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Xenofobia în Ucraina. Studiu: Romii, africanii 
și românii, văzuți chiorâș în Ucraina

Atitudinea discriminatorie a multor 
ucraineni față de anumite grupuri etni-
ce rămâne răspândită, chiar dacă pro-
centul celor cu atitudini intolerante e 
în scădere față de anii precedenți. Un 
studiu realizat de Institutul Internațional 
de Sociologie din Kiev arată că în soci-
etatea ucraineană cele mai rele atitudini 
sunt manifestate față de africani, romi și 
români. Studiul a fost realizat după me-
toda elaborată de sociologul american 
Emory Bogardus, prin care se măsoară 
nivelul de acceptare a unor categorii de 
persoane în calitate de prieteni sau noi 
membri de familie.

Potrivit rezultatelor, cea mai mare dis-
tanță și intoleranță se înregistrează față 
de romi – 5,41, africani – 5,20 și români 
– 4,70. În continuare, urmează francezii 
– 4,41, nemții – 4,31, americanii – 4,27, 
canadienii –  4,17, tătarii din Crimeea – 
4,11, evreii – 4,07, polonezii – 3,99. Cea 
mai mică distanță socială este înregistra-
tă față de cetăţenii ucraineni vorbitori de 
limba ucraineană (2,2) și vorbitorii de lim-

ba rusă (2,7). Totodată, printre cele mai 
acceptate categorii se află rușii – 3,56 și 
belarușii – 3,18. Studiul a fost realizat în-
tre 6-16 septembrie, pe un eșantion de 
2.035 de persoane din 110 localități din 
toate regiunile Ucrainei (cu excepţia pe-
ninsulei Crimeea și teritoriilor aflate sub 
controlul separatiștilor pro-ruși).

Experții de la Institutul Internațional 
de Sociologie din Kiev menționează că 
o serie de factori influențează gradul de 
neacceptare a reprezentanților altor gru-
puri etnice. În special, aceasta se referă 
la  nivelul de educație: cu cât nivelul de 
educație al respondentului este mai înalt, 
cu atât nivelul de xenofobie este mai scă-
zut.  Totodată, acest indicator depinde 
de tipul și zona localității în care trăiesc 
persoanele respondente. În mediul rural 
xenofobia este mai răspândită decât în 
oraș. La acestea se adaugă starea finan-
ciară, statutul social și vârsta. Așadar, 
xenofobul ucrainean este un tip cu un ni-
vel scăzut de educație care locuiește la 
sat, în special în Vestul Ucrainei. 

Regiunea Cernăuți: 
Anual  se nasc prematur 

aproximativ 400 de bebeluși

Anual în regiunea Cernăuți se nasc 
prematur circa 400 de copii, iar pe plan 
mondial, numărul acestora ajunge la 15 
milioane de copii. În contextul marcării 
Zilei mondiale a prematurității, în Biblio-
teca regională științifico-medicală a fost 
organizată o expoziție de fotografii cu pă-
rinți și copii născuți prematur. Expoziția 
organizată conține mai multe imagini, ce 
redau poveștile de viață ale copiilor care 
au învins în lupta lor pentru viață, susți-
nuți de medici și părinți. „Am organizat un 

astfel de eveniment pentru a atrage aten-
ția publicului asupra problemei bebeluși-
lor născuți prematur. În regiunea Cernă-
uți anual se nasc prematur aproximativ 
350-400 de copii. Un copil prematur este 
foarte vulnerabil. Nașterea prematură 
este însoțită adeseori de probleme de 
vedere, de auz sau ale altor simțuri”, sus-
ține Elena Vlasova, specialist principal în 
neonatologie al Centrului de Stat pentru 
Îngrijire și Asistență Medicală din regiu-
nea Cernăuți.

Călătorii gratuite pentru 
elevi, în anul 2020

În Bugetul de Stat pentru anul 2020 
sunt prevăzute 500 milioane de grivne  
pentru finanțarea unui program dedicat 
elevilor, ce oferă călătorii gratuite în Ucrai-
na.  Potrivit paginii oficiale de Facebook 
a Premierului Oleksii Gonciaruk, în anul 
2020 elevii școlilor vor putea studia mai 
profund cultura și frumusețile  țării pe banii 
statului. „În cadrul programului, fiecare a 
cincea școală din țară își va trimite elevii  

în călătorii prin Ucraina. Acum elevii bene-
ficiază  doar de anumite privilegii, iar acest 
program oferă posibilitatea de a călători 
absolut gratuit", a subliniat Oleksii Gonci-
aruk. Potrivit lui, dezvoltarea culturii, spor-
tului și turismului este un element impor-
tant pentru construirea unui stat puternic 
și împlinit.  Se remarcă faptul că  în acest 
program vor fi implicaţi și copii din teritoriile 
Ucrainei ocupate temporar.



3LC
Joi, 14 noiembrie 2019

Regiunea Donbas va avea statut special. 
Ce efect va avea decizia luată de Merkel și Putin

Cancelarul german, Angela Mer-
kel, şi preşedintele rus, Vladimir Pu-
tin, au convenit că Ucraina trebuie 
să acorde prin lege un statut special 
regiunii separatiste pro-ruse Donbas, 
a anunţat Kremlinul, potrivit Reuters. 
Anunţul vine după o convorbire tele-
fonică avută de cei doi lideri.

Preşedinţia rusă nu a oferit  mai 
multe detalii despre discuţia dintre 
Merkel şi Putin asupra viitorului regi-
unii Donbas. Însă o înţelegere cu pri-
vire la statutul acesteia ar putea fi un 
pas înainte pentru stabilirea unui nou 
summit cvadripartit în formatul Nor-
mandia (Franţa, Germania, Ucraina şi 
Rusia), care să pună capăt celor cinci 
ani de conflict armat în Estul separa-
tist al Ucrainei. Preşedintele Ucrainei, 
Volodymyr Zelenskyi, a declarat la în-
ceputul lunii octombrie că Kievul este 
de acord cu acordarea unui statut 

special pentru Donbas şi cu desfăşu-
rarea de alegeri în această regiune. 
Zelenskyi anunța că reprezentanții 
Ucrainei și Rusiei au ajuns la o înțe-
legere privind alegerile din regiunea 
Donbas și legislația privind statutul 
său special, ceea ce deschide calea 
pentru summitul în format Normandia 
– Ucraina, Rusia, Germania și Franța 
– pentru un eventual acord de pace 
privind regiunea Donbas. Declarația a 
fost urmată de manifestații împotriva 
sa cu acuzaţii că cedează presiunii 
Moscovei. Zelenskyi a anunţat apoi, 
afirmând că alegerile nu se pot des-
făşura sub ameninţarea armelor şi 
că trebuie să se desfăşoare conform 
legislaţiei ucrainene. El a declarat că 
orice alegeri în Donbas vor fi organi-
zate doar după retragerea tuturor tru-
pelor rusești. Moscova neagă însă că 
ar avea trupe în regiune.
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Ucraina renunță la serviciul militar obligatoriu
Până pe 31 decembrie în Ucraina are 

loc campania de recrutare a tinerilor  cu vâr-
ste cuprinse între 20 și 27 de ani. În total, 
aproximativ 300.000 de tineri din toată țara 
vor fi recrutați în rândul forțelor armate. Cu 
toate acestea, recent, ministrul  Apărării din  
Ucraina, Andrii Zahorodniuk,  a anunțat pla-
nuri ambițioase privind renunțarea la servi-
ciul militar în termen, care va fi înlocuit cu 
cel prin contract. Potrivit lui, armata ucrai-
neană va deveni una profesionistă, bine do-
tată și va corespunde standardelor NATO. 
„Poziția statului și obiectivul meu personal 
este de a anula serviciul militar obligatoriu. 
Ne îndreptăm către o armată profesionistă, 
instruită și echipată în conformitate cu stan-
dardele NATO", a spus ministrul, accentu-
ând că trecerea la modelul de contract va 
avea loc în mai multe etape. 

Nu doar în Ucraina se duc discuții cu 
privire la anularea serviciului militar. Potri-
vit Centrului pentru Studii de Securitate de 
la Școala Tehnică Federală din Zurich, în-
tre anii 1990 și 2013, un număr de 24 de 
țări europene, inclusiv Germania, au trecut 
la  modelul de serviciu militar contractual. 
Cu toate acestea, schimbările din situația 
geopolitică au obligat unele țări să revizu-
iască această decizie. În special, anul tre-
cut Suedia și Lituania au revenit la serviciul 
militar obligatoriu. Astăzi din cele 29 de sta-
te-membre NATO, doar  în șase serviciul 
militar este obligatoriu:  Estonia, Grecia, Li-
tuania, Norvegia, Turcia și Danemarca.

Potrivit clasamentului realizat de revista 
de specialitate Global Firepower, Ucraina se 
află pe poziția 29 în  topul  celor 137 cele mai 
puternice armate din lume. Cu un personal 
militar de peste 200.000 de oameni și apro-
ximativ 1.000.000 de cadre aflate în rezervă, 
Ucraina  dispune de 62 de avioane de vână-

toare, 54 de antrenament, 99 de elicoptere, 
34 de elicoptere de atac. Ucraina are pes-
te 10.000 de blindate și 2.000 de tancuri, o 
singură fregată și 11 nave de patrulare. De 
subliniat  că aceste dotări sunt în mare parte 
echipament militar sovietic. Clasamentul ce-
lor mai puternice forțe militare este condus 

de SUA. Urmează Rusia, China, India, Fran-
ța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie, 
Turcia și Germania. Statele Unite ale Ame-
ricii dispun de 1.281.900 de militari activi, 
860.000 de militari de rezervă, 971 de elicop-
tere de atac, 6.287 tancuri, 39.223 vehicule 
blindate și 1.056 proiectoare de rachetă.

Lupta pentru pământ. De ce ucrainenii sunt 
împotriva deschiderii pieței  funciare

Ucraina dispune de 60 milioane de 
hectare de teren arabil. Potrivit sondajelor, 
majoritatea cetățenilor sunt împotriva des-
chiderii pieței funciare și nu cred în promi-
siunile autorităților. Primul Ministrul Oleksii 
Gonciaruk, a anunțat la începutul lunii sep-
tembrie data concretă când va începe să 
funcționeze piața funciară în Ucraina – în 
octombrie 2020. Potrivit Ministerului Eco-
nomiei, după deschiderea pieței funciare 
prețul unui hectar de teren agricol va con-
stitui în medie 2.200 $.

În pofida faptului că cetățenii se opun 
acestei decizii, Rada Supremă urmează să 
examineze proiectul de lege privind anularea 
moratoriului la vânzarea terenurilor agricole. 
Șeful guvernului susține că după lansarea 
pieței funciare, cei care  arendează acum 
pământul vor avea prioritate în al cumpăra. 
Înainte de deschiderea pieței funciare din 
Ucraina, Codul Funciar va fi modificat și vor 
fi  eliminate  schemele de corupție. „Este vor-
ba despre restabilirea echității și a drepturilor 
omului de a decide singur ce să facă cu cota 
de pământ  – s-o  vândă, s-o prelucreze sau 
să o dea în arendă. 1,5 milioane de ucraineni 

au murit deja fără a primi un beneficiu de la 
pământul lor și nici măcar nu l-au lăsat moș-
tenire copiilor. Nu doresc ca cei aproximativ 
6 milioane deținători de cote de pământ să 

aibă parte de aceeași soartă”, a declarat 
Gonciaruk. De asemenea, Președintele Vo-
lodymyr Zelenskyi a declarat în mod repetat 
că după reforma funciară, numai ucrainenii 

și companiile ucrainene vor avea dreptul 
de a cumpăra și a vinde terenurile agricole. 
Acest drept nu-l vor avea cetățenii străini. 
„Pământul  aparține ucrainenilor. În modelul 
pe care îl  propunem  împreună cu guvernul, 
numai cetățenii ucraineni și companiile ucrai-
nene vor putea cumpăra sau vinde terenuri. 
„Poveștile de groază” despre chinezi, arabi 
sau extratereștri, care ne vor scoate din țară 
pământul cu vagoanele,  sunt niște prostii”.

Ideea anulării moratoriului la vânzarea 
terenurilor agricole a stârnit un val de protes-
te în toată țara, inclusiv prin blocarea unor 
drumuri de importanță națională. Preşedinte-
le Zelenskyi a declarat săptămâna aceasta  
că proiectul de lege  va fi scos la referendum. 
Cu toate acestea, în rândul populaţiei exis-
tă o reticenţă faţă de ridicarea embargoului, 
unul dintre motive fiind şi îngrijorările că o 
mare parte din terenuri vor fi achiziţionate 
de companii străine. „Străinii şi companiile în 
care străinii sunt acţionari vor putea să cum-
pere terenuri arabile în Ucraina doar dacă 
populaţia Ucrainei îşi va da acordul într-un 
referendum”, a declarat Volodymyr Ze-
lenskyi într-un mesaj video.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Maria Gligor din Marșinți și-a sărbătorit 
jubileul de o sută de ani 

A ajunge în al sutălea an 
al vieții este un dar de la Dum-
nezeu. Zilele acestea și-a 
marcat centenarul doamna 
Maria Gligor din Marșinți. Ea 
este participantă la cel de-al 
Doilea război mondial. S-a 
născut în satul Vancicăuți, dar 
de vreo zece ani locuieşte la 
feciorul Ion, căsătorit la Mar-
șinți. 

