lui Novak,
traficul aglomerat al camioanelor grele distruge drumurile și cauzează pierderi
enorme pentru buget.

afecta în primul rând economiile acelor țări care depind
în mare măsură de creditori
externi. În aceste condiții
probabilitatea unui scenariu
negativ pentru Ucraina este
mult mai mare decât în cazul altor țări post-sovietice. În
plus, economia Ucrainei va
fi afectată de un sold negativ
al comerțului (9,5 miliarde de
dolari în 2018). Acesta este
cel mai rău indicator dintre țările fostei URSS: de exemplu,
în Georgia, acesta constituie
5,8 miliarde de dolari, iar în
Uzbekistan – 5,3 miliarde de
dolari. Dar cele mai mari probleme ce așteaptă Ucraina
ca urmare a încetinirii economiei globale sunt legate de
creșterea prețurilor la petrol.

SUA ar putea lansa
rachete de croazieră
din România, susține
Vladimir Putin

Trump pledează pentru
reintegrarea Rusiei în G7

La încheierea summit-ului G7,
președintele american Donald
Trump a declarat că l-ar invita pe
președintele rus Vladimir Putin la
reuniunea din anul viitor, pe care
o va găzdui în Statele Unite, dar
nu crede că acesta ar accepta să
vina ca invitat special la summit-ul
unui grup din care Rusia făcea
parte în trecut. La o conferință de
presă, Trump a reafirmat că el ar

fi în favoarea revenirii Rusiei în
G7. Restul participanților, în primul
rând țările europene și Uniunea
Europeană se opun. Argumentul
este că Rusia a fost exclusă din
G8 pentru anexarea abuzivă a
peninsulei ucrainene Crimeea în
2014 și sprijinul acordat separatiștilor pro-ruși din Estul Ucrainei, iar
de atunci nu a făcut nimic pentru
a remedia situația. Președintele

Trump susține însă, teza reluată la
conferința de presă de la Biarritz,
că Rusia a fost exclusă în urma
frustrării predecesorului său Barack Obama, care nu ar fi putut
preveni sau împiedica anexarea
„unor regiuni din Ucraina”. Trump
nu s-a referit direct nici la Crimeea,
nici la conflictul din Estul Ucrainei,
dar a precizat că nu va insista pentru reintegrarea Rusiei în G7.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că SUA
sunt în prezent în măsură
să lanseze o nouă rachetă de croazieră din România şi Polonia, un scenariu
pe care îl consideră drept o
ameninţare la care Moscova
trebuie să reacţioneze. Pentagonul a anunțat luni că a
testat o rachetă de croazieră
cu configuraţie convenţională, care şi-a atins ţinta după
mai mult de 500 kilometri de
zbor. E primul test de acest
tip de la încetarea tratatului
istoric de dezarmare nucleară, în această lună. Testul a
urmat retragerii oficiale – pe
2 august – a SUA din Tratatul privind Forţele Nucleare
Intermediare (INF), convenit
în perioada Războiului Rece.
Putin a declarat că Washingtonul şi-ar putea utiliza sistemele existente în România şi
Polonia pentru a lansa această rachetă, ceea ce înseamnă

că ar putea să o desfăşoare
uşor şi rapid, dacă ar dori.
„Lansările acestei rachete pot
fi efectuate de pe sistemele
amplasate deja în România şi
Polonia. Şi cred că partenerii
noştri americani nu vor informa nici măcar Uniunea Europeană în această privinţă.
Aceasta implică noi ameninţări pentru noi, la care trebuie
să reacţionăm, a declarat el.
Rusia va dezvolta rachete cu
rază medie şi scurtă de acţiune, dar nu le va desfăşura
până când Statele Unite nu o
vor face”, a adăugat Vladimir
Putin.
SUA au declarat că nu au
planuri iminente de a desfăşura noua rachetă terestră la
bazele de lansare din Europa.
Testul efectuat de Pentagon
ar fi fost interzis de INF, care
reducea capacitatea ambelor
părți semnatare – Rusia și
fosta URSS – de a lansa un
atac nuclear rapid.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Când sunetul clopoțelului școlar inspiră optimism…

A

u rămas zile numărate până la începutul noului an școlar. Comisiile serioase au poposit
deja la instituțiile de învățământ, apreciind pregătirile și încurajându-i pe pedagogi. Școlile sunt
gata pentru îndelungatul proces de instruire.

Părinții s-au ridicat în
apărarea drepturilor
copiilor lor de a învăța
în limba maternă
Trei școli românești din Cernăuți au așteptat de la comisia din partea autorităților
și a Direcției orășenești de învățământ o
speranță. Și ea a fost adusă.

accentuează directorul Școlii medii nr. 10,
domnul Alexandru Rusnac.
– Și noi începem noul an de învățământ
cu bună dispoziție, remarcă directoarea
Școlii medii incomplete nr.13 de la Horecea, doamna Eugenia Facas. Comisia
care a fost nu demult la școală a rămas
mulțumită de starea pregătirii, ne-a apreciat munca depusă și ne-a asigurat că totul
va fi bine și părinții s-au liniștit în privința
viitorului școlii. În clasa întâi s-au înscris 21
de copii, comparativ cu anii trecuți numărul

asigurată cu toate cele necesare pentru
noul an de învățământ, am primit chiar și o
tablă interactivă.
Și, totuși, problema completării claselor
în cele trei școli românești din oraș rămâne
vulnerabilă. Ea poate trezi oricând discuții
și poate fi tratată în mod diferit. Oricum,
trebuie să existe o atitudine înțelegătoare
și o soluție constructivă. Este în spiritul european ca pentru instituțiile de învățământ
în limbile minorităților naționale să se aloce
mijloace suplimentare, or, pe justa politică
națională nu se fac economii. Aceasta este
legea bunei conviețuiri, toleranței și dezvoltării spirituale a tuturor etniilor. Oamenii
competenți în chestiunea dată se întreabă:
oare cum au fost cheltuite cele 46 milioane
de grivne din Bugetul orășenesc, prevăzute
pentru școlile românești din Cernăuți?

„Ne bucurăm
că avem iarăși elevi
în clasa întâi”
În ultimii ani, Școala medie incompletă
din satul Forosna, raionul Noua Suliță, a
trecut prin grele încercări. Satul este mic
și o bună parte dintre tinerele familii sunt
plecate la muncă, ba chiar și cu traiul pes-

Pe la mijlocul lui iulie direcțiile Școlii medii nr.10 de la Roșa, Școlii medii incomplete nr.17 de la Roșa Stâncă și Școlii medii
incomplete nr.13 de la Horecea s-au trezit
pe neprins de veste cu un pericol de a rămânea fără clasele întâi, în caz că numărul
elevilor înscriși va fi mai mic de 27. Citirea
incorectă a legii privind învățământul venea
de la unii deputați ai Consiliului Orășenesc,
ea subminând principiile obținerii studiilor
în limba română la Cernăuți. Atunci în apărarea școlilor respective s-au ridicat părinții
acestor elevi. „Partidul părinților” a fost mai
puternic decât forțele politice pe care le reprezintă deputații în Consiliul Orășenesc,
care caută mereu gâlceavă. „Copiii noștri
nu sunt jucării ca să le mutați dintr-un loc
în altul” s-au răstit la aceștia unii părinții și
spiritele în sala de ședințe s-au potolit.
– Copii în clasa întâi avem mai mulți decât în celălalt an. Pot spune cu fermitate că
vom avea și clasa întâi, și clasa a zecea,

elevilor e în creștere. Se prevede ca la Horecea să fie construită și o grădiniță, ceea
ce n-a fost până acum în suburbia noastră,
ba chiar și o școală nouă.
Mai puțini elevi în clasa întâi sunt la
Școala medie incompletă nr.17 din suburbia Roșa Stâncă.
– În clasa întâi avem 12 elevi, ne comunică directoarea şcolii, doamna Ludmila
Pușcariova. Este ceva firesc pentru școala
noastră. În fiecare clasă numărul de elevi
e cam același. Clădirea școlii este mică și
sălile de clasă nu sunt prevăzute pentru
un număr mai mare de elevi. Faptul că am
fost asigurați că problema existenței școlii,
abordată de deputați cu o lună și ceva în
urmă, nu mai este pe ordinea de zi, ne-a
încurajat mult. Dar și în pofida acestui semnal alarmant, am continuat pregătirile către
noul an de învățământ și am reușit să facem totul ce a fost planificat. Școala a fost

Reparații capitale
în cea mai veche
școală românească
din regiune
Vara aceasta la Școala medie nr. 1 din
Ciudei, raionul Storojineț, a fost un adevărat șantier de construcție.

– Încă în luna martie, conducerea Comunității Teritorial Unite Ciudei s-a gândit
ce cadou poate face Comunitatea pentru
cea mai veche școală românească din
regiune. S-a decis că cel mai bun cadou
pentru școala noastră este îmbunătățirea
condițiilor de învățământ. Clădirea e veche, reparații esențiale nu au fost demult
și pereții au prins mucegai, ceea ce este
dăunător pentru sănătatea elevilor, a explicat directorul acestei instituții, domnul
Radu Petrașescu.
Pentru reparațiile de amploare de la
Școala nr. 1 din Ciudei au fost repartizate
mai mult de 2,5 milioane grivne. În sălile
de clasă au fost ridicate podelele vechi,
pregătită o bază nouă și puse podele noi

te hotare. În al doilea rând, la o distanță
de jumătate de kilometru de Forosna se
află satul Șcerbinți și unii părinți forosneni
au fost ademeniți să-și dea copiii la Școala ucraineană din satul vecin. Pentru a-și
apăra contingentul de elevi, direcția Școlii din Forosna a fost nevoită să treacă la
predarea obiectelor în limba ucraineană
cu studierea obligatorie a limbii și literaturii române.
– Anul acesta în clasa întâi avem 10
elevi, unul fiind din satul vecin Jilovka, precizează directoarea școlii, dna Irina Razloga. Pentru noi aceasta este o mare bucurie, fiindcă anul trecut n-am avut nici un
elev în clasa întâi. Situația demografică
ne inspiră încrederea că în anii ce urmează vom avea elevi. Școala din Forosna
este filiala Școlii de bază din satul Coteleu. Absolvenții noștri urmează clasele a
zecea și a unsprezecea la Coteleu și se
folosesc de autobuzul școlar. Dintre absolvenții din anul curent numai unul s-a hotărât să obțină studii medii, restul au plecat
să învețe la Cernăuți – la colegii sau școli
tehnico-profesionale. Este un lucru caracteristic pentru satele mici și situate mai departe de centrul raional.