Cu prilejul acestui eveni-
ment neordinar, jubiliara a fost 
felicitată la domiciliu de către 
șeful ad-interim al Adminis-
trației Raionale de Stat Noua 
Suliță, doamna Carina Pop, 
și de primarul Comunității Te-
ritorial Unite Noua Suliță, din 
care face parte și satul Mar-
șinți,  doamna Maria Nichito-
vici.  Ele i-au înmânat doam-
nei Maria Gligor o diplomă de 
onoare, ajutor material și flori, 
dorindu-i multă sănătate și li-
niște sufletească.  

Șase automobile „Renault Duster”  pentru 
instituțiile sanitare din raionul Hliboca

Din inițiativa Administrației Raionale 
de Stat Hliboca și a Consiliului Raional, 
pentru instituțiile sanitare din raion au 
fost procurate șase automobile de mar-
ca „Renault Duster”, comunică hlyboka.
info.  Cumpărarea automobilelor a fost 
subvenționată și din Bugetul regional.  
De noile automobile se vor folosi instituți-
ile sanitare din Stârcea, Volcineții Vechi, 
Corovia, Lucovița, Cameanca și Tureat-
ca. Noile mașini le vor ajuta medicilor să 
ajungă mai repede la pacienți pentru a le 
acorda ajutorul medical preventiv sau de 
urgență. 

Directorul Întreprinderii „Centrul raio-
nal de acordare a ajutorului medical  pre-
ventiv Hliboca”, Maria Melniciuk, a subli-
niat că noile automobile vor fi o salvare 
pentru locuitorii de la sate, care au nevo-
ie  de asistența permanentă a medicilor.  

Roadele binecuvântate 
ale educației creștine 

Un pas decisiv în educarea şi forma-
rea copiilor în dragostea de Dumnezeu şi de 
semeni este prezenţa lor la Sfânta Liturghie, 
aducerea lor de către părinţi în lăcaşul bise-
ricii şi, bineînţeles, împărtăşirea lor cu Sfin-
tele Taine în fiecare duminică şi sărbătoare. 
Roadele binecuvântate ale unei astfel de 
educaţii se vor vedea şi pe termen scurt, cul-
tivând cuminţenia şi climatul sănătos de care 
au nevoie copiii pentru a creşte şi a se dezvol-
ta. Chiar dacă în aparenţă prezenţa copiilor la 
Liturghie nu este prea comodă nici pentru pă-
rinţi şi nici pentru credincioşii prezenţi la bi-
serică, poate nici pentru slujitorii sfântului 
altar, lipsa lor de la Liturghie nu poate fi jus-
tificată şi nici nu trebuie să ne liniştească, 
motivând mereu năstruşniciile legate de vâr-
sta copilăriei şi faptul că ei deranjează frumu-
seţea şi liniştea slujbei, pentru că lipsa copiilor 
de la Liturghie înseamnă, de fapt, privarea lor 
de un climat sănătos de dezvoltare. Soluţii-
le practice legate de supravegherea copiilor 

la Liturghie, pentru a nu deranja prea tare 
atmosfera de rugăciune, există, deşi presu-
pun un minim efort, însă cu efecte benefice, 
atât pentru copil, cât şi pentru părinţii lui. Ast-
fel, copiii pot fi scoşi din biserică de către pă-
rinţi atunci când deranjează prea tare slujba, 
fiind supravegheaţi de către aceştia o perioa-
dă în curtea bisericii, găsind aici chiar un mic 
loc de joacă, pentru ca apoi să fie duşi din 
nou în biserică.

Un astfel de loc mic de joacă pentru co-
pii este amenajat la Biserica noastră. Cu 
pași mici, împreună facem lucruri mari.

În cadrul Sfântului Locaș ai Bisericii or-
todoxe cu hramul Adormirii Maicii Domnului 
din satul Movila, protopopiatul Herța, în fi-
ecare duminică și în zi de sărbătoare când 
se oficiază Sfânta Liturghie, se amenajează 
un mic teren de joacă pentru copii, loc special 
pentru distracția copiilor.

 Terenul de joacă pentru copii este un vis 
al nostru pe care nădăjduim că se va îndeplini. 

Copiii se bucură, părinții se bucură, se bucu-
ră și Dumnezeu văzând participarea copiilor la 
Sfânta Slujbă și rugându-se în felul lor și în în-
țelegerea lor.

 Biserica este o gură de rai aici, pe pă-

mânt.  Un copil dus la Biserică este oglinda su-
fletului mamei.

Igor ANDRONACHE, 
parohul Bisericii din s. Movila,

raionul Herța 

Copiii reprezintă nu numai viitorul Bisericii, 
ci ei sunt parte a Bisericii, din momentul pri-

mirii Tainei Sfântului Botez. De aceea, responsa-
bilitatea Bisericii, a părinților şi a naşilor față de 
copii este una foarte importantă, pentru că de 
felul cum se face educația lor în copilărie depin-
de întregul mod de a fi din adolescență şi până 
la sfârşitul vieții.
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Tragedie la Colincăuți
Comportarea neatentă cu focul l-a 

costat viața pe un locuitor al satului Co-
lincăuți din raionul Hotin, casa căruia a 
fost cuprinsă de flăcări. Fumul, ce ieșea 
pe geamuri, a fost observat de un vecin, 
care a și chemat pompierii. La acel mo-
ment, flăcările s-au extins asupra odăii 
și acoperișului casei. Potrivit estimări-
lor prealabile ale specialiștilor, cauza 
izbucnirii incendiului putea fi comporta-
rea neatentă a proprietarului cu focul. 
Acesta ar fi lăsat o lumânare aprinsă pe 
geam, de la care s-au aprins perdelele, 
iar apoi flăcările s-au extins asupra în-
tregii odăi. În interior pompierii au des-
coperit corpul bărbatului de 46 de ani 
fără semne de viață.      

L-a bătut pe șofer și i-a luat mașina
Polițiștii de la patrulare l-au reținut 

pe un bărbat, care a acaparat ilegal o 
mașină străină. Bravul „șofer” s-a prins 
în capcana patrulelor întâmplător – el 
nu a inclus faza scurtă a farurilor pe 
timp de noapte. Polițiștii i-au cerut să 
oprească automobilul, însă acesta a 
ignorat semnalele corespunzătoare. 
Într-un sfârșit, mașina a fost, totuși, 
oprită. În timpul discuției, polițiștii au 
observat la șofer semne ale stării de 
ebrietate. În plus, el a refuzat să trea-
că testele corespunzătoare. Mai târziu 
s-a constatat că șoferul nu dispune de 
actele necesare asupra mijlocului de 
transport. De asemenea, polițiștii au 
constatat că mașina respectivă a fost 
furată de o persoană necunoscută, 
care i-a aplicat mai multe lovituri pro-
prietarului, cauzându-i astfel leziuni 
corporale. La fața locului a fost che-
mat un grup operativ de anchetă pen-
tru clarificarea tuturor circumstanțelor.     

A fugit de la locul accidentului
O persoană necunoscută l-a 

accidentat pe un bărbat și l-a 
abandonat fără să-i acorde ajuto-
rul necesar. Tragica întâmplare s-a 
produs în satul Clișcăuți, raionul 
Hotin. Polițiștii Secției raionale de 
poliție, sosiți la fața locului, au sta-
bilit că victima este un locuitor în 
vârstă de 47 de ani al satului Colin-
căuți. În urma impactului, bărbatul 
s-a ales cu leziuni corporale grave. 
El a fost transportat de urgență la 
secția de reanimare a Spitalului 
regional din Cernăuți. Poliția a de-
marat o anchetă penală. Continuă 
căutările șoferului fugar.

Mâna lungă... mult adună? 
O angajată a magazinului pentru copii din centrul 

raional Herța a alertat poliția în legătură cu faptul că 
un necunoscut i-a pus mâna pe bani și pe lucrurile 
personale. Polițiștii au verificat înregistrările came-
relor de supraveghere și cercul de persoane ce pu-
teau fi complice la săvârșirea infracțiunii. După câte-
va ore de căutări, polițiștii au dat de urmele hoțului 
– un locuitor în vârstă de 25 de ani din localitatea 

Vancicăuți, raionul Noua Suliță. Acesta s-a folosit de 
neatenția reclamantei și a pus mâna pe poșeta ei, 
în care ea păstra bani, actele personale și cheile de 
la mașină. Bărbatul a nimerit și în trecut în câmpul 
de vedere al oamenilor legii. Cercetările în acest caz 
continuă. Lucrurile furate au fost sustrase și întoarse 
proprietarei. Bărbatul riscă să fie privat de libertate 
pe o perioadă de până la cinci ani. 

Trei ani de detenție 
pentru răspândire 

de droguri      

Colaboratorii organelor de 
drept din raionul Hotin au efec-
tuat o percheziție sancționată 
la domiciliul unui locuitor de 21 
de ani al satului Stăuceni. În 
una din odăi oamenii legii au 
depistat și au sustras stupefi-
ante. 

O altă infracțiune de acest 
gen a fost descoperită de către 
polițiștii de la SR din Chițmani în 
localitatea Oșihlibi. În ambele ca-
zuri polițiștii au sustras substan-
țele narcotice pentru a le expedia 
la expertiză. Infractorii riscă cu 
închisoare până la trei ani.  

Accident rutier 
la Târnauca

Un tânăr de 19 ani nu a cal-
culat circumstanțele și a acci-
dentat grav o femeie de 26 de 
ani, care a ieșit brusc în drum. 
Victima a fost transportată la 
spital cu traume corporale gra-

ve. La fața locului a fost chemat 
un grup operativ de anchetă al 
poliției. Oamenii legii au fixat o 
serie de expertize pentru clari-
ficarea tuturor circumstanțelor 
accidentului.     

53 de șoferi fără 
contract de muncă

Inspectorii de la Direcția de 
stat pentru protecția muncii au 
constatat o încălcare gravă a le-
gislației de către un întreprinză-
tor, care prestează servicii în do-
meniul transportului de pasageri. 
Inspectorii au constatat că între-
prinzătorul a angajat ilegal 53 de 
conducători auto fără să încheie 
cu aceștia contractele de muncă 
corespunzătoare și fără să infor-
meze despre angajarea lor orga-

nul teritorial al Serviciului Fiscal 
de Stat. Angajându-i neoficial pe 
șoferi, întreprinzătorul a încălcat 
mai multe norme ale legii. Drept 
consecință, pe el îl așteaptă 
amenzi usturătoare. Pedeapsa 
prevede achitarea unei amenzi 
în sumă de 125 mii 190 grivne 
pentru fiecare lucrător angajat 
neoficial. Suma totală, pe care va 
trebui s-o achite întreprinzătorul, 
poate ajunge la 6 milioane grivne.    
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Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC

Marile secrete ale iaurtului

Iaurtul a fost consumat cu mii de ani 
în urmă de popoarele din Orientul Mijlo-

ciu. Triburile războinice mongole ale lui 
Genghis Han consumau iaurtul ca hrană 
şi remediu, iar în India iaurtul era con-
siderat unul dintre cele mai sănătoase 
alimente.

Iaurtul este considerat unul dintre se-
cretele longevităţii. Beneficiile apar de la 
un consum constant şi ridicat de iaurt, 
care trebuie să ajungă la circa 30 de ki-
lograme de iaurt anual. Ideal este iaurtul 
din lapte de capră, dar şi iaurtul din lapte 
de vacă este foarte bun, dacă este pre-
parat natural, fără adausuri.

Iaurtul s-a răspândit în Europa ca ali-
ment sănătos abia după anul 1900, iar 
primele iaurturi cu bifidobacterii probio-
tice au fost lansate de japonezi, în anul 
1977. Bifidobacteriile sunt unele dintre 
cele mai importante bacterii probiotice ce 
reprezintă aproximativ 80% din flora in-
testinală a sugarilor alimentaţi la sân. La 
vârsta adultă, numărul bifidobacteriilor 

scade, aşadar este recoman-
dat să favorizăm funcţionarea 
florei intestinale prin aportul 
zilnic de alimente probiotice.

În orice dietă, iaurtul este 
un aliment perfect ca urmare a 
conţinutului de calciu şi protei-
ne. Un pahar de 150 grame de 
iaurt are în medie 100 de calo-
rii, 180 de miligrame de calciu 
(asigurând 20% din necesarul 
zilnic) şi 5 grame de proteine 
(asigurând 10% din necesarul 
zilnic).

Dacă doriţi să consumaţi 
iaurt cu fructe, cel mai bine 

este să die preparat în condiţii casnice 
din iaurt natural şi fructe. Se poate adă-
uga şi miere, fulgi de cereale integrale, 
nucă pisată, puţină scorţişoara, fulgi de 
migdale. Este foarte bun şi în combinaţie 
cu puţină dulceaţă.A include în alimen-
taţia zilnică iaurt este unul din cele mai 
mari servicii pe care îl poţi face sănătăţii 
tale.