din materiale moderne. Au fost reparați
pereții și plafoanele, podeaua din coridoare a fost înlocuită cu plăci din ceramică.
Desigur, înainte de începerea acestor lucrări a fost schimbată întreaga rețea electrică din școală.
– Cel de-al doilea cadou a fost întărirea bazei materiale a școlii, continuă
domnul Radu Petrașescu. S-au cheltuit

circa 500 mii grivne pentru calculatoare
și mobilier. Au fost amenajate după toate
cerințele cabinetele de fizică, chimie și
biologie. De asemenea, au fost pregătite
două săli pentru elevii din clasa întâi. Ne
bucură și faptul că anul acesta avem două
clase întâi.
Dar lucrările de reconstrucție vor urma
și după „primul clopoțel”.
– Va fi reconstruită sala sportivă și
schimbată rețeaua termică. Visăm să
avem un complex sportiv de tip european.
Chiar dacă vara aceasta am folosit numai
șapte zile de concediu, sunt mulțumit că
școala noastră a „întinerit” considerabil,
au fost duse la bun sfârșit ample lucrări de
reconstrucție.
Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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Cronica penală

Sunt șef, mi se permite orice…

Președintele unuia dintre
Consiliile Raionale din regiunea Cernăuți a fost reținut de
polițiștii de la patrulare. Aflându-se la volan în stare de ebrietate, bărbatul a încălcat regulile de circulație rutieră și s-a
comportat în mod agresiv cu
oamenii legii. Potrivit site-ului
BukNews, șoferul a fost oprit
de patrulă, acesta comportându-se neadecvat. Drept rezultat, șoferul a fost încătușat și
transportat la un așezământ
medical pentru efectuarea testelor corespunzătoare. Mediile
din ținut mai scriu că șoferul a
ignorat cerințele polițiștilor de
a opri mijlocul de transport și
a încercat să fugă. El a fost reținut, însă a refuzat să stea de
vorbă cu oamenii legii.
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Vor fi judecați membrii unei
bande criminale

Aceștia îi atacau pe locuitorii
din ținut, pe care îi torturau și le
luau bunurile. Ancheta a stabilit
că un bărbat în vârstă de 43 de
ani din regiunea Ivano-Frankivsk,
care a mai avut antecedente penale pentru atacuri și jaf, nu și-a
făcut concluziile de rigoare și, în
luna noiembrie a anului trecut, a
organizat și conducea un grup
criminal compus din prieteni și
cunoscuți foarte apropiați. Printre
membrii grupului se număra și un
bucovinean de 43 de ani. Anume

el a indicat o familie din localitatea Pătrăuții de Jos, raionul Storojineț, care a fost torturată și prădată. Criminalii au luat atunci de
la acea familie mijloace bănești în
sumă de 78 mii grivne și au fugit
de la locul crimei. Însă, poftele lor
nu s-au oprit aici și ei au comis
un nou atac asupra unei locuitoare din același sat. Torturând-o
cu ajutorul fierului de călcat, criminalii au pus mâna pe bunuri și
bani pentru suma de circa 39 mii
grivne.

Accidente rutiere cu victime

O mașină s-a răsturnat în satul
Voronovițea din raionul Kelmenți.
La fața locului polițiștii au constatat că șoferul mașinii de tip „Volkswagen Sharan” nu a ales viteza
sigură pentru a se deplasa. Drept
rezultat mașina s-a răsturnat. Doi
pasageri cu vârste cuprinse între

31 și 33 de ani, care se aflau în
salonul mașinii, au fost traumatizați. Testele efectuate au arătat că
șoferul conducea mașina în stare
de ebrietate.
Un alt accident de circulație s-a produs pe șoseaua dintre
satele Podvirna și Stălinești din

raionul Noua Suliță. Acolo s-au
tamponat un „Volkswagen Caddy”
și un „Volkswagen Passat”. În
rezultatul impactului ambii șoferi
s-au ales cu leziuni corporale de
diferit grad și au fost transportați
la spital.

Pensionar decedat în timpul
demontării unei anvelope
Un bărbat în vârstă de 75 de
ani a fost traumatizat mortal în
timpul demontării unei anvelope.
Încă o persoană se află la spital în stare gravă. Incidentul s-a
produs în localitatea Lopușna,
raionul Vijnița. În timpul demon-

tării, bărbații au fost traumatizați
de inelul de protecție al roții. Bătrânul a fost transportat în stare
critică la spital, unde el a murit în
secția de reanimare. Celălalt bărbat se află la spital în stare gravă.

Flăcările au distrus un garaj

Incendiul s-a produs
în centrul raional Storojineț, în garajul unei gospodării private. Pompierii, sosiți la fața locului,
au reușit să localizeze
incendiul. Flăcările au
distrus fațada din plastic
a construcției din apropiere. Până la sosirea
pompierilor oamenii au
reușit să scoată mașina
din garaj. Flăcările au
distrus mai multe lucruri
și bunuri materiale.

Ce face păhărelul?

Un accident rutier s-a produs
în localitatea Lopușna din raionul
Vijnița. Șoferul unui „Volkswagen
Golf” cu numere de înmatriculare
străine s-a tamponat într-o altă
mașină ce stătea parcată pe marginea drumului. Lângă acea mașină se aflau șoferul și un copil,
care așezau lucrurile în portba-

gaj. În rezultatul ciocnirii bărbatul
s-a ales cu un picior fracturat și
alte traume de diferit grad. Copilul s-a ales cu leziuni ușoare.
Șoferul Golf-ului, care se afla la
volan în stare de ebrietate, a fost
reținut de martorii accidentului
până la sosirea poliției.

Tentativă de mituire a polițiștilor

Un bărbat reținut de polițiști în timp ce
se deplasa beat la volan a încercat să-i mituiască pe oamenii legii, propunându-le o
sută de euro. Polițiștii i-au propus șoferului
să treacă testele corespunzătoare pentru
depistarea alcoolului. Oamenii legii l-au prevenit pe infractor despre răspunderea penală pentru mituirea persoanelor aflate în serviciu. În pofida avertismentelor polițiștilor,
bărbatul a lăsat pe banca din spate a mașinii de serviciu o bancnotă de o sută de euro.
La fața locului a fost chemat un grup operativ de anchetă. Față de infractor au fost
întocmite protocoalele corespunzătoare.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Frumuseţe

Cum să obții un păr strălucitor într-un mod natural

Pentru a avea un păr sănătos și plin
de strălucire nu e nevoie să recurgi la tratamente costisitoare și să petreci ore întregi în saloanele de frumusețe. Metodele
naturale sunt la îndemâna oricui, rapide,
ieftine şi cu rezultate imediate.
După zilele de vacanță, când părul
a fost ars de razele soarelui, trebuie să
i se acorde mai multă atenție și să i se
ofere îngrijirea de care are nevoie pentru

a-l hidrata și pentru a căpăta un aspect
sănătos.
Iată câteva trucuri naturale pe care
poți miza ori de câte ori părul tău are nevoie. După câteva săptămâni se va observa rezultatul.
Oțetul de mere. Un truc pe cât
de vechi, pe atât de util. Oțetul de mere
este bogat în antioxidanți și acizi care
ajută la repararea părului. O mare parte din șampoanele
pe care le folosim
astăzi conțin sulfați
sau alte chimicale
care îndepărtează
uleiurile naturale ale
părului. De aceea,
oțetul de mere îți
va reechilibra pHul, ajutând părul să
crească mai repede
și să strălucească
mai intens.

Masca cu
avocado. Stiliştii recomandă folosirea periodică a unei
măşti obținute doar
din ingrediente naturale pentru a avea
un păr sănătos. Este

•

nevoie de următoarele ingrediente: miere, ulei de măsline, avocado și sucul de la o
lămâie. Se amestecă toate
până se obține o pastă și se
lasă să acționeze 45 de minute. Părul va fi mai catifelat
și mai strălucitor.

O dietă echilibrată. Beneficiile unei diete
echilibrate, bogate în fructe și
legume, se pot reflecta nu numai asupra organismului, ci
și asupra părului și a tenului.
Se pot adăuga suplimente în
dieta zilnică precum colagen
sau spirulină, pentru ca părul
să devină mai puternic și mai
sănătos.

Fără

chimicale.

Multe dintre produsele cosmetice conțin suflați și chimicale care înlătură uleiurile
naturale ale părului. Sulfații
sunt adăugați în produsele
de curățare ale părului, fiindcă creează un exces de spumă și curăță în profunzime murdăria. Cu
toate acestea, sunt atât de puternici încât
de multe ori usucă părul, lăsându-l fragil
și iritând pielea. În ultimul timp industria

de frumuseţe s-a îmbogățit cu produse în
a căror compoziție intră doar ingrediente
naturale, ceea ce ajută la menținerea părului sănătos.

E bine de ştiut!

Sucul proaspăt de lămâie – rezultate uimitoare pentru frumuseţe

L

ămâiul este originar din India, conform unor
surse, sau din China, conform altora. Este cert
faptul că chinezii îl cunoşteau cu multe mii de
ani înaintea erei noastre. A apărut în Europa în
secolul al XII-lea, prin intermediul marilor caravane de comercianţi din Mesopotamia şi Palestina.
Cu ajutorul arabilor lămâiul a ajuns până în Spania, de unde a plecat mai departe, spre America.
Lămâia ocupă un rol important în farmacia evului
mediu, datorită eficacităţii sale în lupta împotriva
scorbutului şi de atunci ea a fost folosită în tot
mai multe remedii.

Virtuţile sucului proaspăt de
lămâie. Sucul de lămâie obţinut prin
presare, diluat sau nu într-un pahar cu
apă, luat pe stomacul gol sau pe par•

cursul zilei, vă va aduce un aport de vitamina C care va stimula sistemul imunitar. Dacă urmaţi un regim alimentar,
consumul de suc de lămâie vă ajută să

slăbiţi datorită suprimării senzaţiei de
foame, prin arderea grăsimilor şi prin
efectul detoxifiant.