Iată câteva din marile secrete ale iaurtului şi 
tot atâtea argumente în plus pentru a susține 

ideea că acest aliment este binefăcător. Iaurtul 
este unul dintre alimentele cele mai apreciate în 
toată lumea, datorită multiplelor beneficii pentru 
sănătate. Cu toate acestea există amănunte inte-
resante ce țin de istoria şi evoluția lui  mai puțin 
cunoscute.

Dieta de toamnă – pentru 
un ten frumos și o siluetă pe măsură

Toamna sunt multe legume şi fructe de 
care ar trebui să profităm din plin, cum ar fi: 
prazul, varza, conopida, broccoli,  cartofii, 
morcovii, fasolea boabe, mazărea, lintea, sfe-
cla roşie, dovleacul, mere, pere, gutui, stru-

gurii, nucile, castanele comestibile, fiecare 
dintre acestea oferindu-ne compuşi esenţiali, 
vitamine şi minerale necesare pentru o sănă-
tate de fier.

Tocmai de aceea trebuie să le consumăm 
într-un mod cât mai variat şi echilibrat din punct 
de vedere nutriţional, toamna fiind anotimpul în 
care trebuie să aducem organismului o „recol-
tă” cât mai mare de vitamine, minerale şi anti-

oxidanţi pentru a putea face faţă iernii, frigului 
şi chiar alimentaţiei din perioada Crăciunului.

Dacă vara ne-am refugiat către consumul 
de salate şi tot felul de alte mâncăruri răcori-
toare, care nu necesitau să fie preparate ter-

mic, astfel încât să 
ne ajute să facem 
faţă mai uşor căldu-
rii de afară, toamna 
se recomandă con-
sumul de alimente 
„calde”, preparate 
termic într-un mod 
sănătos, cum ar fi: 
prepararea la aburi, 
fierberea şi sotarea 
legumelor de scurtă 
durată.

O dietă adap-
tată fiecărui sezon 

este esenţială, dacă dorim să ne ajutăm orga-
nismul să facă faţă mult mai uşor schimbărilor 
specifice fiecărui anotimp.

Iar dacă vrem să ne menţinem în formă şi 
să nu acumulăm kilograme în plus, nu trebuie 
să facem excese nici când vine vorba de con-
sumul acestor alimente, oricât de sănătoase 
ar fi, deoarece moderaţia este cheia siluetei 
ideale.

Sfaturi de care trebuie 
să ținem cont 

în sezonul rece
* Să mâncăm cât mai diversificat. 

Dacă alegem să preparam termic produse-
le, să facem acest lucru cât mai dietetic, fără 
adausuri de sosuri grele. Nu în ultimul rând, 
trebuie să ţinem  cont de faptul că nu doar 
numărul de calorii trebuie să ne preocupe în 
procesul de menţinere a greutăţii, ci mult mai 
importantă este calitatea şi valoarea nutritivă a 
alimentelor. 

* Dieta de toamnă pentru sănătatea 
tenului. Starea de nutriţie este foarte impor-
tantă, dacă ne dorim să avem un ten luminos, 
mai ales că acesta a avut destul de mult de 
suferit pe perioada verii. Toamna, însă, pro-
blema se pune invers şi anume: cum putem 
să  prevenim uscarea pielii, deoarece urmează 
zile tot mai reci. Trebuie să ştim că ne alimen-
tăm frumuseţea pielii din interior spre exterior, 
iar toamna ne oferă o multitudine de alimente 
sănătoase.

*Alimente vedete ale toamnei.  Este 
cunoscut faptul că antioxidanţii au un rol major 
în prevenirea îmbătrânirii pielii, iar vitaminele 
A, C, E prezintă un puternic efect antioxidant. 
Iată care sunt alimentele pe care ar trebui să 
le consumăm toamna: dovleacul, cartofii dulci 
(batatele) şi morcovii sunt surse alimentare 
pentru vitamina A, vitamină care are un rol 
important în prevenirea uscării pielii şi apariţiei 
ridurilor. Broccoli, varza, conopida, sfecla roşie 
sunt surse importante de vitamina C, având 
un rol major pentru păstrarea elasticităţii pielii. 

Nucile, alunele, cerealele, seminţele de floa-
rea-soarelui sunt surse importante de vitamina 
E, vitamină care ajută la prevenirea formării 
radicalilor liberi.

Deci, dacă dorim să ne îmbunătăţim as-
pectul pielii, trebuie să urmăm regulile unei 
alimentaţii sănătoase, prin consum de cereale 
integrale, fibre alimentare, antioxidanţi, grăsimi 
esenţiale omega-3 şi să nu uităm să ne hidra-
tăm corespunzător.

Odată cu sosirea toamnei, natura se schimbă, 
temperaturile încep să scadă, iar odată cu 

acestea îşi fac apariția şi primele semne ale răce-
lii. Acest lucru ne atrage atenția asupra faptului că 
trebuie să ne adaptăm dieta în funcție de anotimp.

Conopidă pane
Ingrediente: 1 conopidă, 3 ouă, ulei 

pentru prăjit, piper,  sare, 4-5 linguri făină. 
Preparare. Se spală conopida în apă 

rece. Se înlătură partea verde. Se desface 
în bucheţele şi se lasă circa 10-15 minute în 
apă cu sare. Se pune la fiert în apă clocoti-
tă cu sare, timp de circa 5-10 minute. Este 
important să nu fiarbă prea tare, pentru că 

altfel nu va rezista la prăjit. Se scurge bine. 
Se bat ouăle şi se amestecă bine cu făina, 
astfel încât să nu rămână cocoloaşe. Com-
poziţia trebuie să fie mai subţire decât cea 
pentru clătite, deci cantitatea de făină poate 
varia. Se adaugă sare şi piper, după gust. 

Se trece conopida prin amestecul de ou 
şi făină. Se prăjeşte în ulei încins pe toate 
părţile, până se rumeneşte. Când conopida 
pane a căpătat culoarea arămie, ușor ma-
ronie, înseamnă că este gata. Se scoate pe 
un șervețel absorbant pentru a se scurge 
surplusul de ulei și se servește caldă. Cono-
pida pane poate fi consumată cu piure de 
cartofi, orez cu legume, clătite de cartofi sau 
clătite de dovlecei.

Cremă de conopidă
E foarte simplu de preparat şi tot-

odată e foarte gustoasă. Poate fi ser-
vită pe pâine proaspătă sau pe pâine 
prăjită sau tartine.

Ingrediente: 1/2 conopidă, sare, 1 
căţel de usturoi, puţină ceapă, 2 linguri de 
maioneză, o lingură smântână. 

Preparare. Conopida se desface 
bucheţele şi o punem la fiert în apă cu 
sare. Când s-a înmuiat, strecurăm apa 
şi pasăm totul cu blenderul vertical, până 
devine o pastă. Se lasă deoparte să se ră-
cească. Când e rece, se adaugă 2 linguri 
de maioneză amestecată cu o lingură de 
smântână. Se adaugă sare şi răzuim puţi-
nă ceapă şi 1 căţel de usturoi. Se serveş-
te cu pâine sau cu toasturi prăjite, după 
preferinţă.  

Budincă de dovlecei 
cu caşcaval şi orez
Ingrediente: 2 dovlecei raşi (300 

g), 250 g orez fiert şi răcit, 250 g caş-
caval ras, 4 cepe verzi, 2 linguri rase de 
amidon, 3 ouă, 50 g spanac, sare, piper, 
nucşoară, 2 linguri caşcaval ras pentru 
topping. 

Preparare. Dovleceii se dau pe ră-
zătoare, şi-i lăsăm 30 minute într-o sită, 

apoi îi stoarcem puţin. Amestecăm în-
tr-un vas dovleceii cu amidon, orez fiert, 
caşcaval ras, ceapa verde tocată mărunt 
şi 3 ouă bătute. Asezonăm cu sare, piper 
şi nucşoară, apoi adăugăm spanac tocat 
şi amestecăm. Punem compoziţia într-o 
tavă şi coacem în cuptorul preîncălzit la 
180°C până budinca devine fermă şi nu 
mai are lichid (60-90 minute). Când se 
scoate din cuptor putem presăra puţin 
caşcaval ras. 

Poftă bună!

• Gătiți gustos împreună cu noi!
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La Biblioteca din Horbova sunt omagiați maeștrii 
cuvântului artistic din ținut 

Cititorii sunt familiarizați și cu creația 
unor scriitori din regiunea Cernăuți, care 
și-au scris opera și în alte limbi. Iată, zilele 
acestea, la Biblioteca sătească din Horbo-
va au fost răsfoite file interesante din isto-
ria literaturii ținutului natal. Acțiunea a fost 
consacrată ordinarei aniversări a nașterii 
eminentului scriitor bucovinean, Myhailo 
Ivasiuk, care ocupă un loc aparte în lite-
ratura ucraineană. Fiind elev în perioada 
interbelică, a debutat cu versuri în limba ro-
mână, apoi a avut și traduceri în ucraineană 
din creația confraților săi de condei români.  
Cititorii au avut posibilitate să ia cunoștință 
și de expoziția de carte „Myhailo Ivasiuk – 
folclorist și istoric literar”, amenajată de bi-
bliotecarii horboveni. 

Bibliotecarii din Horbova, participanți activi la viața culturală a satului, se 
străduiesc să-i familiarizeze pe cititori, în mare parte elevi, cu personali-

tățile literare din ținutul nostru. Șefa bibliotecii, Elena Jechel, şi bibliotecara 
Greta Spătaru, organizează diferite acțiuni, consacrate scriitorilor români din 
regiune, iar prin realizarea unor proiecte transfrontaliere caută să aducă car-
te românească în biblioteca sătească. 

„Dialog în noapte” bilingv

– Scriu în limba rusă, înce-
pând de la prima mea publica-
ție în 1975, când eram cursant 
la o școală militară în Rusia. 
Până acum am editat 8 volume 
de poezii. Am încercat să tra-
duc în limba rusă din creațiile 
autorilor polonezi, am câteva 
traduceri din poezia lui Paul 
Celan, scrisă în limba germa-
nă. Prietenul meu, dl Vasile 
Bâcu, președintele Societății 
pentru Cultura și Literatura 
Română în Bucovina „Mihai 
Eminescu”, mi-a sugerat ideea 
să atrag atenția și asupra lite-
raturii române care este foarte 
bogată. Mai întâi am luat cu-
noștință cu creația lui Mihai 
Eminescu, cu opera și viața 
lui, ca să pot mai ușor traduce. 

Apoi au urmat și tălmăciri din 
scrierile Veronicăi Micle. Am 
tradus și din Lucian Blaga, Tu-
dor Arghezi. Despre faptul că 
am realizat traduceri din poe-
zia argheziană s-a aflat la Târ-
gu-Jiu, unde se organizează 
Concursul „Tudor Arghezi”, și 
în luna mai anul curent am fost 
invitat la acest concurs-fes-
tival și am devenit laureatul 
Premiului Național „Tudor Ar-
ghezi”. Fiind la festivalul din 
Târgu-Jiu am făcut cunoștință 
cu mulți poeți români. Îmi pla-
ce foarte mult poezia română 
contemporană și m-am apucat 
să traduc câte ceva din ea. 
Și de ce să nu traduc opere 
din literatura română în limba 
rusă, dacă în această limbă 

vorbesc circa 200 milioane de 
oameni de pe planetă, cu atât 
mai mult că eu le popularizez 
și prin intermediul Internetului. 
Am primit ecouri foarte bune 

referitoare la traducerile mele 
din literatura română. Acesta 
este astăzi un lucru foarte ne-
cesar, consideră poetul Valeri 
Țîbulenko.  

Clipa de noroc a Victoriei Lungu 

Pentru admiratorii muzicii de estradă ro-
mânească din regiunea noastră vom face o 
mică prezentare a acestei interprete, îndrăgi-
te în Republica Moldova și nu numai. Victoria 
Lungu  s-a născut în satul Grinăuți de lângă 
Bălți. După absolvirea Școlii medii din satul 
natal a studiat la Institutul de Arte din Chiși-
nău, Facultatea actor de teatru și cinema. În 
anul absolvirii Institutului – 1992 – participă 
la Festivalul de muzică ușoară din Buzău, 
unde este menționată cu premiul doi. Acest 
succes o îndeamnă să urmeze a doua facul-
tate – de canto de estradă și jazz – la Con-
servatorul de Stat din Chișinău.

Trepte ale afirmării ei ca interpretă de 
estradă sunt Festivalul de muzică ușoară din 

Moldova „Clipa de noroc” din 1993, la care 
Victoria Lungu este posesoarea premiului 
doi, Festivalul de muzică ușoară din Moldo-
va „Maluri de Prut” din 1999, fiind menționată 
cu premiul întâi. În anul 2000 Victoria Lungu 
lansează primul ei album „Vacanța la mare”. 