Sucul de lămâie proaspăt face
pielea mai fină şi albeşte dinţii.
Sucul de la o lămâie diluat într-o cantitate
echivalentă de apă şi aplicat ca loţiune pe
piele va duce la închiderea porilor. Adăugaţi suc de lămâie în apa cu care vă clătiţi

părul şi îl va face strălucitor şi mătăsos. Dinţi mai albi şi un zâmbet
strălucitor se pot obţine cu ajutorul unui periaj cu suc de lămâie.
Masaţi-vă mâinile cu jumătate de
lămâie şi pielea va fi mai fină, iar
unghiile mai albe.
Reţete cu lămâie. Turnaţi apă caldă peste sucul de la
o lămâie şi îndulciţi eventual cu
miere. Puteţi consuma oricât din
această băutură pentru a alunga
debutul unei răceli sau a unei gripe, sau pentru a ameliora durerile în gât.
Uleiul esenţial de lămâie. Uleiul esenţial de lămâie întăreşte vasele
sanguine, luptă împotriva celulitei, elimină grăsimile şi s-a dovedit a fi un bun
diuretic. Uleiul esenţial de lămâie este
pe primul plan în cazul unui regim de
slăbire, pentru tratamentul celulitei, al
gripei sau răcelii.

Gătiţi gustos împreună cu noi!

Mâncărică de toamnă
Ingrediente: 600 g muşchiuleţ de
porc, 3 ardei capia, 1 ardei verde, 2 dovlecei, 2 cepe roşii, 1 ardei iute, 2 gogoşari, piper boabe, sare, boia dulce (paprică), boia
iute, 3-4 linguri ulei, 1-2 foi de dafin, 4 roşii,
1-2 crenguţe de cimbru.
Preparare. Se taie muşchiuleţul de
porc cubuleţe şi se călesc într-o cratiţă cu
ulei până capătă culoarea albă. Se condimentează cu sare, piper, boia iute şi dulce.
Între timp se curăţă ceapa şi se taie solzişori. Ceapa se căleşte împreună cu muş-

chiuleţul de porc. Se adaugă ardeiul iute tocat mărunt şi puţină apă şi se lasă să fiarbă
la foc mic. Separat, se curăţă ardeii, dovle-

ceii şi gogoşarii şi se taie rondele. Legumele se adaugă peste carne şi se lasă să mai
fiarbă câteva minute. Se pun foile de dafin
şi crenguţele de cimbru şi se acoperă cu un
capac. Roşiile se taie rondele şi se adaugă în cratiţă. Tocana se dă la cuptor şi se
lasă 30-40 de minute până capătă o crustă
aurie. Se serveşte ornată cu verdeaţă şi cu
pâine ţărănească.

din când în când cu o lingură de lemn, insistând mai ales pe fundul vasului şi se
lasă să fiarbă până scade un sfert din
suc sau mai mult dacă vrem să obţinem
un suc mai consistent. Se aromează cu
frunze de ţelină şi de pătrunjel verde şi

Afinata se prepară vara, când e sezonul afinelor, ca să poată fi savurată în
sezonul rece. Ea se lasă la macerat câteva luni, căci numai astfel se va obține o
afinată aromată și gustoasă.
Ingrediente: 5 kg afine, 2 kg zahăr,
1,5 litri alcool de 96°.

Preparare.

Suc de roşii
Ingrediente: 1 legătură de pătrunjel,
1 legătură de ţelină, 10 kg roşii coapte.
Preparare. Se aleg roşii bine coapte, dacă se poate din mai multe soiuri,
pentru ca sucul să fie mai gustos. Se spală foarte bine cu apă rece, se taie în jumătăţi sau în sferturi şi se curăţă de partea
albă de la codiţă. Cele care nu sunt bine
coapte se dau deoparte sau se alege numai partea bine coaptă din roşie. Se trec
prin maşina de tocat la care s-a montat
separatorul de roşii (lasă să treacă numai
miezul de roşii şi separă coaja şi seminţele) de două sau de trei ori, astfel încât
să se obţină cât mai mult suc, care se colectează într-un castron şi se pune într-o
oală cu fundul mai gros. Sucul de roşii
astfel obţinut se pune la fiert, cel mai bine
pe o placă de fontă pusă deasupra flăcării, împiedicând astfel prinderea sucului
de vas sau chiar afumarea. Se amestecă

Afinată

se toarnă în borcane, care trebuie să fie
foarte bine spălate, uscate şi chiar preîncălzite în cuptorul încins. Se sterilizează,
15-20 de minute şi se închid ermetic. Se
acoperă şi se mai lasă o oră în vasul cu
apă fierbinte, apoi se scot şi se înfăşoară
imediat în şervete groase şi se lasă până
a doua zi.

Afinele
pentru
afinată se aleg cu
atenţie şi apoi se
trec rapid sub un
jet de apă rece.
Se scutură bine
sau chiar se lasă
la scurs. Într-un
borcan mare de
5 litri se pune un
strat de fructe şi
apoi, alternativ,
zahăr şi fructe.
Se astupă borcanul cu o bucată
de tifon şi se lasă
la soare 2 săptămâni. Apoi se toarnă alcoolul, se amestecă şi se toarnă în sticle. Afinata este mai bună după 3-4 luni.
Poftă bună!
Rubrică susținută
de Tatiana CARLAȘCIUC
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Hora neamului de la Dinăuți

n centrul evenimentelor culturale din Dinăuți se
află familia Reabco: tatăl, fiul și nepotul. Trei
generații care asigură continuitatea tradițiilor în
această localitate nouăsulițeană, așezată pe ambele părți ale drumului ce duce spre Hotin și inima țării. În prezent, nu moara de vânt de la marginea satului a devenit simbolul lui, ci Festivalul
Internațional „Bucuria neamului”, inițiat cu câțiva
ani în urmă.
Dar, toate au început de la Ansamblul coregrafic „Bucuria”, creat de cel
mai tânăr Reabco – Serghei. Denumirea
a fost luată de la un dans popular moldovenesc, iar dansatorii, într-adevăr, au

artiștii amatori moldoveni sosesc la Dinăuți cu marea dorință de a întregi bucuria
neamului prin arta lui nemuritoare.
Festivalul „Bucuria neamului” nu înseamnă simpla evoluare a mai multor coie și cu intenția de a se prinde în hora lui
mare. Festivalul a început cu o compoziție literar-muzicală, în care rolul principal
i-a revenit interpretei Natalia Andrieș cu
impresionantul cântec „Casa părintească
nu se vinde”. Aici, la Dinăuți, el a căpătat
semnificații deosebite – trebuie păstrată
casa neamului, care „crește feciori și fecioare”.
Apoi a început parada participanților,
în frunte cu emblema festivalului. Iar înaintea coloanei pășea dl Vitalie Reabco,
conducătorul artistic al Casei de cultură
din Dinăuți, interpretând cântecul din repertoriul regretatului actor, Mihai Volontir,
„Moldovenii când se strâng…”. După ce
răsună acest refren pe scena festivalului,
toți participanții s-au prins în horă. Tine-

adus o mare bucurie Dinăuțiului. Serghei
Reabco a demonstrat că Dinăuțiul nu
și-a pierdut tineretul prin țări străine și
n-a uitat de tradițiile populare. Energicul
conducător (și dansator) al Ansamblului
„Bucuria” a trezit interesul față de dansul popular, încât la Casa de cultură din
localitate au fost create mai multe grupe
coregrafice. Iar Ansamblul „Bucuria” a
devenit renumit și peste hotare – în Moldova și România. Grație acestor relații și
s-a născut ideea organizării la Dinăuți a
Festivalului cu statut internațional „Bucuria neamului”. Data desfășurării lui a fost
aleasă 24 august – Ziua Independenței
Ucrainei. E și în preajma unei sărbători
asemănătoare în Republica Moldova și

lective artistice, ci un spectacol bine regizat. De data aceasta s-a decis ca el să se
desfășoare nu în sala mare a Casei de cultură, ci sub cerul liber, pe terenul din fața
acestei instituții. Scena mare a fost montată chiar la intrare, iar în spatele ei, pe faţada clădirii au fost fixate panouri mari cu
ornamente populare. Colectivele de dansatori, participante la festival, puteau să
danseze nu numai pe scenă, ci pe ambele
părți ale ei și pe aleea din centru.
„În calitate de regizor îl avem pe Ivan
Petruseak de la Direcția regională de
cultură, care zile întregi s-a aflat la Dinăuți, chibzuind asupra fiecărui detaliu
al scenariului”, spune primarul satului, dl
Vladimir Istrati, care a venit la festival în

Volocenii…
acasă la Brâncuși

Săptămâna trecută a avut loc ediția a
17-a a Festivalului Internațional de Folclor „Acasă la Brâncuși” – în Târgu Jiu,
România, la baștina genialului sculptor
român. La ea au participat colective artistice din Bulgaria, Republica Moldova,
Serbia și Ucraina. Țara noastră a fost

rii artiști amatori din fața scenei, au scos
din trăistuțe boabe de grâu și, potrivit
obiceiului străvechi, le-au aruncat peste
mulțime, ca în inimile oamenilor să prindă colț semințele binelui și frumosului.
În aceasta și constă menirea Festivalului „Bucuria neamului”, la care au participat circa douăzeci de colective artistice
și interpreți din câteva raioane ale regiunii și din Moldova, inclusiv toate colectivele coregrafice și vocale din Dinăuți.
„Sunt aici și colective de dansatori
din câteva sate ale raionului, cu care se
ocupă Serghei al nostru. Este un tânăr
plin de energie și le reuşeşte pe toate”,
l-a caracterizat pe Serghei Reabco primarul Vladimir Istrati. Asemenea oameni
și creează bucuria neamului.

reprezentată de Orchestra „Trandafir” și
de Ansamblul coregrafic „Mărțișor” din
Voloca, care i-au făcut pe spectatorii din
Târgu Jiu să simtă farmecul cântecului și
dansului popular din Bucovina. Evoluarea
artiștilor amatori din Voloca s-a bucurat
de mare succes.

La izvoarele
spirituale herțene

Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, la Herța, în ultimii ani are loc Festivalul „La izvoare”. Este o trecere în revistă a
activității artistice de amatori. În afară de
aceasta, fiecare sat din raion prezintă și

realizările meșterilor populari locali. Spectatorii la ediția din anul curent al „tânărului”
festival s-au convins că izvoarele spirituale herțene nu seacă, în pofida marilor provocări ale vremurilor în care trăim.

Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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Satul Marșinți: patru veacuri de prezență în istorie

Î

n „certificatele de naștere” ale majorității localităților este trecută data primei lor atestări
documentare. Data este concretă, dar și convențională, căci de la sine se înțelege că așezările
omenești au apărut înainte de a fi trecute în „registrul” istoriei. Nu face excepție nici localitatea
Marșinți din valea Prutului, la un kilometru depărtare de centrul raional Noua Suliță. dar și în privința atestării documentare există anumite date,
însă localnicii consideră că satul lor dăinuie în
istorie de patru veacuri și în duminica de 25 august au marcat 400 de ani ai baștinei lor.

Către jubileu locuitorii satului s-au pregătit mai mult timp. Au contat pe un eveniment principal, care să dea semnificație deosebită „Zilei satului”, neobișnuită din acest
an. S-au străduit să termine construcția și

amenajarea stadionului. Un sat, de unde
a ieșit o pleiadă întreagă de sportivi, inclusiv Natalia Lupu, participantă la două ediții
ale Jocurilor Olimpice, neapărat trebuie să
dispună și de o arenă sportivă care-i face
cinste. Acesta a fost și unul din visele pri-

marului (acum starostelui) satului Marșinți,
domnul Gheorghe Nichitovici. Lucrările de
amenajare au durat doi ani, căci a fost format gazonul cu iarbă naturală și nu s-a reușit până la hramul Bisericii din sat – Sfântul
Nicolae de vară.
Cu o săptămână în
urmă a fost deschisă solemn „Marșinți. Arena”,
adică noul stadion, și sărbătoarea „Ziua satului” nu
s-a lăsat așteptată, cu atât
mai mult că se apropia și
Ziua Independenței Ucrainei. Deci, stadionul a fost
pregătit nu numai pentru
meciurile de fotbal, dar și
pentru hora mare a satului.
Aceste două evenimente au fost unite printr-un gest făcut de vestitul fermier din localitate, dl Alexei Cherțoi, care a contribuit la
editarea unei broșuri cu fotografii, consacrate jubileului de 400 de ani. Domnul Alexei conduce de mai mulți ani gospodăria de
fermier de aici „Niva-AVC” și poartă grijă nu

numai de lanurile mănoase, dar și de ogorul spiritual. Anume datorită susținerii lui, cu
câțiva ani în urmă, a văzut lumina tiparului
monografia satului Marșinți.
Satul Marșinți timp de o sută de ani s-a
aflat la hotarul a două imperii, granița trecea
pe Prut. Cu timpul, ea s-a mutat în josul cursului apei, dar podul peste Prut în dreptul
satului Marșinți a apărut abia în anii 80 ai
secolului trecut. Însă, marșințenii au știut
întotdeauna să dureze punți spirituale între
frați. Slăvita lor consăteană, Sofia Rotaru,
nu în zadar poartă titlurile de Artistă a poporului din Ucraina și Republica Moldova.
Și, în genere, Marșinți este unul din puținele
sate din țara noastră cu mai mulți artiști ai
poporului și artiști emeriți în raport cu numărul populației.
În cununa de
cântece, care au
răsunat cu prilejul
jubileului, pe scena improvizată de
pe noul stadion,
au fost și cele interpretate de Artista poporului, Lilia
Sandulesa.
De
fapt, Lilia Sandulesa de mai mulți ani
la rând e alături de
consătenii săi la
sărbătoarea principală a satului și
consideră că pentru ea este o mare
onoare să cânte
pentru ei.
În ultimul timp mesager al cântecului
de la Marșinți este şi Ansamblul etnofolcloric „Țărăncuța”, condus de doamna
Aurelia Bordian. Sufletul acestui colectiv
artistic amatoricesc este doamna Sofia

Roșca, autoare de versuri și cântece, neîntrecută meșteriță populară. Datorită ei
artistele amatoare poartă costume naționale autentice.
– Am deschis sărbătoarea cu cântecul
despre satul Marșinți, scris pe versurile poetului și bunului nostru prieten, Vasile Vascan. Iar „Țărăncuța” noastră a ieșit în fața
consătenilor și oaspeților cu două cântece
– „Ileană, Ileană”, cunoscut de sute de ani,
și „Satul meu de lângă Prut”. Alături de noi,
pe scenă au fost şi fetițe de la școală, pasionate de cântecul românesc. Printre ele – și
nepoțica mea, Anastasia, menționată cu o
diplomă de către primarul Comunității Teritorial Unite Noua Suliță, Maria Nicorici. Pentru noi cea mai mare distincție este faptul

că „Țărăncuța” își pregătește schimbul de
mâine, doar tradiția populară trebuie să dăinuie în inimile tuturor generațiilor, a opinat
doamna Sofia Roșca.
Bucuria marșințenilor au venit s-o întregească și artiști amatori din alte sate ale
raionului Noua Suliță, precum și delegații
oficiale din Chetroasa (Moldova) și Botoșani (România).
Marșinți este un sat unic în felul său.
Casele, una mai frumoasă decât alta,
sunt aranjate pe un teren neted ca palma lui Dumnezeu. Aici chiar și locașul de
închinare este deosebit. Se presupune
că biserica a fost construită în anul 1887,
pe locul celei vechi din 1710. Cărămida
roșie, din care a fost ea zidită, nu și-a
pierdut deloc culoarea și arată ca o adevărată podoabă arhitectonică. Este un
monument de arhitectură unic, o biserică asemănătoare nu există în nordul Bucovinei și nordul Basarabiei. La începutul acestui veac, enoriașii de la Marșinți
s-au străduit și au reînnoit iconostasul,
iar în anul 2017 a fost înlocuit clopotul
vechi, care în decurs de un veac îi aduna
în fața sfântului altar pe locuitorii satului.
Vechiul clopot a fost pus în curtea bisericii ca monument. Noul clopot anunță
și începutul celui de-al cincilea secol
de existență a acestei vetre de oameni
harnici, gospodăroși, care păstrează în
sufletele lor lumina divină și frumusețea
cântecului.
Pagină realizată
de Vasile CARLAȘCIUC
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FC Voloca, deținătoarea Cupei regiunii
Cernăuți la fotbal

Pe stadionul din Hliboca
a fost disputată finala Cupei
regiunii Cernăuți la fotbal între echipele de amatori. Trofeul a fost disputat între FC
Voloca și FC Volcineții Vechi.
În urma unei partide extrem
de încinse prin prisma rivalității celor două cluburi, victoria le-a revenit volocenilor.
Unicul gol al partidei a fost
marcat în minutul 73 al întâlnirii de Vladimir Naico. Astfel,
scor final 1:0 și FC Voloca
devine câștigătoarea Cupei
regiunii Cernăuți la fotbal din
actualul sezon.

LC

Oleg Myroneț, vicecampion
național la atletism

La Luțk s-a desfășurat Campionatul
Național de Atletism.
Sportivul bucovinean
Oleg Myroneț a alergat în proba de 800
metri cu un rezultat
de 1:48,17, stabilind
un record personal.
Astfel, Oleg a cucerit
titlul de vicecampion
național și a fost selectat pentru participarea la Campionatul
Balcanic de Seniori,
care va avea loc în
Bulgaria.

Vasyl Lomacenko &
Luck Campbell

Pugilistul ucrainean Vasyl Lomacenko (30 de
ani) va lupta în ring sâmbătă, 31 august, pentru
apărarea titlului de campion mondial la categoria
ușoară conform WBO și WBA, precum și pentru
titlul de campion WBC, care la etapa actuală
este vacant. Lomacenko îl va avea ca adversar
pe britanicul Luck Campbell. Partida va avea loc
la Londra la ora 20.00, ora Kievului. Potrivit Casei
britanice de pariuri William Hill, Lomacenko este
un favorit clar pentru cucerirea titlurilor de campion mondial WBO, WBA și WBC.
Dublu campion olimpic (2008, 2012) şi dublu
campion mondial (2009, 2011) la amatori, Lomacenko şi-a pus în joc pentru prima oară titlul
WBO în aprilie curent împotriva britanicului Anthony Crolla, în cadrul unei gale la Los Angeles.
Lomacenko s-a impus prin KO în repriza a 4-a,
într-un meci cu sens unic. De asemenea, pugilistul ucrainean deţine şi titlul WBO la categoria
super-pană.

A doua victorie pentru FC Bucovina

În cadrul etapei a doua a
Cupei Ucrainei la fotbal Liga
a II-a, FC Bucovina a dispus
în deplasare de echipa FC
Tavria-Simferopol. Partida a
avut loc în regiunea Herson
și s-a încheiat cu victoria fotbaliştilor cernăuţeni, scor final

3:2. De menționat că în etapa
precedentă FC Bucovina s-a
impus în fața FC Energhia din
Nova Kahovka cu scorul de
4:1. Acest rezultat i-a asigurat
echipei cernăuțene calificarea
în etapa următoare a turneului.
În etapa a doua participă 26 de

echipe care se vor confrunta
conform rezultatelor tragerilor la sorți care au avut loc la
Casa Fotbalului din Kiev. La
eveniment au participat antrenorii echipei naționale și de juniori Oleksandr Șovkovskyi și,
respectiv, Vasyl Kardaș.

Superliga regiunii Cernăuți
la fotbal

Etapa a X-a. Rezultate
FC Șkval – FC Ra-dent – 4:1
FC Stăneștii de Jos – FC Spicul de Aur – 2:2
FC Nepolocăuți – FC Dnister – 4:2
FC Mahala – FC Voloca (meci amânat)
FC Universitatea – FC Noua Suliță-2017 (meci amânat).
În etapa a XI-a a Superligii regiunii Cernăuți la fotbal sunt programate următoarele partide: FC Dnister – FC Universitatea; FC
Spicul de Aur – FC Mahala; FC Nepolocăuți – FC Șkval; FC Noua
Suliță-2017 – FC Stăneștii de Jos; FC Voloca – FC Ra-dent. Lider în
clasamentul turneului este FC Șkval cu 25 de puncte la activ. Pe locul
doi se situează FC Voloca cu 23 de puncte, iar pe locul trei – FC Nepolocăuți cu 22 de puncte.