A colaborat și colaborează cu mai mulți 
compozitori și poeți.  Compozitorul Marian 
Stârcea o caracterizează astfel pe Victoria 
Lungu: „Având o capacitate de muncă deo-
sebită și un grad înalt de responsabilitate, și-a 
demonstrat nu o dată profesionalismul în do-
meniul muzicii ușoare, participând la nume-
roase concerte și festivaluri, la care deține și 
premii, fapt ce a contribuit la o recunoaștere 
a interpretei de către publicul larg și de către 

elita muzicală. Se implică cu entuziasm în di-
verse concerte de binefacere. Un accent im-
portant în realizarea carierei sale de interpretă 
a constituit-o și colaborarea cu compozitori și 
textieri profesioniști, ceea ce ne vorbește de 
o selecție riguroasă a repertoriului ei și de un 
gust estetic”.

În tinerețe Victoria Lungu a trecut printr-o 
grea încercare a destinului – a nimerit într-un 
accident rutier. Într-un interviu ea povestea: 
„M-am gândit că l-am supărat pe Dumnezeu, 
dacă mi s-a întâmplat asemenea tragedie. 
Am stat mobilizată la pat trei luni de zile. Am 
avut timp să gândesc. Desigur, aveam mo-
mente când mă gândeam că viaţa s-a sfâr-
şit pentru mine. Am trăit depresii, am plâns, 
am avut gânduri proaste... Regret şi îmi este 
ruşine de acest gest de disperare... Valeria, 
fiica, era încă mică, avea nevoie de mine, iar 
eu mă vedeam o povară pentru ea... O lo-
vitură a fost şi fuga iubitului de lângă mine. 
Dar Dumnezeu le-a aranjat pe toate. Am 
avut marele noroc să fiu operată de medici 
la care am cântat la petreceri, astfel costuri-
le de spitalizare şi operaţia au fost mult mai 
mici. Financiar nu a fost uşor. Nu mai câşti-
gam bani. Dar le mulţumesc celor care au 
fost alături de mine. Veneau acasă la mine 

chiar şi oameni pe care nu-i cunoşteam. Îmi 
aduceau mâncare şi bani... Foarte multe lu-
cruri am învăţat din acest accident”. 

La ora actuală, Victoria Lungu este recu-
noscută ca fiind una dintre cele mai bune și 
de perspectivă interprete din Republica Mol-
dova. 

Poetul de limba rusă din Bucovina, Valeri Ţîbulenko, este în 
aşteptarea unui eveniment editorial foarte important pen-

tru el. În timpul imediat următor, la Editura „Misto” din Cer-
năuți va vedea lumina tiparului placheta de versuri bilingvă 
(în rusă şi română) „Dialog în noapte”. Traducerea în română 
aparține lui Mircea Lutic. 

La 14 noiembrie, pe scena Palatului Național 
„Nicolae Sulac” din Chişinău vor evolua cei mai 

renumiți interpreți de muzică uşoară din Moldova. 
În cadrul celei de-a XI-a ediții a Concertului „Pa-
rada Noutăților Muzicale”, organizată de „Busuioc 
TV”, îşi va prezenta cea mai recentă creație muzi-
cală şi cunoscuta interpretă Victoria Lungu. 

  Pagină realizată de 
Vasile CARLAȘCIUC
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• 17 noiembrie – Ziua agricultorului 

Fermierul Valentin FOCȘA, 
omul care sfințește locul

– Domnule Valentin, sunteți om 
de la țară, om al pământului şi cred 
că atunci când ați hotărât să deve-
niți fermier, ați ştiut de la ce să în-
cepeți… 

– Aceasta a fost în anul 2005 și am în-
ceput de la ruinele fabricii de cărămidă din 
Cerlena. Această fabrică a fost construită 
prin anii 60 ai secolului trecut și prin anii 90, 
când s-a desființat colhozul local, a încetat 

și ea să funcționeze. Mi-am dat seama că 
este o bogăție dată de Dumnezeu satului 
nostru, de care trebuie să ne folosim din 
plin. Curioșii cercetători ai ținutului natal au 
găsit acolo obiecte din ceramică încă din 
epoca tripoliană. Iar actualii specialiști au 
determinat că rezervele carierei de argilă 

ne ajung pentru 150 de ani. În doi ani am 
pus fabrica „pe roate”, cum s-ar spune, și 
funcționează normal de la un sezon la altul. 
Avem multe comenzi și ne străduim ca până 
în iarnă să le îndeplinim. După sărbătorile 
de iarnă, ca de obicei, efectuăm lucrări de 
reparație, așa cere tehnologia. Mă gândesc 
ca în timpul apropiat să reconstruiesc cup-
torul, mărindu-i capacitatea.  Producem blo-
curi ceramice, foarte comode în construc-
ție. Asigurăm cu ele șantiere de construire 
a blocurilor de locuit din Cernăuți. Acum a 
început construirea unui complex cultural 
sportiv în satul Răchitna și tot noi asigurăm 
cu cărămidă acest obiectiv. 

– Și de la Fabrica de cărămidă ați 
ajuns la lucrarea cotelor de pământ, 
luate în arendă de la consăteni. 

– Cerlena, spre deosebire de satele din 
jur, are mai mult pământ arabil. Nu stă pâr-
loagă nici o palmă de pământ. La început 
am arendat și cote în satul vecin Coteleu. 
Partenerul meu de acolo a dorit să le lu-
creze de sine stătător. I-am dat posibilitate, 
dar a scăpat pământul în buruieni și nu s-a 
ales cu nimic. Acum mă roagă să-l primesc 
din nou în gospodăria mea. Am contracte 
de arendă cu 645 de proprietari ai cotelor 
de pământ, care dispun de circa 770 hecta-
re. Imediat după încheierea secerișului, mă 
străduiesc să mă achit cu arendatorii. Anul 
acesta am plătit pentru fiecare cotă 1,2 tone 
de cereale, ceea ce echivalează cu  circa 
3 milioane grivne. Oamenii sunt mulțumiți.

– Câte locuri de muncă ați creat? 
– Cam vreo 80. Pentru un sat aceasta 

este foarte bine. Cu timpul numărul lor pot 
să crească, fiindcă mă gândesc la perspec-
tivele gospodăriei de fermier. Poate vor 
apărea niște proiecte avantajoase în ceea 
ce privește creșterea animalelor. Sunt pre-
gătit și pentru aceasta. 

– Știu că Gospodăria de fermier 
„Viața Nouă” alocă sume ponde-
rabile în bugetul local, iar din anul 
2005 până în prezent ați făcut mult 
pentru consolidarea infrastructurii 
satului. 

– Finanțez unele lucrări de reconstruc-
ție la școală, am asigurat efectuarea lucră-
rilor de reparație la fostul spital de sector, 
în prezent Ambulatoriul satului. Cu ani în 
urmă, când au fost inundațiile cele mari, am 
reparat capital trei poduri, iar toate drumu-
rile din Cerlena au fost acoperite cu prun-
diș. Acord ajutor permanent și bisericii, și 
caselor de rugăciuni. Pe banii Gospodăriei 
„Viața Nouă” au fost iluminate ulița princi-

pală din sat și o altă uliță care duce spre 
Fabrica de cărămidă. Am acordat ajutor și 
localității Volnovaha din Donbas, iar Brigăzii 
80 din Cernăuți i-am dat spre folosință un 
microbuz.  Dacă Dumnezeu mi-a dat să am, 
mă împart și cu cei care au nevoie de un 
asemenea ajutor. 

– La ce visează fermierul Valen-
tin Focşa? 

– Prin satul nostru curge un râuleț, Cer-
lena îi spune. El își are izvorul undeva în 
raionul Hotin și se varsă în Prut, adică este 
un afluent al Prutului. Trece prin teritoriile 
mai multor localități, dar numai la Cerlena 
trece prin mijlocul satului. Poate de aceea și 
poartă denumirea localității noastre. Și, iată, 
mă gândesc să-l curăț, căci este mâlit și nă-
pădit de arbuști. Acest plan al meu coincide 
cu cel al conducerii Comunității Teritorial 
Unite Costiceni-Vancicăuți-Cerlena, creată 
în vara acestui an. 

În imagini: familia Focșa; fermierul 
Valentin Focșa. 

Pământul este bogăția țării, iar cei care ştiu 
să-l lucreze, să-l îngrijească sunt bogăția so-

cietății. Satul contemporan se bazează pe fer-
mieri. Nu este o exagerare, ci realitatea zilelor 
de astăzi. Iar această realitate a demonstrat că 
prosperă acele localități săteşti, care au fermieri 
prosperi. 
Cerlena, localitate din raionul Noua Suliță, îl are 
pe domnul Valentin Focşa, care şi-a adunat capi-
tatul inițial, stând mai mulți ani la volanul maşinii, 
apoi s-a decis că creeze o gospodărie de fermier. 
A numit-o „Viața Nouă”, fiind ferm convins că la 
Cerlena, într-adevăr, va începe o viață nouă. 

Crizanteme pentru actrița Dina Cocea 

Voloca nu iută de Dina Cocea, Voloca se 
mândrește cu Dina Cocea, la fel ca și cu ceilalți 
doi artiști ai poporului din Republica Moldova, 
originari din acest sat, unul dintre ei fiind violo-
nistul Lucian Cocea, fratele ei. Rapsodul popu-
lar din Voloca, domnul Nicolae Mintencu, a fost 
coleg de clasă cu Dina Cocea. 

– Am fost nu numai colegi, ci și am stat în 
aceeași bancă, își amintește domnul Nicolae 
Mintencu. Era foarte sârguincioasă la învăță-
tură, era frumoasă și umbla frumos îmbrăcată, 
doar provenea dintr-o familie de muzicanți. Îi 
plăcea să cânte, a învățat să cânte la mando-
lină, vioară și acordeon. Tatăl ei, Ionică Cocea, 
cel care a format Orchestra de instrumente 
populare din sat, îi admira talentul, dar, totuși, 
spunea că nu are „urechea lui Lucian”. Aces-
ta avea un auz muzical perfect. Am avut un 
diriginte minunat – Lazăr Ropceanu din Bo-
ian, care a ajuns mai târziu învățător emerit al 
Ucrainei. El ne mai învăța să facem modele de 
avioane, ne îndemna să cântăm și să dansăm. 
Pe scenă am dansat în pereche cu Dina Co-

cea. Mă mândresc cu faptul că ea și-a găsit 
atât de strălucit menirea în viață. E o actriță 
înnăscută.   

De mai bine de jumătate de veac actrița 
Dina Cocea apare pe scenă în diferite roluri. În-
tr-un interviu actrița afirmă: „Eu consider că nu 
sunt făcută pentru filme, pentru că nu-mi pla-
ce televiziunea. Eu nu sunt pentru filme, chiar 
dacă am jucat în unele. Mie îmi place scena. 
Acolo eu știu că sunt și frumoasă, și scenică. 
Eu sunt o actriță de teatru”. 

Artista poporului din Moldova, Dina Cocea, 
apreciindu-și roadele din livada vieții în cea de a 
75-a toamnă a ei, ține să menționeze: „Eu sunt 
fericită. Eu am fost Doamna Moldovei. Pentru 
două ore, am fost mama lui Ștefan și am apărat 
Moldova. Ce profesie poate să fie mai frumoa-
să? Am fost prințesă, nepoata lui Cezar, Ioana 
d’Arc, am dus o armată la luptă. Am zburat din 
secol în secol până-n secolul lui Shakespeare”. 

Toate crizantemele din Voloca sunt acum 
pentru această slăvită și talentată fiică a sa-
tului – Dina Cocea. 

La 12 noiembrie, artista poporului din Republica Moldova, Dina Cocea, şi-a 
sărbătorit jubileul de 75 de ani. Născută în satul Voloca, în familia lăutarului 

Ion Cocea, cel care a creat vestita orchestră de instrumente populare din lo-
calitate, ea din fragedă copilărie se visa pe scenă. Adolescentă fiind, fugea în 
zilele de duminică la Teatrul din Cernăuți. Pe atunci nu avea transport şi par-
curgea această cale pe jos, iar pentru a-şi cumpăra bilete, făcea economii. 
Dragostea față de teatru a dus-o la Facultatea de Actorie a Institutului de 
Arte „Gavriil Muzicescu” din Chişinău, pe care a absolvit-o în 1964. 

  Pagină realizată de 
 Vasile CARLAȘCIUC
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Volodymyr Hrestyk a cucerit medalia de  
argint la Campionatul național de cross

Volodymyr Hrestyk din Sto-
rojineț a cucerit medalia de 
bronz a Campionatului național 
de cross. Competiția a avut loc 

la Ujgorod. Volodymyr Hrestyk 
a participat la proba pe distanța 
de 2 kilometri între sportivii năs-
cuţi în 2004.  El  este antrenat  

de Ilarii Tokariuk și Denys Tyș-
ciuk. În total, la competiție au 
participat 450 de sportivi (juniori 
și adulți).