Campionatul regiunii Cernăuți
la fotbal 2019

Etapa a XI-a. Rezultate
FC Hliboca – FC Ceahor – 0:2
FC Tereblecea – FC Stănești – 2:2
FC Molodia – FC Toporăuți – 2:1
FC Dovbuș – FC TOM.studio – 2:2
Liga a II-a
FC Ciudei – FC Hliboca (2) – 3:0
FC Maghistral – FC Tisăuți – 2:0
FC Porubne – FC Camenca (meci amânat)

FC Lucovița – FC Energhia (meci amânat)
FC Cerepcăuți – FC Corovia – 0:4.
Lider în clasamentul general al Ligii I este FC
Tereblecea cu 24 de puncte la activ, urmată de FC
Volcineții Vechi cu 19 puncte și FC TOM.studio cu
18 puncte. În clasamentul Ligii a II-a pe primul loc se
situează FC Camenca cu 28 de puncte acumulate,
urmată de FC Ciudei cu 27 de puncte și FC Corovia,
pe locul trei, cu 24 de puncte.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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De la lume adunate

Lucruri ce aduc adevărata fericire

C

ristina ieșea istovită de oboseală pe ușa
spitalului după 24 de ore petrecute printre pacienți. Noaptea aceea nu a închis un
ochi. A avut un schimb greu. Pe la orele unu
de noapte ambulanța a adus trei copii, implicați într-un grav accident. E clar că personalul nu a avut liniște până dimineața. Un lucru
o liniștea: tustrei au fost readuși la viață.

– Slavă ție Doamne, oftă ușurat femeia atunci când medicul i-a spus că
totul va fi bine și copiii își vor reveni.
În drum spre casă dorea să intre
printr-un magazin alimentar. Frigiderul
era practic gol. Și nici nu avea pe cine se
baza. Soțul era plecat într-o deplasare
în capitală pentru două săptămâni și trebuia să sosească înspre seară acasă. Și
dacă chiar vine azi spre seară, Cristina

nu dorea să-l împovăreze cu alte griji –
era omul din drum. Pe Linuța trebuia s-o
ia de la școală pe la amiază.
– Trebuie să le reușesc pe toate,
s-a gândit femeia, luându-și rămas bun
de la colegii de serviciu.
De la spitalul unde lucra și până la
magazinul alimentar era o distanță de
zece minute de mers pe jos. În acest
răstimp Cristina și-a schițat în gând toate pe câte vroia să le procure. Și așa,
abătută de gânduri, când trecea strada
la semafor, a auzit claxonul insistent al
unei mașini.
– Cristi! – i-a strigat cineva.
Femeia întoarse capul și a recunoscut-o pe Lidica, o prietenă din copilărie,
cu care a studiat împreună și la școala
de medicină. După absolvirea școlii trecură vreo zece ani. De atunci nu s-au
mai văzut. Lida a fost curtată de un băiat din oraș, cu care a plecat împreună
în America. De acolo nu a mai sunat-o
niciodată. Așa i-a pierdut urmele. La
auzul vocii cunoscute s-a bucurat mult
Cristina. Lida i-a făcut semn cu mâna
s-o aștepte până când găsește un loc
pentru a parca mașina. Și femeia a așteptat răbdătoare. Nu și-a văzut prietena de mulți ani și ardea de dorință să
afle mai multe amănunte interesante
din viața ei. Nu știa femeia că o să se
dezamăgească chiar din primele minute ale discuției.
– Umbli pe jos, draga mea. Ai rămas
în urmă cu vreo cincizeci de ani. Nu-mi
închipui cum poți să trăiești fără mașină, îi aruncă prietena în loc de binețe.
Cristina le-a înghițit fără să dea un
răspuns. Și-a îmbrățișat prietena după
cum erau obișnuite și au intrat într-o cafenea să mai stea un pic de vorbă.
– Unde te-ai pierdut atâta amar de
vreme, Lida? Ne-am întâlnit cu colegii
de vreo două ori, dar de urmele tale așa
și nu am putut să dăm.

– Peste ocean am fost, i-a răspuns
prietena cu aere de dispreț. Ce să mă
pierd aici cu un salariu de nimic ca voi?
Și Lida a început să-i înșire povestea de viață. Imediat după absolvirea
școlii de medicină s-a căsătorit, mai
mult la insistența părinților, cu Iurie – un
fost coleg de clasă, care le era și vecin.
Nu simțea o simpatie deosebită pentru
el pentru că-l știa amator de păhărel și

un oaspete frecvent la barurile din sat.
Dar, așa era pe vremuri – vorba părinților era lege. Ce-i drept, după căsătorie
tinerii au început să frecventeze adunarea credincioșilor din sat. După ce
au primit botezul, cum este primit, au
plecat în Statele Unite la niște prieteni
de-ai lui Iurie, care erau stabiliți acolo
de ceva vreme și care le-au promis
marea și darea. Lida avea să se dezamăgească la scurt timp în promisiunile
lor și în soțul ei. Ajuns în America, a revenit la năravurile lui de dinainte. Iurie
era un amator împătimit al jocului de
cărți. Și acasă, și acolo, peste ocean,
putea să piardă ore, ba chiar zile în șir
la jocul în cărți. Și-a adus aminte omul
și de năravul de altădată și, în loc să
adune un ban pentru familie, se distra
în toată voia cu prietenii de pahar. Văzându-i comportarea, s-au îndepărtat
de el și cei ce i-au asigurat cale mai
liberă pentru a ajunge în Statele Unite.
Femeia nu a avut altă ieșire decât să-l
părăsească ca apoi să nu mai știe nimic despre el. Fiind femeie deșteaptă și
descurcăreață, Lida nu a stat prea mult
timp liberă. Nu la multă vreme după ce
s-a despărțit de Iurie, a pus ochiul pe
ea patronul restaurantului la care lucra.
La cei 47 de ani ai săi acesta arăta destul de solid. Un lucru o deranja – noul
ei soț era cu 24 de ani mai mare decât
ea. Dar a trecut peste această barieră
psihologică. S-a gândit că are un loc de
lucru stabil și altceva nu o va deranja.
Din banii agonisiți le mai trimitea câte
ceva și părinților. După căsătorie, însă,
soțul a insistat că ea nu mai poate să
fie simplu ospătar. Astfel, Lida devine
administratorul acelui restaurant. Stăpânul se atașase atât de mult de ea,
încât îi încredința mai toate treburile în
restaurant, bineînțeles în afară de cele
financiare. Dar și pe acestea le puneau
la punct în doi. Le avea pe toate feme-

ia, un singur lucru o deranja – își dorea
mult de tot să devină mamă. Și, dacă
primul ei soț era prieten cu paharul, și
nu s-a prea gândit la aceasta, cel de-al
doilea bărbat nici nu vroia să audă. Îi
spunea mereu că ar trebui să se mai
deprindă unul cu altul, că le vor dovedi
pe toate. La început femeia s-a supărat,
dar mai apoi a cedat, bărbatul reușind
s-o convingă că așa e mai bine. Nu știe
nici ea, o fi simțit bietul om sau poate că
a fost o coincidență, dar la scurt timp a
făcut un atac de cord și s-a stins la nici
cincizeci de ani împliniți. L-a jelit mult
femeia, dar până la urmă s-a împăcat
cu gândul că nu mai este. Când a încercat să împartă averea (soțul era foarte
bogat) asupra ei s-au năpustit ca ciorile
la pradă mai multe rude de-ale lui. O
fi ea, justiția americană, echitabilă, dar
până la urmă nu a reușit nimic. Distrusă
și fără nici o perspectivă (la restaurant,
bineînțeles, nu mai avea ce căuta) Lida
s-a pomenit în stradă. Inima ei, însă, nu
a rămas liberă pentru
mult timp. Locul fostului soț a încercat
să-l ocupe (și i-a reușit acest lucru) avocatul, care i-a apărat
interesele în judecată. Acesta s-a făcut
luntre și punte până
a pus, cum s-ar spune, mâna pe ea. John
era mai în vârstă și
el decât Lida și a reușit în scurt timp să-i
sucească
mintea-i
naivă. După ce șiau legalizat relațiile,
acesta i-a pus o condiție: nu vor aduce pe
lume urmași. Bărbatul avea doi copii din
prima căsătorie, de
care avea grijă, deoarece soția îl părăsise și fugise cu altul în
Italia…
Cele două prietene nici nu au observat cum soarele
trecuse cu mult de amiază. Cum numai
Cristina ieși din cafenea, începu să
sune insistent telefonul. Era soțul ei.
– Am început să retrăiesc, deoarece nu aveai semnal, spuse el cu un glas
moale.
– Vin imediat, vreau doar să fac
cumpărăturile necesare și s-o iau pe
Linuța de la școală.
– Nu te deranja, draga mea. Am
luat-o eu și te așteptăm cu toții acasă.
Am cumpărat și toate cele necesare.
Iată lucrurile ce-ți aduc adevărata
fericire, dar nu mașinile și banii cu care
se lăuda Lida, se gândi în sinea ei Cristina. Pur și simplu, la fiecare dintre noi
fericirea este alta. Unul vede fericirea
în bani sau în mașini, iar altul își alină
sufletul cu cei dragi din preajmă.
– Mămica a venit! – au exclamat
ei când Cristina a deschis ușa apartamentului.
– Ni s-au lungit ochii de când te tot
așteptăm, i-a zis soțul ajutând-o să-și
scoată haina.
Au cinat cu toții. Tatăl le-a povestit
despre cele petrecute în deplasare, iar
mama – câte ceva despre întâlnirea cu
cea mai bună prietenă din copilărie. Nu
banii aduc fericirea, ci aceste lucruri ce
par la prima vedere atât de simple, dar
care sunt atât de importante în viața
unui om. Nu schimb familia mea pe nici
un ban sau avere, s-a gândit Cristina
când moș Ene îi dădea buzna tiptil pe
la gene și în dimineața următoare când
casa era plină de vocile ființelor atât de
dragi sufletului ei.
– Doamnă, preferați cafeaua în așternut sau în ceașcă? – a întrebat-o soțul în glumă.
„Iată adevărata fericire” – se gândi
Cristina și o lacrimă de bucurie i se prelinse pe obraji.
Dumitru VERBIŢCHI

  
Un bărbat bate ușurel la ușa vecinei sale cochete pe la ora șapte dimineața.
- Ce ai, măi Ioane, de vii la o oră atât de devreme? Ai noroc că nu sunt măritată, dar iată ce se
poate gândi nevastă-ta...
- Dragă, ai muzica prea tare, îi spune bărbatul.
- Ia, noutate. De parcă eu nu știam, îi spuse femeia închizându-i ușa în față.
 



Ion stă lungit pe divan și privește un film despre
pirați. Nevasta, obosită de atâta treabă se răstește
la el:
- Ioane, ia îmbracă-te și tu în pirat și atacă vasele celea din chiuvetă.
 



Se întâlnesc două prietene bune și se pun la
taifas. Una zice:
- Îți închipui? I-am spus la al meu că pe lângă
soție aș dori să-i fiu și cel mai bun prieten.
- Și?
- Și ce să vezi? A scos o sticlă de vodcă, a dat
peste cap două pahare și a început să-mi povestească cu ce scorpie își trăiește viața de atâta amar
de vreme.
 



Un bărbat intră ciudos nevoie într-o farmacie și
strigă la fata de la ghișeu:
- Prezervative aveți?!
- Mai calm, domnule, sigur că avem, răspunde
farmacista.
- Lua-v-ar naiba! Acum nouă luni de ce nu
aveați?! Dați-mi un Pampers!
 



O fată simpatică, proaspătă absolventă a unei
facultăți face proba de a se angaja în calitate de secretară la un solid om de afaceri. După ce mai stau
de vorbă, fetișcana îl ispitește pe director:
- Și care va fi salariul meu?
- Acum la cinci mii ajunge, iar mai târziu poate fi
și de opt mii. Depinde cum vă veți prezenta.
Fata se ridică și pleacă.
- Bine o să vin mai târziu.
 



Mama și fiica stau la bucătărie și discută despre
una, despre alta. Întâmplător mama iese la balcon
și-l vede pe ginere gata să comită o „faptă eroică”.
Cu un răcnet infernal se întoarce la bucătărie și strigă la fiică-sa:
- Idioato! Ce-ai făcut cu dragul meu ginere de
vrea să se arunce de la balcon?!
Tânăra nevastă, calmă de tot:
- Nu știu ce-o fi pățit, mamă. Doar nu i-am dat
aripi să zboare, ci i-am pus coarne.
 



Două foste colege de clasă se văd întâmplător
în stradă:
- Ehe! Da ce-ai mai slăbit, draga mea, exclamă
una.
- Îmi stă bine, nu-i așa, cochetează cealaltă.
- Ai, probabil, o dietă nouă. Care e?
- Legume, cartofi, sfeclă, morcovi.
- Și ce faci cu ele, le prăjești sau le mănânci
crude?
- Le sap.
 



Un agent de circulaţie oprește o mașină al cărei
șofer „puțin amețit” conducea pe partea stângă.
- Unde mergi, dragă prietene?
- Nu știu, dar cred că am întârziat. Văd că toți
ceilalți se întorc deja.
 



Doi amici se întâlnesc.
- Măi frate, se vede că te-ai însurat, ai hainele
călcate impecabil.
- Da, oftează acela. Primul lucru, pe care m-a
învățat nevastă-mea, a fost să calc.
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Calitățile terapeutice ale afinelor

B

ogate în vitamine și antioxidanți, cu un gust dulce-acrișor, afinele au o mulțime de calități terapeutice, oferind organismului
puterea de a se revigora rapid. Cercetările efectuate au arătat că,
pe lângă aroma și gustul rafinat, afinele sunt de un real folos în tratarea mai multor afecțiuni, putând înlocui, în unele situații, medicamentele.

CALITĂȚI TERAPEUTICE
În urma studiilor efectuate s-a ajuns la concluzia că o
dietă bogată în afine oferă o bună protecţie pentru inimă.
Efectul benefic se datorează unor substanţe prezente în
compoziţia afinelor, care împiedică depunerea colesterolului pe vasele de sânge şi formarea cheagurilor de sânge
pe artere. Afinele sunt indicate şi hipertensivilor, deoarece
previn creşterea tensiunii arteriale. Au și rolul de a oxida
și proteja creierul, reducând afecţiunile apărute odată cu
înaintarea în vârstă.

Regenerează ficatul. Pentru o dietă echilibra-

tă, nutriționiștii recomandă consumul afinelor. Anumite substanțe din compoziția afinelor ajută celulele de la nivelul ficatului să producă mai mulţi receptori pentru colesterolul rău.
Combat oboseala. Aceste fructe stimulează
circulaţia sângelui şi a oxigenului în creier, fapt ce revigorează activitatea cerebrală. Tocmai de aceea, afinele sunt
recomandate persoanelor care au de susținut examene
dificile sau care sunt supuse unor activităţi intelectuale
susţinute. Consumate seara, afinele alungă oboseala din
timpul zilei.

Ajută la îmbunătățirea
vederii. Vitaminele şi nutrienţii din
compoziția afinelor îmbunătățesc acuitatea vizuală, circulația sangvină la
nivelul ochilor şi al sistemului nervos.
Pot preveni sau chiar trata unele boli
de ochi, precum glaucomul sau miopia.

Reduc nivelul zahărului din sânge. Studiile au arătat că afinele conțin o substanță care
are efect pozitiv în cazul bolnavilor
de diabet. Această substanţă reduce
nivelul de zahăr din vasele de sânge,
micșorând astfel şi dependenţa de administrarea insulinei. În caz de diabet,
se consumă 300 grame de afine zilnic,
pe o perioadă mai lungă de timp.

Indicate în infecțiile
urinare. Specialiștii susțin că atât
fructele, cât și frunzele de afin au o puternică acțiune antiimflamatoare și antimicrobiană, fiind deosebit de indicate
împotriva infecțiilor aparatului urinar,

P

precum cistita. De asemenea, sucul de afine conține o
substanță care anihilează bacteriile ce cauzează infecţiile
la nivelul tractului urinar.
Guta. În această situație, o cură de afine mobilizează puternic sărurile acidului uric din țesuturi, ajutând la
eliminarea lor prin urină. Se consumă 300 g afine proaspete pe zi, pe o perioadă de minimum 30 de zile. Poate fi
consumat și maceratul la rece din afine, obținut din fructe
uscate, câte un litru pe zi.

În

cazul

afecțiunilor

respiratorii.

Pentru prevenirea și combaterea afecțiunilor virale, sunt
recomandate curele de vară, în care se consumă câte
250-300 g de afine zilnic, timp de trei săptămâni. În timpul
iernii, poate fi consumat maceratul la rece din afine, câte
500-1000 ml pe zi, timp de 20-30 de zile.
Maceratul la rece din afine. Este foarte
eficient și se prepară astfel: într-o cană de 250 ml se pun
2-3 lingurițe de pulbere de afine uscate, restul completându-se cu apă călduță, dar care nu trebuie să depășească
40 grade C. Amestecul se ține la macerat, la temperatura
camerei, timp de 8 ore, după care se poate consuma îndulcit cu miere de albine. Este bine să se consume maceratul nefiltrat, înghițindu-se astfel și fructele rămase pe
fundul cănii, bogate în principii active extrem de utile.
Ceaiurile din afine. Ajută la reducerea inflamaţiilor de la nivelul laringelui în cazurile de gripă, răceală
sau a diverselor forme de alergii.
Siropul de afine macerate. Se obține
prin macerarea la rece, pentru a se păstra proprietăţile curative ale fructelor. Într-un borcan mai mare se pun două
kilograme de afine, care se amestecă bine cu patru kilograme de zahăr. Compoziția se lasă la macerat aproximativ cinci săptămâni, timp în care se agită borcanul de 2-3
ori pe săptămână, până la topirea completă a zahărului.
După macerare, lichidul obținut se strecoară prin tifon și
se toarnă în sticle, care se închid ermetic.
Sirop de afine cu miere. La un kilogram de
afine sunt necesare două kilograme de miere. Afinele se
pun în borcane, iar peste ele se toarnă miere lichidă. În fiecare borcan, se va respecta proporția – o parte de fructe,
două părți de miere. Borcanele se vor închide ermetic, iar
fructele se lasă la macerat timp de 30 de zile. După acest
interval, siropul se va strecura printr-un tifon și se va păstra în sticluțe închise la culoare.

Ciocolata neagră, dulcele permis

reparată din sămânţa arborelui de cacao, una
dintre cele mai bune surse de antioxidanţi de
pe planetă, ciocolata neagră este încărcată cu
substanţe nutritive care pot influenţa pozitiv sănătatea dvs.

Studiile arată că a consuma o cantitate
mică de ciocolată neagră de două sau de trei
ori în fiecare săptămână, poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Ciocolata neagră
îmbunătăţeşte fluxul de sânge şi poate ajuta
la prevenirea formării de cheaguri de sânge.
Consumul de ciocolată neagră poate împiedica, de asemenea, rigidizarea arterelor.
Pentru ca o ciocolată să conţină un
echilibru corect de ciocolată pură şi zahăr,
trebuie să conţină cel puţin 70% cacao.
Acest lucru ar însemna ca zahărul să fie
sub 30%. Dacă produsul are 80% cacao,
zahărul se găseşte în concentraţie şi mai
mică (20%). Cu cât mai mare este masa de
cacao (exprimată ca 70% cacao sau 75%
cacao), cu atât mai bună este ciocolata
pentru consum.

Beneficiile
consumului
de ciocolată neagră

* Este bună pentru inima dvs. Studiile
arată că consumul unei mici cantităţi de
ciocolată neagră de două sau de trei ori în
fiecare săptămână, poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, îmbunătăţeşte fluxul de sânge şi poate ajuta la prevenirea
formarii de cheaguri de sânge.
* Este bună pentru creier. Ciocolata
neagră creşte fluxul de sânge la creier, şi
prin urmare ajută la îmbunătăţirea funcţiei cognitive. Ciocolata neagră ajută la
reducerea riscului de accident vascular
cerebral.