FC Bucovina, sprijinită  
financiar de Piața Kalynivska

Piața Kalynivska din Cernă-
uți va aloca un milion de grivne 
echipei cernăuțene de fotbal FC 
Bucovina. Decizia respectivă a 
fost adoptată la sesiunea Consi-
liului Orășenesc cu 26 de voturi. 
Cu toate acestea s-a dovedit că 
este vorba despre un împrumut, 

care va trebui restituit până pe 
31 decembrie 2019. Reamintim 
că FC Bucovina  se confruntă cu 
probleme financiare grave. Ju-
cătorii clubului nu și-au primit sa-
lariile de câteva luni. Din aceste 
motive câțiva jucători au părăsit 
echipa. 

Decizie fără precedent din partea UEFA! Finala Champions League  
nu se mai joacă în Europa!

UEFA a luat o decizie cu privire la fina-
la Champions League. Finala Champions 
League din anul 2024 nu se va mai juca în 
Europa, anunță presa internațională. Cei de 
la UEFA vor să organizeze finala din acel 
an la New York, iar dacă propunerea va fi 
acceptată, va fi pentru prima oară în istorie 
când finala celei mai tari competiții de fotbal 
va fi organizată în afara Europei. Stadionul 
pe care ar urma să se joace este „Metlife"  
cu o capacitate de 82 mii de locuri. Urmă-
toarele finale Champions League vor avea 
loc în Istanbul, Sankt Petersburg, Munchen 
și Londra.

De menționat că zilele trecute s-au dis-
putat ultimele meciuri ale etapei a IV-a a 
fazei grupelor Ligii Campionilor 2019-2020:

Bayern Munchen – Olympiakos – 2:0
Lokomotiv Moscova – Juventus – 1:2
Paris SG – FC Bruges – 1:0
Real Madrid – Galatarasay – 6:0
Steaua Roșie – Tottenham – 0:4
Dinamo Zagreb – Șahtar Donețk – 3:3
Atalanta – Manchester City – 1:1
Leverkusen – Atletico Madrid – 2:1

În urma acestor rezultate, Juventus 
Torino, PSG și Bayern Munchen au obți-
nut calificarea în faza următoare a com-
petiției. Șahtar  Donețk rămâne pe locul 
2 în clasamentul grupei  cu 5 puncte, la 
egalitate cu Dinamo Zagreb, însă cu avan-
taj în rezultatele directe. Pe primul loc în 
grupă este Man City cu 10 puncte, în timp 
ce Atalanta are 1 punct.

Europa League, etapa a IV-a. Care sunt  
primele  echipe calificate în primăvara  

europeană
S-a terminat etapa a IV-a din 

grupele Europa League. După 
această rundă cunoaștem deja 
primele 5 echipe calificate în pri-
măvara europeană.  FC Sevilla, 
Celtic Glasgow, Espanyol Bar-
celona, FC Basel și Manchester 
United s-au calificat în șaispreze-
cimile Ligii Europei cu două etape 
până la finalul fazei grupelor. Cel-
tic s-a impus cu 2:1 în deplasare 
pe Stadio Olimpico în fața lui La-
zio Roma într-o partidă din cadrul 
etapei a patra din grupa E. Italienii 
au deschis scorul încă în minutul 
7 prin Ciro Immobile, dar oaspeții 
au replicat tăios. În minutul 38 Ja-
mes Forrest a profitat de greșeala 
comisă de Francesco Acerbi și l-a 
învins pe portarul Thomas Strako-
șa. Celtic a marcat golul decisiv în 
cel de-al cincilea minut de prelun-
giri prin Olivier Ntcham. Într-un alt 
meci al grupei, CFR Cluj a dispus 
pe teren propriu de Stade Rennes 
cu 1:0. Campioana României mai 
are nevoie de un singur punct în 
cele două meciuri rămase de dis-
putat pentru a-și asigura și ea pre-
zența în „primăvara europeană”. 
În grupa L Manchester United nu 
s-a confruntat cu probleme mari 
în disputa de pe „Old Trafford” 
cu Partizan Belgrad. Englezii au 
obținut victoria cu 3:0, grație go-
lurilor semnate de Mason Gre-

enwood, Anthony Martial și Mar-
cus Rashford. United este singura 
echipă care, în acest sezon, nu a 
încasat gol în faza grupelor. 

O altă formație calificată în 
șaisprezecimile de finală este 
Espanyol Barcelona, care a re-
ușit scorul serii, zdrobind cu un 
neverosimil 6:0 pe Ludogoreț 
Razgrad în cadrul grupei H. Spa-
niolii au rezolvat meciul din prima 
repriză, când au înscris de 3 ori 
prin Oscar Melendo, Luis Lopez 
și Matias Vargas. Până la pauză 
bulgarii au rămas în 9 jucători, 
după eliminările lui Rafael Forster 
și Jacek Goralski. Fața jocului 

nu s-a schimbat nici în repriza 
secundă. Espanyol a dominat 
autoritar și a mai înscris 3 goluri 
prin Victor Campuzano, Adrian 
Pedroza și Facundo Ferreyra. În 
grupa G, Glasgow Rangers s-a 
impus acasă cu 2:0 în fața lui FC 
Porto și împarte primele două lo-
curi în clasament cu Young Boys 
Berna. În grupa B, Dinamo Kiev 
a remizat în deplasare cu FC 
Copenhaga, scor 1:1. Cele două 
sunt în vârful clasamentului gru-
pei B, la egalitate de puncte – 
câte 6. În etapa a 5-ea, Dinamo 
Kiev întâlnește echipa Malmo pe 
28 noiembrie.

Victorie pe teren propriu 
pentru FC Bucovina

În cadrul etapei a XX-a a 
Campionatului național la fot-
bal Liga a II-a, FC Bucovina a 
dispus pe teren propriu de FC 
Veres (Rivne). Echipa cernă-
uțeană s-a impus cu scorul de 
5:4. „Ne-am pregătit foarte se-
rios de acest meci. FC Veres 
este o echipă cu experiență. Am 
cercetat care sunt punctele sla-

be ale adversarilor și am anali-
zat atent jocul lor. Oaspeții au 
controlat balonul în prima parte 
a meciului... Potrivit statisticilor, 
FC Veres primește goluri spre 
final. Sunt mulțumit de prestan-
ța jucătorilor, mai ales în repriza 
secundă”, a declarat după meci 
Stepan Makoviiciuk, antrenorul 
FC Bucovina.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Pas fatal și regret durut      

Am schimbat, dragi cititori, numele 
eroilor povestirii ce urmează la dorința 
femeii, care mi-a istorisit povestea. Nu a 
vrut, biata, ca cineva să afle despre cal-
varul prin care a trecut. Povara enormă 
a păcatului, pe care l-a săvârşit şi des-
pre care şi-a dat seama mult prea târziu, 
îi apasă sufletul ca o piatră grea şi istovi-
toare. Luni întregi a tot meditat cum l-ar 
putea răscumpăra. A umblat pe la preoţi 
şi pe la babe cu descântece. Sufletu-i 
rămâne pustiit ca atunci când s-a făcut 
minunea şi a reuşit să scape de urmările 
ispitei, fapt pentru care a regretat mult.

Maria a fost singurul copil la părinți. 
Mamă-sa a fost dusă în fața altarului foar-
te devreme din îndemnul părinţilor și s-a 
măritat după feciorul unui bun cunoscut, 
care era ofiţer de marină. După absolvirea 
şcolii din satul natal, Grigore (aşa îl chema 
pe alesul ei) a plecat, alături de tatăl său, 
în călătorie pe mare. Şi-a zis omul că ar 
fi bine să-i transmită şi fiului meseria ce-i 
aducea un venit la care mulţi bărbaţi pu-
teau numai să viseze. Şi Grigore, băiat cu-
minte şi ascultător, s-a supus. Tot tata l-a 
încurajat să urmeze cursurile la o şcoală 
de marină din Sevastopol. Şi iată-l alături 
de tatăl său pe mare. Bărbații lipseau de 
acasă câte vreo şase luni. În schimb, când 
veneau aduceau o sumă frumoasă de 
bani şi peste un timp oarecare părinţii i-au 
durat feciorului o casă de o rară frumuse-
ţe, i-au cumpărat şi o maşină după ultimul 
strigăt al modei de la acea vreme. Rodica, 
mama Mariei, era cea mai potrivită candi-
datură pentru Grigore. Şi părinţii, mai ales 
mamele, au început să pună la cale nunta 
celor doi. După ce fata a ieşit de pe băn-
cile școlii, s-a jucat şi o nuntă de zile mari. 
Grigore a mai stat ce a stat pe acasă şi 
a plecat din nou pe mare. Când a reve-
nit, Rodica lui mai avea de aşteptat vreo 
trei luni până să aducă şi ea pe lume un 
suflet. A făcut bărbatul pe naiba-n patru şi 
a rămas acasă pentru mai mult timp pen-
tru a fi alături de soţie în acele momente 
plăcute şi emoţionante pentru orice familie 
tânără. Pe la început de brumar a venit 
pe lume Măriuca, odorul mult aşteptat de 
mama şi de tata, o bucurie nemaipome-
nită şi pentru bunici. Aceştia nu reuşeau 
să se rânduiască cu dezmierdatul şi legă-
natul nou-născutei. Aşa că tânăra mămică 
era şi ea răsfăţată de toţi şi continua să 
se simtă copil ca şi pruncuţa ce-o adusese 
pe lume. 

Nu ştiau bieţii oameni că o să se bu-
cure de această fericire prea puţin. La 
câteva luni după venirea pe lume a fe-

tiţei, Grigore a plecat din nou la datorie, 
lăsându-şi odoarele în seama părinţilor. 
Cele şase luni de şedere a bărbaţilor pe 
mare au fost o veşnicie pentru Rodica. 
Îşi cumpărase un calendar, în care nota 
una după alta zilele. Şi iată-i pe cei doi 
pe ţărm, la Odesa. În dimineaţa urmă-
toare ar fi trebuit să ajungă acasă. În 
loc de îmbrăţişări şi sărutări de bucurie 
familia a primit o veste straşnică: maşi-
na cu care se întorceau Grigore şi tatăl 
său a fost lovită de un camion. Tatăl era 
pe banca din spate şi a supravieţuit, iar 
feciorul a murit în drum spre spital. 

Vom trece peste acel capitol dureros 
din viaţa Rodicăi, care a rămas cu un co-
pil de un anişor pe braţe. Şi-a zis atunci 
că nu se va recăsători, că îl va purta pe 
Grigoraș în inimă toată viaţa. Aşa a şi 
făcut. Peste ceva timp, când Maria s-a 
făcut mai mărişoară, femeia a urmat 
cursurile la un colegiu de medicină din 
Cernăuţi şi s-a angajat ca soră medica-
lă la şcoala din sat. Era mai aproape de 
casă şi lucrul nu era dintre cele grele. 
A făcut totul ca fiica ei să crească mare 
şi cuminte, să nu-i lipsească nimic, iar 
atunci când Maria aducea vorba de tata, 
spunând că toţi copiii se bucură cu taţii 
lor, iar al ei nu mai vine, mama îi răspun-
dea cu tristeţe:

– Va veni şi tatăl tău, draga ma-
mei. Vezi ce casă mândră ne-a lăsat. 
A plecat să mai câştige ceva bani ca să 
avem cu ce trăi. 

Cu aceste „bombonele” a putut s-o ia 
până când fata a crescut mai mare. Era 
prin ultima clasă de şcoală când bunica 
i-a spus adevărul. Mult a plâns Rodica, 
dar până la urmă a fost convinsă de 
mama că fiica trebuie să ştie unde este 
tatăl ei. Când i-a venit şi Mariei timpul să 
se mărite (o ceruse în căsătorie un băiat 
de la Cernăuţi cu care făcuse cunoştinţă 
la un concurs de dansuri) Rodica nu a şo-
văit nici pentru o clipă cu binecuvântarea. 
Îşi dorea să-şi vadă fiica alături de un băr-
bat, să aibă şi ea un ginere care s-o ajute 
la treburi. Stelian, proaspătul ginere, era 
cu numai trei ani mai mare decât Maria, 
dar priceput la toate şi atent faţă de soţie, 
pe care o purta pe braţe şi o dezmierda,. 
O atitudine plină de respect avea şi faţă 
de mama-soacră. În anii următori a ve-
nit pe lume Irinuța, fetiţa lor cea dragă, 
care a cimentat şi mai mult relaţiile dintre 
tineri. Toate mergeau strună până când 
într-o zi în viaţa lor a venit acea linie nea-
gră pe care puţini sunt în stare s-o de-
păşească şi să iasă curaţi la limanul fe-

ricirii. Firma la care trudea Stelian era în 
stare de faliment şi patronul a fost nevoit 
să reducă mai multe cadre, printre care 
şi pe el. Au început greutăţile de ordin fi-
nanciar, ceea ce-i împinge pe mulţi tineri 
la disperare şi la căutarea unei vieţi mai 
bune. În această capcană a destinului a 
nimerit şi eroina noastră. Îşi aminteşte cu 
amărăciune de acele clipe şi este zgârci-
tă la vorbă atunci când povesteşte la ce a 
dus-o capul şi cu ce s-a ales. Văzând că 
acea dungă neagră din viaţa lor pare să 
nu mai aibă sfârşit, Maria a decis să se 
avânte în căutarea unui destin mai bun. 
Într-o bună zi, navigând pe Internet, a fă-
cut cunoştinţă cu un băiat pe nume Alex, 
părinţii căruia emigraseră cu ani în urmă 
în Italia. Azi un mesaj, mâine un mesaj, 
azi un compliment, mâine altul şi Maria 
simţea cum tot mai mult se îndepărtează 
de propriul soț. Deşi bărbatul trecea prin 
momente nu chiar uşoare, a rămas ace-
laşi: atent şi grijuliu, găsea timp liber şi o 
vorbă bună atât pentru soţie şi fiică, cât şi 
pentru mama-soacră. Romanul virtual al 
Mariei cu noul ei ales a durat vreo trei luni 
până când bărbatul i-a declarat că vine 
acasă în vizită la bunici şi că ar vrea s-o 
vadă. În ziua cu pricina femeia l-a întâm-
pinat la gară şi au plecat la un hotel să... 
mai stea de vorbă. Aşa au trecut trei zile. 
Alex i-a declarat că este gata să împartă 
împreună cu ea restul zilelor şi că va face 
totul ce-i stă în puteri pentru a o face feri-
cită. I-a mai spus că acolo, peste hotare, 
are o reţea de magazine de îmbrăcămin-
te pentru femei şi alte afaceri, pe care le 
derulează împreună cu tatăl său şi că 
este gata să-i facă ei şi fetiţei o viaţă de 
basm. Şi femeia s-a topit.

– Voi pleca cu tine la capătul pă-
mântului. Numai spune-mi când. M-am 
săturat de viaţa amară ce-o duc cu ne-
ajunsuri şi certuri. Vreau să mă simt şi 
eu femeie.

– O meriţi din plin, Maria, i-a răs-
puns el privind-o drept în ochi.

Cei doi au mai pus la cale o serie de 
formalităţi pe care trebuiau să le întoc-
mească înainte de a pleca. Alex i-a pro-
mis Mariei că acolo, în Italia, o aşteaptă 
o vilă de o rară frumuseţe cu toate co-
modităţile şi că în vacanţe sau în zilele 
când va fi liber vor călători prin cele mai 
pitoreşti colţuri ale lumii. Ce-i mai trebu-
ia femeii? A plecat înaripată acasă să-i 
spună soțului că nu mai vrea o astfel de 
viaţă şi că îi dă libertate. Un singur lucru 
nu-i dădea pace – Stelian n-o să-i dea 
voie să-și ia fetiţa peste hotare.   

Când şi-a făcut apariţia acasă, l-a 
găsit pe soţul său ieşit din fire de-a bine-
lea. Omul reuşi să sune pe la poliţie, pe 
la spital. A căutat-o peste tot. Văzând că 
nu are alte argumente, Maria i-a decla-
rat pe şleau:

– Nu te supăra, dragul meu. Am dus 
alături de tine o viaţă ca în rai. Dar ea, 
viaţa, ne mai aduce surprize. Vezi ce se 
întâmplă. Am întâlnit un bărbat de care 
m-am îndrăgostit şi voi pleca alături de 
el să-mi trăiesc restul zilelor aşa cum 
vreau. Vin peste o lună să divorţăm. 
Îţi dau libertate totală. Nu iau nimic din 
casa asta în afară de Irinuța.

Stelu sări ca ars:
– N-o s-o iei niciodată. Du-te singu-

ră, dacă aşa ţi-e capul. Este tot ce am 
mai scump în viaţa asta.   

         
Dumitru VERBIŢCHI 

(Va urma)

...Când şi-a făcut apariția acasă, l-a găsit pe soțul său ieşit din fire de-a bine-
lea. Omul reuşi să sune pe la poliție, pe la spital. A căutat-o peste tot. Vă-

zând că nu are alte argumente, Maria i-a declarat pe şleau:
– Nu te supăra, dragul meu. Am dus alături de tine o viață ca în rai. Dar ea, viața, ne 
mai aduce surprize. Vezi ce se întâmplă. Am întâlnit un bărbat de care m-am îndră-
gostit şi voi pleca alături de el să-mi trăiesc restul zilelor aşa cum vreau. Vin peste 
o lună să divorțăm. Îți dau libertate totală. Nu iau nimic din casa asta în afară de 
micuța noastră.
Stelu sări ca ars:
– N-o s-o iei niciodată. Du-te singură, dacă aşa ți-e capul. Este tot ce am mai scump 
în viața asta...      

    

- Măi Ioane, se adresează soția către bărbatul 
întors de la muncă, s-au dat la voi premii la sfârșit 
de an?

- Da, răspunde acela pe un ton mohorât.
- Directorul cât a luat?
- În jur de zece mii.
- Și adjunctul?
- În jur de șapte mii.
- Cred că ai luat și tu o sumă frumoasă. Ia spu-

ne cât?
- Înjur de azi dimineață.  

   
    

Nevasta către bărbat în timpul nopții:
- Întoarce-te, omule, pe altă parte, sforăi ca un 

tractor.
- Și ce, crezi că dacă mă întorc pe altă parte o 

să cânt ca Julio Iglesias?

    

După o partidă de sex el întreabă:
- Ei, cum am fost. Face să accepți să-mi fii ne-

vastă?
- Cum să-ți spun? Bucură-te că nu va trebui să 

trăim din asta.
    

La spital este adus un om salvat de la incendiu. 
Doctorul:

- Măi, tu ești cel salvat din flăcări acum o jumă-
tate de oră?

- Da, zice acela.
- Omule bun, dar ai mai multe fracturi pe corpul 

tău decât arsuri.
- Știu, eu am fost salvat cu lopata.

    

- Măi Gheorghe, se miră un amic, de ce când 
dai peste cap un păhărel, închizi ochii?

- Ce e de mirare? Pur și simplu, mi-a zis docto-
rul nici să nu mă mai uit la băutură.

    

Feciorul vine acasă cam mâhnit după ce tatăl 
i-a încredințat pentru prima dată mașina după pri-
mirea permisului de conducere.

- Ei, cum a fost prima dată? Încântat sau nu 
prea?

- Eu cred, zice fiul, că ar fi mai bine să aștepți 
știrile de la ora cinci.

      

Un bărbat reușește să fugă de un urs, ce era 
gata să pună laba pe el. S-a ales doar cu niște zgâ-
rieturi ușoare.

- Cum v-ați dat seama că ursul vrea să vă atace 
de ați reușit să scăpați cu viață? – întreabă medicul 
în timp ce-i prelucra rănile.

- Foarte simplu, răspunde omul, avea privirea 
soției mele atunci când îmi este reținut salariul cu 
vreo câteva zile.

    

Două prietene discută:
- Ileană, ia zi-mi și mie cum îl răsfeți pe soțul 

tău?
- Simplu de tot – câteodată tac și eu.
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Descoperire importantă. Plămânii au încă o funcție

În urma experimentelor realizate pe 
şoareci, specialiştii Universităţii California 
au descoperit că plămânii joacă un rol mult 
mai complex în organismul mamiferelor. Nu 
doar că facilitează respiraţia, dar au atribuţii 
importante şi în mecanismul de producere a 
sângelui, alături de măduva osoasă.

Experţii au observat de mai multă vre-
me că celulele care produc prin fragmenta-
re trombocite, megacariocitele, există şi în 
plămâni, nu doar în măduvă. Noile analize 
arată că în plămâni se produc 10 milioane 
de trombocite pe oră.

Trombocitele, cunoscute şi cu denumirea 
de plachete sanguine, sunt cruciale în pro-
cesul normal de coagulare a sângelui. Deşi 
plachetele sanguine sunt, uneori, clasifica-
te drept celule sanguine, ele sunt, de fapt, 
fragmente ale unei celule mai mari, numită 
megacariocit (care înseamnă celulă gigant).

Plachetele sanguine sau trombocitele 
ajută sângele să se coaguleze şi controlea-
ză sângerarea. Când o tăietură, de exem-
plu, încetează să mai sângereze, acest 
lucru are loc deoarece trombocitele îşi în-
deplinesc funcţia. 

Orice modificări în ceea ce priveşte 
valorile trombocitelor supun organismul 
unui risc de hemoragie masivă şi pot fi 
un semn al unei afecţiuni grave. Valorile 

normale ale trombocitelor ar trebui să fie 
cuprinse între 150,000 şi 450,000/mcL 
(microlitru de sânge).

Plămânii au încă o funcție, despre care nu se 
ştia până acum – produc sânge. Mai exact, tro-

mbocite, adică acele celule care opresc sânge-
rarea. Este descoperirea pe care au făcut-o cer-
cetătorii de la UC San Francisco din California, o 
descoperire ce  poate schimba modul de tratare a 
unor afecțiuni ale sângelui.

Acest amestec miraculos, aprobat de medici, scade 
colesterolul, tratează artrita și crește imunitatea

Cu 4000 de ani în urmă, mierea a fost 
folosită ca remediu tradițional pentru aproa-
pe orice boală. Egiptenii au folosit-o pentru 
a trata rănile, grecii – pentru o viață lungă, 
iar indienii – pentru a stabili un echilibru în 
organism.

Este vorba de miere și scorțișoară. Mie-
rea este extrem de benefică organismului și 
nu expiră! Scorțișoara a fost, de asemenea, 
folosită pentru diferite tratamente de-a lun-
gul istoriei. Aceste două ingrediente, com-
binate, pot face adevărate minuni pentru 
întreg organismul:

* Reduce colesterolul. Se 
adaugă două linguri de miere și trei lingu-
rițe de scorțișoară într-o ceașcă mare de 
ceai. Consumarea acestui amestec reduce 
colesterolul cu 10% în decurs de două ore.

Dimineața în loc de marmeladă sau gem, 
puneți puțină miere cu scorțișoară pe o felie 
de pâine. Dacă se consumă în mod regulat 
acest amestec, veți reuși să reduceți nivelul 
de colesterol din sânge și aveți posibilitatea 
să preveniți un eventual atac de cord.

* Tratează artrita.  Într-o cană 
cu apă clocotită se amestecă o lingură de 

scorțișoară. Când se mai răcește puțin 
se adaugă două linguri de miere.  Se bea 
această băutură dimineața și seara. Utiliza-

rea regulată a acestei băuturi vă ajută să 
tratați artrita cronică.

* Vă scapă de infecții ale 
vezicii biliare. Dacă aveți orice fel 
de infecție la vezica biliară, se poate fo-
losi amestecul de mai sus, dar trebuie 
să schimbați cantitățile. Într-o cană de 
apă clocotită se adaugă două linguri de 
scorțișoară și o lingură de miere. Mie-
rea se adaugă când apa se mai răcește 
puțin.

* Alungă răceala.  Dacă răciți 
frecvent, faceți un amestec dintr-o lingură 
de miere și un sfert de linguriță de scorți-
șoară. Acest amestec vă ajută să tratați 
răceala, tusea cronică și congestia sinusu-
rilor.

* Stimulează imunitatea. 
Aceste alimente consumate zi de zi, prote-
jează organismul de bacterii și virusuri.

Oamenii de ştiință, medicii şi alți experți au 
confirmat, în mod repetat, beneficiile consu-

mului regulat din acest amestec miraculos. Este 
o armă puternică în lupta împotriva multor boli.

Cum poate fi prevenită răceala

De cele mai multe ori, răceala poate 
fi prevenită. Răceala se manifestă prin-
tr-o scurgere nazală lichidă, care poate 
deveni ulterior densă. Dureri de cap, de 
gât, strănuturi, oboseală, o senzaţie de 
frig, o tuse seacă sau expectorantă sunt 
simptome care însoțesc mereu răcea-
la. Aceasta este o inflamaţie virală care 
afectează căile respiratorii superioare, 
fiind responsabilă de inflamaţia mucoa-
sei nazale. Este știut faptul că virusurile 
se transmit prin picături de salivă expul-
zate în timpul tusei sau printr-un contact 

apropiat cu o persoană contagioasă. Cei 
mai expuși sunt copiii, deoarece mersul 
în colectivitate favorizează transmiterea 
virușilor.

Iată cum putem să prevenim 
îmbolnăvirea:

* Este indicat să eviți spațiile aglo-
merate.

* Îmbracă-te adecvat sezonului, iar 
mâinile şi picioarele să fie întotdeauna 
acoperite.

* Ai mare grijă și nu trece direct de 
la cald la rece, adică de la căldura din 
casă, mai ales dacă ești transpirat, în ae-
rul rece și umed de afară.

* Esențial este să ai un stil de viață 
echilibrat, bazat pe o alimentație bogată 
în legume și fructe. Evită dulciurile con-
centrate și laptele în timpul infecțiilor res-
piratorii, știut fiind faptul că laptele crește 
mucusul, în felul acesta menținându-se 
secrețiile nazale. 

* Curățarea periodică a toxinelor din 
organism fie prin cure propriu-zise de 
detoxifiere, fie prin respectarea unor zile 
din săptămână când se consumă numai 
fructe și legume.

* Dormiţi suficient! Este importantă 
respectarea orelor de somn, pentru că în 
timpul somnului organismul se reface, iar 
pe fonul oboselii îi scade puterea de apă-
rare împotriva virușilor și a bacteriilor.