* Ciocolata neagră conţine mai mulţi
compuşi chimici care au un efect pozitiv
asupra stării de spirit şi a sănătăţii cognitive. Conţine feniletilamina (AEP), aceeaşi substanţă chimică secretată de creier
atunci când simţi că eşti îndrăgostit. AEP
încurajează creierul să elibereze endorfine, care te vor face să te simţi mai fericit.
* Ajută la controlul zahărului din sânge. Ciocolata neagră ajută la menţinerea
sănătoasă a vaselor de sânge şi protejează împotriva diabetului de tip 2. Flavonoidele din ciocolata neagră contribuie la
reducerea rezistenţei la insulină, ajutând
celulele să funcţioneze în mod normal şi
să recapete capacitatea de a utiliza eficient insulina. Ciocolata neagră are un indice glicemic scăzut.
* Conţine antioxidanţi. Antioxidanţii
sunt substanţele care apără organismul
de efectele dăunătoare ale unor molecule
numite „radicali liberi", care se acumulează
în organism şi sunt dăunători. Specialiştii
consideră că radicalii liberi sunt cei care

cauzează boli arteriale, cancer şi altele.
* Ciocolata neagră conţine teobromină, care s-a demonstrat că ajută la întărirea smalţului dinţilor. Aceasta înseamnă
că ciocolata neagră, spre deosebire de
cele mai multe alte dulciuri, scade riscul de
apariţie a cariilor, dacă practicaţi regulile
de igienă dentară.
* Este bogată în vitamine şi minerale.
Ciocolata neagră conţine o serie de vitamine şi minerale care pot sprijini sănătatea
dumneavoastră. Ciocolata neagră conţine
potasiu, cupru, magneziu şi fier în concentraţii ridicate. Cuprul şi potasiul ajută la
prevenirea accidentelor vasculare cerebrale şi boli cardiovasculare, fierul protejează
împotriva anemiei feriprive, iar magneziul
ajută la prevenirea diabetului de tip 2, hipertensiunii arteriale şi a bolilor de inimă.
(Leacuri şi terapii)
Rubrică susţinută de
Valeria ŞTEFUREAC
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Seminţe ale binelui şi bunei înţelegeri

L

a 23 august, dată fixată în calendarul sărbătorilor de stat ca Zi a Drapelului Ucrainei, la
Cernăuţi a avut loc deschiderea oficială a unei
noi instituţii preşcolare – Grădiniţa de copii nr.
54 „Zerneatko-Grâurel”. Pentru oraş, unde încă
vreo 500 de copii nu au posibilitatea să frecventeze instituţiile preşcolare, evenimentul capătă
o pondere deosebită. Însă, însemnătatea lui este
mai mare şi din alt motiv: grădiniţa este bilingvă
– ucraineano-română. Adică două grupe de copii
sunt ucrainene şi alte două – româneşti.

Noua grădiniţă se află în centrul Cernăuţiului, pe strada Armeană, în fostul local
al Departamentului economic al Consiliului
Orăşenesc. Desigur, transformarea unui
oficiu pentru funcţionari într-un mic „Palat
al copilăriei” cere şi finanţe, şi timp. Reparaţiile capitale, în dependenţă de starea
finanţării, au durat trei ani.
La deschiderea grădiniţei au fost prezenţi şeful ad-interim al ARS Cernăuţi,
Myhailo Pavliuk, şi primarul Cernăuţiului

Oleksii Kaspruk, precum şi reprezentanţi
ai Direcţiei orăşeneşti de învăţământ. Au
răsunat versuri în limbile ucraineană şi română, au prezentat numere artistice şi copiii de la alte instituţii preşcolare din oraş.
Alături de părinţii români, care şi-au
văzut odraslele înscrise la noua grădiniţă, unde sunt create condiţii excelente, au
participat şi reprezentanţi ai societăţilor
româneşti, îndeosebi ai Centrului Cultural
Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, ei aducându-şi din plin contribuţia la realizarea acestui vis frumos, reprezentanţi ai presei de
expresie română din regiune.
La 2 septembrie, Grădiniţa „Grâurel”
va începe să funcţioneze oficial. Ne bucură faptul că există două grupe româneşti,
dar pentru buna desfăşurare a procesului
educativ e nevoie de trei educatoare care
posedă limba română.
Deschiderea unei asemenea instituţii preşcolare bilingve constituie şi o realizare, şi o lecţie pentru funcţionari. Doar
povestea ei a început în toamna anului
2015, cu intenţia de a fi creată o grădiniţă românească. Era de acord să finanţeze
construcţia „de la A la Z” Sectorul nr. 1 al
Municipiului Bucureşti. Autorităţile orăşeneşti Cernăuţi au decis altfel – grădiniţa
urmează să fie construită de către statul
ucrainean. Din lipsă de mijloace financiare s-a decis să funcţioneze patru grupe.
În primăvara anului curent Centrul Cultural
Român „Eudoxiu Hurmuzachi” a primit în

sfârşit, un răspuns pozitiv şi au fost satisfăcute cererile părinţilor pentru două grupe
româneşti.

pentru a le satisface. Aceasta e în spiritul
toleranţei bucovinene şi, dacă doriţi, în
spiritul european. Să sperăm că boabele

Lecţia pentru funcţionari constă în aceea că, deoarece există necesitatea în crearea grupelor româneşti la instituţiile preşcolare, ei ar trebui să găsească posibilităţi

de „grâurel”, care vor fi semănate în inimile
copiilor, vor fi seminţe ale binelui şi bunei
înţelegeri.
Vasile CARLAŞCIUC

Vorbe şi gânduri cu tâlc despre şcoală, învăţământ şi educaţie

Î

n fiecare an 1 septembrie este o zi plină de emoţii pentru
elevi, părinţi şi cadre didactice. E începutul unui nou an
şcolar, în care toţi păşesc plini de speranţe, pe care îl doresc
să vină cu împliniri, cu rezultate cât mai bune în „Ţara Cunoştinţelor”. E ziua în care elevii îşi promit în sinea lor că vor fi
mai conştiincioşi, mai cuminţi, mai ascultători.
În rândurile de mai jos, propun câteva reflecţii ale unor personalităţi ilustre despre şcoală, învăţământ şi educaţie.
„Şcoala cea mai bună e aceea, în care
înveţi, înainte de toate, a învăţa”.
(Nicolae Iorga)
„Menirea firească a şcolii nu e să dea
învăţătură, ci să deştepte cultivând destoiniciile intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa”.
(Ioan Slavici)
„Dacă un colectiv nu-şi propune sarcini
şi scopuri noi, el nu are viitor”.
(A. Makarenko)
„Şcoala oricând e o închisoare, când învăţătorul va fi mărginit, e oricând o grădină,

când acesta va fi un om de spirit, care va şti
să intereseze pe elevii săi pentru obiectul
ce propune”.
(Mihai Eminescu)

***

„Întreaga artă a instruirii constă în capacitatea de a trezi curiozitatea naturală
a minţilor tinere cu scopul de a-şi satisface această curiozitate ulterior”.
(Anatole France)
„Interesul de a învăţa este acolo, unde
există inspiraţie”.
(Vasili Suhomlinski)

„Trebuie să cultivăm mult gândirea, nu
bogăţia de cunoştinţe”.
(Democrit)
„Un învăţător mediocru comunică adevărul, un învăţător bun te învaţă să-l găseşti”.
(Fr. A. Diesterweg)
„Istoriile îi fac pe oameni înţelepţi, poeţii îi fac inteligenţi, matematicile – subtili,
ştiinţele maturii – profunzi, morala – gravi,
logica şi retorica – capabili de a rivaliza”.
(Francis Bacon)
„Un bun profesor are această grijă statornică: îi învaţă pe discipolii săi să se lipsească de el”.
(A. Gide)
„Nu există decât un singur fel de a învăţa. Prin acţiune”.
(P. S. Coelho)
„Scrisul corect e pâinea profesorilor de
limba română”.
(Camil Petrescu)

***

„Nu educaţi un suflet, nu educaţi un trup,
ci un om; şi nu trebuie împărţit în două”.
(Montaigne)

„Plantele se formează prin cultivare şi
omul prin educaţie”.
(I. I. Rousseau)
„Copilul ajunge pentru părinţii săi, conform educaţiei pe care o capătă: răsplată
sau pedeapsă”.
(P. Senn)
„Lucrurile care dor sunt educative”.
(Benjamin Flanklin)
„A gândi
e mai interesant decât a
şti – dar nu
decât a intui”.
(Goethe)
„Mintea
unui
copil
este o pagină
albă, pe care
putem scrie
tot ce voim, dar odată ce am scris, cerneala
aproape că nu se mai poate şterge”.
(Lubbock)
Selectate de
Octavian VORONCA,
pedagog or. Cernăuţi
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Acest sincer mesaj de felicitare este pentru tânărul
Cristian
DAMASCHIN
din or. Cernăuţi, care în acest
sfârşit miraculos de Gustar
şi-a sărbătorit ziua de naştere,
împlinind o frumoasă vârstă a
tinereţii.
Cu această deosebită ocazie, cele mai scumpe şi apropiate persoane – mama Nina,
tatăl Ion, fratele Maxim, bunicii Constantin, Ortanţa şi
Valeria, rudele şi prietenii, îi aduc în dar cele mai frumoase felicitări, însoţite de sentimente curate şi dorinţa
de a trece frumos prin viață și a simți din plin miracolul
tinereții.
Scumpul nostru! De ziua ta îţi dorim dârzenie
ca să poţi înfrunta orice obstacol, curaj şi răbdare ca să
poţi să-ţi împlineşti visurile şi multă dragoste să te poţi
bucura de ele.
Acum, în zi de sărbătoare,
Îţi dorim în suflet soare,
În privire – strălucire,
Iar în inimă – iubire!
Îţi dorim să-ţi fie viața
Senină ca dimineața,
Să știi numai de bine
Cu cei dragi pe lângă tine,
Cu prietenii de o viață,
La mulți ani frumoși în față!

La 1 septembrie îşi va sărbători ziua de naştere poetul
Simion
GOCIU.
Pedagog în suflet, a remarcat nu
o dată că ziua lui de naştere coincide cu începutul noului an de
învăţământ, văzând în aceasta
ceva semnificativ. Ca poet, Simion Gociu s-a format în satul său
de baştină, Molniţa, din preajma
Herţei, şi tot nu întâmplător a debutat cu placheta de versuri „Sărutul spicelor”.
Născut în prima zi a lunii şi a anotimpului, Simion
Gociu este considerat şi un deschizător de drumuri: a
fost primul redactor-şef al ziarului raional „Gazeta de
Herţa”, apoi primul redactor-şef al săptămânalului panucrainean „Concordia”. Este autorul mai multor volume de versuri şi proză, o bună parte dintre ele văzând
lumina tiparului în România. În luna mai anul curent i
s-a înmânat Premiul regional „Paul Celan”.
Cu prilejul zilei de naştere, colegii de breaslă – scriitorii şi ziariştii din regiune, membrii societăţilor naţional-culturale, reprezentanţii intelectualităţii româneşti
îi urează domnului Simion Gociu sănătate, inspiraţie,
bunăstare şi bucurii din partea copiilor şi nepoţilor, mari
realizări pe ogorul literelor române, de care îngrijeşte
mai bine de jumătate de veac.
La mulţi ani!