* Sporirea regulilor de igienă, spăla-
rea de 4-6 ori pe zi pe mâini, purtarea 
unei măști atunci când stai lângă cineva 
deja bolnav.

* Aerisirea zilnică a încăperii.
Iată cum te poți însănătoși 

repede:
* Susținerea organismului în momen-

tul bolii, fie prin produse care ameliorea-

ză inflamația (coacăz negru, măceș), 
fie prin produse care ajută la eliminarea 
mucusului (extract din muguri de mes-
teacăn).

* Hidratarea corespunzătoare. Apă și 
ceaiuri calde îndulcite cu miere de albi-
ne.

* Alimentație bazată pe alimente 
ușor digerabile, dar care să reprezinte un 
aport de vitamine și minerale consistent: 
supe, piure, legume fierte la abur, carne 
albă, pește.

* Foarte important este repausul în 
casă, într-un echilibru termic.

* Folosirea de imunomodulatoare, 
care vor ajuta organismul să producă su-
ficiente celule responsabile de lupta cu 

boala – sistemul imun. Atenție! Pe peri-
oada vaccinărilor și în cazul bolilor auto-
imune nu se folosesc produse imunosti-
mulatoare.

* Un consum crescut de vitamina C.
* În cazul unei tuse expectorante, se 

vor administra fluidizante ale secrețiilor 
și ulterior produse care au rolul de a ci-
catriza mucoasa respiratorie distrusă de 
germenii patogeni (extractul din muguri 
de carpen).

* Tratamentul medicamentos ce pre-
supune administrarea de antibiotice și 
corticoizi necesită strict recomandarea 
medicului.

 (Leacuri şi terapii)

Răceala este o afecțiune foarte des întâlnită 
care poate să-şi facă simțită prezența în orice 

anotimp, însă boala are o incidență mai mare în 
momentul schimbărilor climaterice de la începu-
tul toamnei şi din timpul iernii, până la sfârşitul 
primăverii.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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BERBECUL. La începutul săptămânii,  
Marte pătrunde în una din casele banilor, indi-
ciu cum că s-ar putea ca cheltuielile să fie ceva 
mai mari decât câștigurile. Este foarte important 
așadar să-ți gestionezi cu mare atenție resursele 
financiare și să eviți să faci achiziții care nu sunt 

absolut necesare în această perioadă. Weekend-ul ar trebui 
dedicat, cel puțin într-o anumită măsură, persoanei iubite și 
copiilor. Surprinde-i cumva plăcut pe cei dragi.

TAURUL. Marte ajunge marți în casa parte-
nerilor de afaceri, semn că în perioada următoare 
relația cu ei va fi dinamică. Nu este exclus, să se 
contureze un nivel mai ridicat de concurență la 
serviciu. În viaţa de cuplu, dacă ai traversat o pe-
rioadă mai tensionată în raport cu partenerul de 

viață, situația s-ar putea îmbunătăți. Tensiunile scad pe zi ce 
trece și reușiți să găsiți soluții eficiente pentru acele probleme 
cu care v-ați confruntat.

GEMENII. În plan profesional, cele două 
planete duc la creșterea nivelului de productivita-
te. De asemenea, se creează un climat de com-
petitivitate între colegi, semn că dacă nu se va 
ajunge la unele conflicte, vei face progrese mari 

săptămâna aceasta. Vineri și sâmbătă, Luna se plimbă prin 
casa iubirii, prilej numai bun să faci ceva special împreună cu 
partenerul de viaţă. Nu ar fi rău chiar să încercați să organi-
zaţi o cină romantică.

RACUL. O perioadă când poţi da dovadă 
de mai mult randament în plan profesional. Astfel, 
ai șansa de a te face remarcat și de a face unele 
progrese în carieră. Marte se află în casa iubirii, 
ceea ce înseamnă că se anunță o perioadă di-
namică pe acest plan. Este drept că pot exista 

și tensiuni, dar ele s-ar putea să nu facă altceva decât să 
condimenteze nițel viața intimă. 

LEUL. Luna trece prin casa finanțelor din 
horoscopul tău, indiciu cum că nu îți vor lipsi 
oportunitățile de suplimentare a veniturilor. Este 
foarte important totuși să le treci printr-un riguros 
filtru de selecție, astfel încât să-ți investești timpul 
și energia doar în acele activităţi care îți pot adu-

ce profiturile scontate. Se întrevede o perioadă cu schimbări 
destul de numeroase în viaţa de cuplu, însă nu se prevăd 
situaţii conflictuale.

FECIOARA. Se întrevede așadar o perioa-
dă bună pentru a semna contracte și a negocia 
colaborări viitoare. Cu Luna în semnul nașterii 
tale, șarmul și carisma se potențează la maxi-
mum. Acest lucru este extrem de bun pentru na-
tivii acestei zodii, care caută să întâlnească per-

soana potrivită pentru ei și care urmăresc să-și recucerească 
partenerul ori să aibă o viață socială mai dinamică. 

BALANŢA. Marte poposește în casa bani-
lor din horoscopul tău general, acolo unde cu o zi 
după, Mercur reîncepe să se miște în sens direct. 
Așadar, nu vei duce lipsă de idei în legătură cu 
modul în care îți poți suplimenta veniturile sau va-
lorifica economiile. Ar fi bine ca să-ţi organizez un 

week-end împreună cu prietenii. Cu siguranță că vei simți o 
gură de aer proaspăt.

SCORPIONUL. Luni și marți Luna se miș-
că prin casa carierei din horoscopul tău general, 
ceea ce înseamnă că ar putea apărea oportu-
nități să te distingi de restul colegilor de muncă. 
Mai exact, poți ieși în evidență prin cunoștințele 
de care dispui în domeniul tău de activitate. La 

mijlocul acestei săptămâni, ai putea cunoaște persoane care 
îți împărtășesc idealurile, legând relaţii destul de serioase. 

SĂGETĂTORUL. Luna se mișcă prin casa 
carierei tale, prilej numai bun să lucrezi mai mult 
la relația cu superiorii. În plus, orice activitate care 
te aduce în atenția celor din jur se arată a fi una 
încununată de succes.  Dacă ai ajuns în punctul 
în care nu mai știi în ce direcție să porneşti în plan 

personal, caută ca la începutul acestei săptămâni să vorbești 
cu o persoană apropiată. 

CAPRICORNUL. O săptămână în care 
s-ar putea să ai unele temeri în legătură cu 
modul în care pot evolua unele lucruri în viitor. 
Încearcă să vezi dacă aceste temeri sunt înte-
meiate, căci nu rezolvi nimic, dacă îți irosești 
energia îngrijorându-te. În  viaţa socială, te bu-

curi de mai mult dinamism. Caută să te exprimi la fel de clar 
în viitor pentru a nu ajunge în situații complicate degeaba.

VĂRSĂTORUL. Marte intră în casa carie-
rei, indiciu cum că te înțelegi mai bine cu superi-
orii și că ascensiunea ta profesională s-ar putea 
derula mai repede decât până acum. Totuși, nu 
te gândi că nu vei mai avea parte de provocări. 
Ele nu vor înceta să apară, dar ai mai mult curaj 

în a da piept cu ele. În viaţa socială vei întâlni persoane care 
gândesc la fel și  prin intermediul cărora ai putea face evoluții 
extrem de importante pentru tine. 

PEȘTII. Din punct de vedere profesional, 
aceleași două planete marchează debutul unei 
perioade a perfecționării. Caută așadar să profiți 
de orice oportunitate de a afla ceva nou. Luna 
se mișcă prin casa cuplului, indiciu cum că viața 

sentimentală ar trebui să ocupe unul din locurile fruntașe de 
pe lista ta de priorități. Caută așadar să îți faci timp pentru cel 
drag. În felul acesta, păstrezi flacăra vie între tine și persoana 
iubită.

HOROSCOP
18-24.11.2019

• Să mai râdem puțin 

Întrebări și răspunsuri cu haz

– De ce te-a dat învăţătorul afară 
din clasă? – îl întrebă mama pe Io-
nică. 

– Păi, ne-a spus că sobolul mă-
nâncă într-o zi o cantitate egală cu 
greutatea corpului său. 

– Ei, şi? 
– Eu am întrebat: „De unde îşi ştie 

sobolul greutatea?”.

* * *
–  Ce oameni mari s-au născut în 

oraşul vostru? – întrebă inspectorul 
pe elevii unei şcoli. 

– La noi nu s-a născut nici un om 
mare, toţi fiind foarte mici la naştere, 
răspunse un elev. 

* * *
– Profesorul ne-a spus că noi tră-

im pentru a-i ajuta pe ceilalţi, zise un 
copil. 

– Are dreptate, confirmă tatăl. 
– Bine, dar atunci ceilalţi pentru ce 

trăiesc? 
* * *

– De ce ai ţipat, te-a durut dintele? 
– întrebă mama, care îl aştepta afară. 

– Nu eu am ţipat, ci dentistul când 
i-am muşcat degetul! 

* * *
– Găina aceasta-i a voastră? – 

întrebă un automobilist pe un copil, 
după ce în viteză culcase pasărea 
aflată pe drum.

– Nu, noi nu avem găini aşa de 
late, răspunse copilul. 

***
Învăţătorul: – Vasilică, să ne spui 

cum acţionează căldura şi frigul asu-
pra unor corpuri? 

Elevul: – Căldura le dilată, iar fri-
gul le contractează.

Învăţătorul: – Just. Dar ai putea să 
ne dai un exemplu? 

Elevul: – Poftim. Vara la căldură 
zilele se măresc, iar iarna la frig se 
micşorează. 

***
– Tăticule, azi învăţătorul ne-a 

spus, că 2 grame de nicotină pot să 
omoare un cal! 

– Nu cred! Unde s-a mai pomenit 
vreodată cal să fumeze!

* * *
– Ionel, nu te juca cu ciocanul, o 

să te loveşti! 
– Nu te nelinişti, mămico, cuiul îl 

ţine Lenuţa. 
* * *

– Ţi-am cumpărat un ghizdan nou 
şi frumos. Să-l aduci acasă plin nu-
mai cu cote de „12”.         

  – Dar cărţile unde să le pun? 

* * *
– Petrică, ştii cine a inventat 

roata? 
– Nu. Dar ştiu câţiva care au in-

ventat frâna. 

* * *
– Ce ai învăţat astăzi la şcoală, 

Gigel? 
– Despre mecanismul producerii 

exploziilor. 
– Şi ce temă v-a dat pentru acasă? 
– N-a mai reuşit… 

Octavian VORONCA, 
profesor or. Cernăuți

Vorbe din bătrâni potrivite 
pentru ziua de azi

* Bogăţiile trec, dar faptele bune rămân. 
* Nu averea îl face pe om, ci omul – averea. 
* Nu cheltui tot ce ai, căci mâine nu ştii peste ce dai.
* Meşterul cel bun umblă ca banul din mână în 

mână. 
* Omul bun după fapte se cunoaşte. 
* Hoţii nu sunt azi prin păduri, ci sunt prin cabinete.
* Lupii nu se mănâncă între ei. 
* Judecătorul e ca osia de car, când o ungi,  nu mai 

scârţâie. 
* Nici o poamă nu-i amară ca străinătatea-n ţară. 
* Omul se deprinde cu răul, ca viermele în hrean. 
* Sărăcia îl învaţă pe om ca să fie econom. 

* Banul deschide uşile fără chei. 
* Averea cu înşelăciune câştigată, dispare. 
* Omul cu meşteşug, trăieşte în belşug. 
* Adevărata avere e în noi. 
* Oamenii cu adevărat bogaţi, nu se tem de hoţi. 
* Mai bine cu sapa-n mână, decât cu mâna întinsă.
* M-am învăţat cu traiul rău şi trăiesc bine. 
* Munca ne scapă de trei mari rele: de urât, de fap-

te rele şi de neavere. 
* Nu e mai grea boală decât punga goală. 

Selectate de Octavian VORONCA
Or. Cernăuți     
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La 17 noiembrie îşi va mar-
ca un frumos jubileu al împlini-
rilor  – 60 de ani – domnul 

Dragoş
CRĂCIUN

din orăşelul Hliboca. 
Cu ocazia acestui important 

eveniment, un mesaj de felici-
tare, izvorât din adâncul inimii 
îi  adresează cu multă stimă 
şi dragoste întreaga lui fami-
lie: soţia Maria, feciorul Andrei 
împreună cu soţia Bogdana 

şi scumpul nepoţel Maxim, fratele Romeo împreună 
cu familia,  cuscrii, rudele şi prietenii, dorindu-i multă 
sănătate, succese şi bunăstare, realizări frumoase în 
viaţa cotidiană, mult noroc şi fericire. 

Scumpul nostru! Fie ca splendoarea acestui 
minunat Brumar să-ţi încălzească  inima, să-ţi fie viața 
mereu bogată în toate ce-ţi doreşti, să te bucuri întot-
deauna de stima şi recunoştinţa celor dragi şi apro-
piaţi.
Pășind pe calea anilor ce vin
Să-ți fie viața fără de suspin,
Noroc să ai și multe bucurii,
De zile grele niciodată să nu știi,
Voie bună, spor în toate,

La mulți ani cu sănătate!