La finele lunii august, gospodina
Maria
GAVRILOE
din satul Pătrăuții de Jos, raionul Storojineţ, împlineşte
onorabila vârstă de 70 de ani.
Cu ocazia acestui jubileu, este felicitată cu multă
căldură sufletească de toți cei dragi din familie: soțul
Constantin și cei șase copii ai lor, patru feciori și două
fiice, de gineri și nurori, de toți nepoțeii, de toate rudele, de prietenii de familie, de vecini, cumătri, cunoscuți. Toți împreună îi doresc jubiliarei ani lungi de viață,
multă sănătate, bucurii, noroc, voie bună, oferindu-i în
dar toate florile acestei frumoase luni de vară. Fie ca
Fecioara Maria, ocrotitoarea numelui, să vă aibă mereu în paza Sa.
Scumpa noastră!
Un veac întreg să ai parte
De belșug și sănătate,
Nicicând să nu știi durere
Să-ţi dea Domnul mângâiere.
Să îţi fie viața plină
De har, tihnă și lumină,
Toți în jur să te iubească,
Succesul, binele, norocul
Peste tot să te-nsoțească.
La mulți și fericiți ani,
doamnă Maria!

ÎN ATENŢIA
CITITORILOR!
Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea Dumneavoastră să apară la timp,
Vă rugăm să le expediaţi pe adresa
redacţiei până în ziua de marţi a săptămânii de apariţie a ziarului, indicând şi
datele de contact (numărul de telefon
şi E-mail) pentru a clarifica mai multe
detalii despre sărbătorit.
Colectivul redacţiei
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HOROSCOP
2-8.09.2019
BERBECUL. În principiu, nu îți va lipsi randamentul în această săptămână. Dispui de mult
spor și dai dovadă de o atitudine profesionistă în
tot ceea ce întreprinzi, dar luni, vineri și sâmbătă
(dacă lucrezi), s-ar putea ca unele sarcini de serviciu să te pună în dificultate. Prima parte a săptămânii este una în care relației cu partenerul îi este testată
durabilitatea, mai ales în situații-limită.
TAURUL. În primele zile ale săptămânii ai
putea avea parte de unele supărări în plan personal. Preocupările de moment nu-ți lasă suficient timp pentru proiectele pe termen lung. Dar nu
trebuie să uiți să gândești în perspectivă și să îți
consolidezi viitorul. Marți și miercuri, caută să te
concentrezi și pe unele chestiuni de ordin financiar în care
mai sunt implicate și persoane apropiate, ceea ce va influenţa
asupra relaţiei de cuplu.
GEMENII. Ideal ar fi, dacă ai posibilitatea,
să-ți programezi cele mai dificile sarcini. Nivelul
tău de productivitate este cel mai ridicat și s-ar putea să realizezi mai multe decât ți-ai propus. Zilele
de luni, vineri și sâmbătă vin la pachet cu unele
tensiuni cu partenerul. Vă nemulțumește modul în
care celălalt le abordează și nu este de mirare dacă se ajunge
la conflict. Caută să aplanezi eventuala atmosferă încărcată
înainte de a duce la o explozie de orgolii.
RACUL. Dispui de un nivel de productivitate
ridicat în această săptămână, mai ales în ceea ce
privește treburile profesionale. Astrele favorizează
orice activitate care te pune în contact cu alți profesioniști din domeniu. Săptămâna aceasta este
una ideală socializării. Prin intermediul prietenilor
vechi, ai putea intra în contact cu persoane care îți împărtășesc viziunile și idealurile și care vor avea un rol important în
viața ta în perioada în care urmează.
LEUL. Este una dintre acele săptămâni în
care apar destul de multe oportunități financiare,
iar pentru a putea profita de ele, nu este nevoie
decât să ai ochi să le vezi. Ai grijă totuși pentru că
este posibil să cheltuiești mai mult decât de obicei. Încearcă să te limitezi la lista de cumpărături,
în special dacă vrei să pui câte ceva deoparte. În prima parte
a acestei săptămâni, caută să petreci mai mult timp cu familia,
dar nu trebuie să te lași pradă acceselor de gelozie, care riscă
să se contureze către weekend.
FECIOARA. Ești deosebit de creativ în
această săptămână, semn că orice sarcină de
serviciu te provoacă să-i găsești cea mai originală
soluție. În cazul în care te-ai concentrat mai mult
decât de obicei în ultima vreme pe sectorul profesional, s-ar putea ca ziua de luni să vină la pachet
cu o mărire salarială. În relaţiile de cuplu nu se întrevăd prea
multe provocări în raport cu cei dragi. Ba mai mult, va prevala
buna dispoziție.
BALANŢA. În această săptămână ar trebui
să fii mai atent decât de obicei la ceea ce faci,
riscând să produci unele erori care te pot costa
mult timp și energie. Caută să fii foarte atent, cu
atât mai mult dacă intenționezi să te remarci pe
plan profesional. Nu se poate spune că nu ai chef
de socializat în această săptămână, dar te descurci mai greu
cu companiile numeroase. Caută să te rezumi la familie și
gândește-te să faceți ceva special în weekend.
SCORPIONUL. În această săptămână, pot
apărea multe oportunități de a lega parteneriate
sau de a descoperi persoane dispuse să investească în ideile tale de afaceri. Potențialul lor de a
fi transpuse în realitate cu succes sunt destul de
ridicate, dar ai nevoie de persoane cu experiență
în domeniu. Această săptămână se anunță a fi activă pentru
persoanele care au o viață socială și sentimentală împlinită.
Nu trebuie decât să se concentreze mai mult asupra acestor
domenii.
SĂGETĂTORUL. Din punct de vedere profesional, nu îți lipsește nimic în această săptămână. Ai spor în tot ceea ce faci, ți se oferă multe
șanse de afirmare la locul de muncă și atragi atenția pozitiv asupra ta prin determinarea și profesionalismul de care dai dovadă. Caută să-ți ordonezi
atent timpul și să-l împarți echitabil între viața de familie și
carieră. Nu favoriza extremele. Căci s-ar putea să se ivească
unele stări de tensiune între tine și familie.
CAPRICORNUL. Ești într-o dispoziție
bună săptămâna aceasta. În prima parte a săptămânii, s-ar putea ca lucrurile să meargă la serviciu mai bine decât ți-ai imaginat. Acest lucru se
datorează faptului că Luna călătorește prin casa
aferentă şi te susține în proiectele în care ești
implicat și în ceea ce privește planurile de viitor. Caută să
profiți de influența ei pozitivă și să pui în aplicare tot ce ți-ai
propus. Astrele îți lansează aspecte armonioase şi în cuplu,
indiciu cum că relația voastră se dezvoltă frumos.
VĂRSĂTORUL. Din punct de vedere financiar, se arată unele provocări în această săptămână. Se prea pare că ai investit într-un plan de viitor
sau într-un proiect, iar sumele pe care le-ai pus
la bătaie necesită să fie suplimentate. Nu este de
mirare că ți-e teamă, dar dacă crezi cu adevărat în
ideile tale, ai încredere că totul va merge în direcția scontată.
Săptămâna aceasta nu este potrivită să amesteci prietenia și
banii. În cazul în care ți se solicită un împrumut, ar fi de dorit
să te gândești. Ascultă-ți vocea interioară.
PEŞTII. Săptămâna aceasta este extrem de
potrivită pentru cultivarea de relații profesionale.
S-ar putea chiar să legi unele colaborări sau să se
pună la punct bazele unui parteneriat. Nu este exclus, de asemenea, să cunoști pe cineva dispus să
te ajute să-ți transformi o idee de proiect în realitate.
Poți constata că și viața ta socială și sentimentală urmează o
curbă ascendentă în această săptămână. Vei cunoaşte persoane care te inspiră, iar partenerul descoperă o nouă imagine a ta.
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Marea dramă a CORINEI CHIRIAC!
A dezvăluit acum, după zeci de ani
Corina Chiriac a vorbit deschis despre
viața ei, dar și despre drama prin care a trecut. Celebra cântăreață, ajunsă la aproape 70 de ani, a acordat un interviu pentru
femeide10.ro, despre viața ei artistică și
personală. A vorbit despre iubirile din viața
ei, despre cariera de succes pe care o are
de aproape 50 de ani, dar și despre drama
care i-a zguduit credința. Zice că este singură și îi merge bine așa. „Astăzi, mă relaxez mult mai bine singură, cu emisiunile
mele de investigații criminalistice, cu serialele polițiste bune sau cu documentarele de
la BBC. Sau cu prietenele la un păhărel de
șampanie. Oricum, nu mai ridic vocea ca la
prima tinereţe… am mai răguşit cu vârsta”,
a spus Corina Chiriac.
Corina Chiriac a avut o revelație la 33 de
ani, când credința i-a fost zguduită din temelii. „La 33 de ani, în ziua de 28 decembrie 1983, pe Via Dolorosa, la Ierusalim,
am început să cred în Dumnezeu Tatăl și
Fiul și Sfântul Duh, în urma unei minuni”,
a spus solista, care nu a vrut însă să ofere
mai multe detalii.
Corina Chiriac a iubit cu patimă, însă și
dezamăgirile au fost pe măsură. Din fiecare
relație artista a ieșit mai puternică și în stilul
său caracteristic. „Am dispărut elegant, fără
explicații supărătoare, fără să spun ceva ce
aș fi regretat mai târziu. Pentru ce? Pentru
că a mințit că mă iubește doar pe mine…
Nu e suficient? Să fi zis, „Dragă, mie numi ajunge un harem, vrei să faci parte din
acesta?”. Poate ziceam „Da”, că aveam
șansa să devin Favorită! Ce mai contează
că peste ani zice „Vai, ce te-am iubit!”, a
mai spus Corina Chiriac.
Corina Chiriac a spus ce face ea în timpul liber, acasă. Artistul nu ține la aparențe. „Port trening de bumbac, cremă pe față,
ciorapi de lână și am multe ocupații tipice
de femeie care-și iubește camerele, bibelourile, florile, rochiile, gențile și colecția de
bijuterii ieftine, dar superbe. Toate trebuie
curățate, reordonate, aerisite, transformate
și îngrijite”, a spus artista.
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