Cea mai mediatizată din România, care a apărut la toate 
posturile TV, Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, Show 
păcătos etc.

Sunt multe vrăjitoare care profită de numele meu, folo-
sindu-mi numele.

Telefoanele afişate în anunţ sunt numai ale mele şi nu se 
vor schimba niciodată!

Doamna Melissa vă ajută să aveţi spor în afaceri, câşti-
guri în bani, realizări în toate domeniile care vă interesează, 
dragoste şi noroc.

Dacă aveţi probleme în dragoste, afaceri, sunteţi ne-
mulţumită lângă persoana iubită, dacă nu vă merge bine în 
ceea ce faceţi, atunci apelaţi la mine şi vă voi rezolva orice 
problemă.

Vrăjitoarea Melissa vine acum în ajutorul tuturor celor 
care au nevoie. Contactaţi-mă!

Fiecare om din orice colţ al lumii doreşte să aibă noroc în 
dragoste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu vă pot re-
zolva aceste probleme numai în 24 de ore cu rezultate garantate.

Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pentru a vă face o primă ve-
rificare.

Vrăjitoarea Melissa din România vă rezolvă orice doriți!
Doamna Melissa deţine cartea magică veche de peste 100 

de ani cu care face cele mai puternice desfaceri de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează cu 

magie veche şi pot rezolva orice fel de problemă şi orice dorinţă aveţi.
Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare de magie albă şi preoţi şi nu aţi 

fost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit şansa de a obţine ceea ce doriţi.
Sunt o femeie cu puteri foarte mari care pot să aduc un băr-

bat sau o femeie în numai trei ore la persoana care doreşte.
Prin plante şi leacuri pot vindeca boli de pie-

le, scot argintul viu, lecuiesc beția, impotența, 
pot salva tinerii de vicii nedorite, aduc persoane 
plecate de acasă, împreunez familii dezbinate, 
ajut în spor şi afaceri etc.

Cea mai cunoscută tămăduitoare, 
Lucreția MELISSA, sosită la Cernăuți la 
cererea românilor care au probleme, 

aflați în suferință

Relații la tel. +38(068)2867379
sau pe Viber

Redacția ziarului nu poartă răspundere  pentru conținutul anunțurilor publicitare

Atenție! Fermecătoarea Melissa-Lucreția 
vă anunță că poate face cele mai 

puternice farmece pentru a-i face pe oameni 
fericiți, de legare a persoanei iubite sau de dezlegare, 
poate îndeplini orice dorință pe care o aveți și oferă 

talismane de dragoste și împreunare. 
Vrăjitoarea Melissa,

singura din România care vine în ajutorul
dumneavoastră cu dezlegări de farmece, bles-

teme, necazuri în familie şi despărţiri.

În cea de-a 17-a zi a lui 
Brumar,  doamna 

Livia 
DAMASCHIN 

din Sinăuţii de Jos, raionul Hli-
boca,  îşi va sărbători ziua de 
naştere, adunându-şi la buche-
tul destinului încă un splendid 
trandafir. Încă un an minunat, 
încărcat de înțelepciune și îm-
pliniri, a sosit să-i spună săr-
bătoritei cât de frumoasă este 
viața…

Este un prilej deosebit de a primi felicitări din par-
tea celor mai scumpe şi apropiate persoane – soţul 
Ion, fiul Maxim şi fiul Eduard împreună cu familia, ne-
poţeii Eduard şi Emili, mama Maria, surorile Emilia şi 
Elena, rudele şi prietenii. Ei toţi îi doresc multă sănă-
tate, fericire, voie bună, armonie în familie, zile senine 
şi multe sărbători în viaţă. 

De ziua ta noi îţi dorim 
Să fii mereu aşa frumoasă
Şi veselă precum te ştim. 
Fii sănătoasă, fericită, 
Fii respectată şi iubită, 
Să ai parte doar de bucurii
De la cei dragi, de la copii. 
La mulți ani, scumpa noastră!

Al 6-lea Brumar fermecător, 
invadat de aurul frunzelor rugi-
nii, a așezat încă o minunată 
crizantemă la buchetul vieții 
scumpului nostru fecior, frate, 
nepoţel, strănepot şi verişor,

Sergiu
VERBIŢCHI,

din satul Dimca, raionul Hli-
boca. În cea de-a 13-a zi a 
acestei fermecătoare luni de 
toamnă el şi-a sărbătorit ziua 
de naştere, adăugând la nu-

mărătoarea anilor încă o toamnă frumoasă a copilă-
riei. Părinţii Sergiu şi Maria, surioara Sabrina, bunicile 
Viorica şi Elena, bunicul Vasile, naşii de botez Dumitru 
şi Valentina, verişorii Vera, Vlad, Vasile și Alexandra îi 
aduc în dar cele mai alese urări de sănătate, însoţite 
de sentimente curate şi dorinţa de a-l vedea mare şi 
sănătos, o copilărie fericită în viitor. 

Dragul nostru!
În această zi deosebită de toamnă și în cele ce 

vor urma îți dorim din inimă să te bucuri din plin de 
ceea ce ți-a dat Dumnezeu, dar cu putere în suflet și 
în minte să tinzi și să obții ceea la ce visezi. 

De ziua ta, copilul nostru drag,/ Am vrea să-ți îm-
plinim / Dorințe, gânduri puse-n prag/ O viață cât tră-
im. / Să ai în viață numai cânt,/ Iubire și candoare/  
Cu tot ce-i bun pe acest pământ/ Și rugă păzitoare. 
Noi te iubim mai mult ca ieri./ Mai mult ca altădată...
Și te rugăm să nu ai îndoieli,/ Căci tu, ne ești viața toată!

Îți mai dorim ca steaua ta ocrotitoare să lumineze 
mereu asupra ta şi a celor dragi sufletului tău. Dragos-
tea şi grija ce o dăruieşti în jurul tău să-ţi fie răsplătită 
din plin cu multă căldură şi împlinire sufletească. Fie 
ca soarele să-ți ofere căldură și lumină, ploaia curată 
– liniște sufletească, zâmbetul oamenilor – încredere 
în sine, zilele anului – prieteni. Visele de azi să devină 
realitate, speranțele de mâine – împliniri, orice cădere 
–  un pas înainte, iar fericirea să te însoțească mereu.

 La mulți ani, dragul nostru! Îţi dorim o copi-
lărie fermecătoare şi numai oameni sinceri în drumul 
vieţii tale.

La mijloc de noiembrie îşi 
sărbătoreşte ziua de naştere 

domnul  
Nicolae  

MINTENCU  
din Voloca, raionul Hliboca. 

Profesor de română, autor 
a mai multor cărţi de poezie, 
despre folclorul din s. Voloca şi 
despre istoria Şcolii medii din 
satul natal, este bine cunoscut 
în regiunea noastră şi peste 
hotarele ei ca un neîntrecut ra-

psod popular. 
Cu prilejul zilei de naştere, domnul Nicolae Min-

tencu este felicitat de persoanele dragi şi apropiate, 
de colegii de la Şcoala medie din Voloca, unde acti-
vează de mai mult de jumătate de veac, de lucrătorii 
culturii din sat şi raion, precum şi de miile de admira-
tori ai talentului său, dorindu-i multă sănătate, bunăs-
tare, inspiraţie şi putere de creaţie, bucurii din partea 
celor dragi şi scumpi, fericire şi o activitate artistică 
rodnică. 

La mulți ani!

În această perioadă de 
toamnă târzie îşi marchează 
ziua de naştere interpretul 

Gheorghe  
POSTEUCĂ,  

titular al Catedrei de muzică 
de la Universitatea cernău-

ţeană. 
Interpretul Gheorghe Pos-

teucă prezintă ziua de astăzi şi 
cea de mâine a cântecului ro-
mânesc din dulcea Bucovină. 
El s-a afirmat şi continuă să se 

afirme pe scena profesionistă, este invitat la concur-
suri şi festivaluri internaţionale. 

Cu ocazia zilei de naştere, domnul Gheorghe este 
felicitat de părinţi şi rude, de prieteni şi colegi, de fanii 
săi, numărul cărora creşte pe an ce trece. Ei îi urează 
sănătate şi fericire, succese mari pe scenă şi în acti-
vitatea artistică. Să lanseze cât mai multe cântece pe 
placul numeroşilor spectatori. 

La mulți ani!

La 13 noiembrie şi-a marcat 
ziua de naştere domnişoara

Greta  
SPĂTARU  

din Horbova, raionul Herţa. 
Absolventă a Universităţii 

cernăuţene, ea activează la 
Biblioteca din satul natal, este 
responsabilă pentru activita-
tea culturală în CTU Ostiţa, 

participă la activitatea artistică 
de amatori. 

Părinţii şi rudele, colegii de 
serviciu şi artiştii amatori din localitate îi urează mulţi 
ani fericiţi, trăiţi sub steaua Norocului, iar pe calea vie-
ţii s-o însoţească mereu Iubirea, Credinţa şi Speranţa, 

La mulți ani!

Colectivul pedagogic de la CIE Cupca, filialele Societăților românești din Cupca și Pătrăuții de 
Jos exprimă profunde condoleanțe fostului profesor de limba maternă al Şcolii medii din Pătrăuții 
de Jos, domnului Vasile Gavriliuc și fiicei lui, profesoarei de limba și literatura română 
la aceeași școală, doamnei Ala Mihaila, în legătură cu pierderea grea suferită prin 
decesul fiului și fratelui 

Alexei GAVRILIUC
din Republica Moldova.

Dumnezeu să-l ierte şi să-i fie țărâna uşoară.
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Olga KURYLENKO, 
una dintre cele 
mai frumoase 

actrițe ale lumii
Olga Kurylenko este o 

actriță și fotomodel de cetă-
țenie franceză, originară din 
Ucraina. La vârsta de 16 ani, 
la Paris, și-a început cariera 
în modelling. La vârsta de 18 
ani apare pe copertele revis-
telor Elle și Vogue. A devenit 
imaginea brandurilor Bebe, 
Clarins și Helena Rubinste-
in. A făcut modelling pentru 
Roberto Cavalli și Kenzo și a 
apărut în catalogul Victoria's 
Secret. Actriță devine în anul 
2005, jucând în filmele „Hit-
man” și în rolul fetei lui Ja-
mes Bond din „Agentul 007” 
în anul 2008. A jucat alături 
de așa actori binecunoscuți 
precum Tom Cruise, Daniel 
Craig, Russell Crowe, Ben 
Affleck, Antonio Banderas.

Olga Kurylenko s-a năs-
cut pe 14 noiembrie1979 la 
Berdiansk, Ucraina, tatăl ei 
fiind ucrainean și mama – 
rusoaică.  Mama ei, Marina 
Alyabysheva, este o artistă 
realizată. Kurylenko nu a fost 
unul dintre acei copii noro-
coși, care se bucură de o fa-
milie liniștită cu doi părinți iu-
bitori, deoarece părinții ei au 
divorțat când ea avea doar 
trei ani. A rămas cu mama 
ei după divorț. Când a împli-
nit 16 ani a   plecat la Paris, 
unde a încheiat un acord cu 
agenția de modelling, Ma-
dison. Acest lucru a marcat 
începutul a ceea ce s-ar do-
vedi o carieră de modele de 
mare succes pentru tânăra 
Kurylenko și i-a dat capaci-
tatea de a oferi asistență fi-
nanciară mamei sale, care a 
rămas în Ucraina.

Kurylenko a debutat în ci-
nematografie în 2005, când 
a apărut în filmul francez, 
„L'Annulaire” – produs de Di-
ane Bertrand. În anul 2008 
ea a jucat în filmul „James 
Bond”, portretizând rolul 
Camille Montes, un agent 
secret care şi-a unit forțele 
cu domnul Bond pentru a se 
răzbuna pe oamenii care au 
perpetuat uciderea părinților 
ei. În anul 2010 ea s-a filmat 
alături de Ben Affleck, Javier 
Bardem și Rachel McAdams. 
În același an, ea a apărut în 
film alături de actorul Tom 
Cruise. În anul 2014, ea s-a 
produs în filmul „Academia 
Vampirilor”. În plus, ea a apă-
rut și în câteva videoclipuri 
muzicale.

Câștigurile sale în calitate 
de actriță de profil, precum 
și veniturile din cariera sa de 
model, i-au permis să con-
struiască o avere de invidiat. 
Sursele spun că ea a adunat  
o sumă rezonabilă, care se 
numără în milioane, pentru 
rolurile ei de film. Kurylenko 
a fost căsătorită de două ori, 
mai întâi cu Cedricvan Mol, 
fotograf, și a doua căsătorie 
a fost cu Damian Gabrielle, 
un om de afaceri american. 
Ambele căsătorii s-au înche-
iat cu divorț. 

Olga Kurylenko este in-
contestabil o femeie frumoa-
să și ea și-a pus în valoare 
calităţile fizice. Vedeta are o 
înălțime de 1,74 m și, dato-
rită talentului şi trăsăturilor 
ideale ale corpului său, ea a 
devenit una dintre cele mai  
frumoase actriţe ale lumii.


