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Condamnare la analfabetism
Şcolile săteşti puse sub lacăt
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Şcolile din mediul rural 
din regiunea Cernăuţi 

ca^e au un număr redus de 
elevi riscă să fie închise.
Ideea aparţine Ministerului 
învăţământului care a 
sugerat-ordonat direcţiilor re
gionale în chestiunile învăţă
mântului să desfiinţeze astfel 
de instituţii de învăţământ, 
repartizând copiii la şcolile de 
bază.

Reforma propusă loveşte 
direct în şcolile cu predarea în 
limba română din regiune. De 
data aceasta vizate sunt două 
şcoli primare din cătunele Her- 
ghiligeni şi Săvineşti ce aparţin

comunei Târnauca (raionul Her- 
ţa).

Destinul acestor şcoli a fost 
discutat în cadrul unei şedinţe a 
cadrelor didactice organizată la 
Şcoala de la Târnauca. Şeful

Secţiei raionale învăţământ, 
Octavian Magas, (în imagine) a 
declarat că în anul curent există 
probleme grave în ceea ce pri
veşte asigurarea plătirii salariilor 
cadrelor didactice. Bugetul

destinat învăţământului din raion 
are un deficit de 5 milioane de 
grivne. în aceste condiţii, econo
misirea resurselor financiare 
este absolut necesară. în acelaşi 
timp, şeful ARS Herţa, Viorel

lastremschi, a specificat că 
anume de economisirea banilor 
depinde şi finalizarea în acest an 
a lucrărilor de construcţie a 
Complexului Instructiv-Educativ 
de la Târnauca. Majoritatea 
pedagogilor prezenţi la şedinţă 
au declarat că desfiinţarea celor 
două şcoli primare ar trebui 
făcută doar după ce noua şcoală 
din Târnauca va fi dată în 
exploatare. La fel şi localnicii nu 
sunt de acord cu ideea oficialilor 
de la raion de a pune lacăt pe 
uşile şcolilor. Târnăucenii se tem 
că închiderea şcolilor poate 
însemna condamnarea la anal
fabetism. în plus, prin lichidarea 
lor, elevii urmează să parcurgă 
pe jos distanţe foarte mari prin 
noroaie şi nămeţi. O soluţie ar fi 
ca primăria sau autorităţile 
herţene să pună la dispoziţie un 
autobuz şcolar, dar care tradiţio
nal invocă lipsa fondurilor nece
sare.

92 de bucovineni daţi în urmărire 
pentru dezertare si eschivare de la serviciul militar

în primele trei luni ale 
anului curent, 180 de
bucovineni au semnat con
tracte militare. Aceasta 
reprezintă 60 la sută din 
sarcina impusă în faţa 
Comisariatului militar region
al. ”în primul trimestru al 
anului curent pentru prima 
oară regiunea Cernăuţi a 
reuşit să demonstreze astfel 
de indici. Anterior planul era 
îndeplinit în proporţie de 
32%, 46% şi 50%. Aceasta 
înseamnă că oamenii au 
început să aibă încredere în 
armată. Cred că şi majo
rarea salariilor a jucat un rol 
important. Salariul unui 
militar angajat pe bază de 
contract constituie 8,5 mii de 

grivne, iar dacă este trimis în zona 
desfăşurării operaţiunii antitero- 
riste acesta beneficiază supli
mentar de încă 7,5 mii de grivne”, 
a mai explicat comisarul militar. în 
al doilea trimestru al anului, în 
perioada aprilie-iunie, Comisa
riatul militar regional are sarcina 
de a selecta 250 de militari pe 
bază de contract.

La etapa actuală 
în regiunea 

Cernăuţi se
7

desfăşoară campa
nia de recrutare a 
tinerilor în armată, 
în această 
primăvară 320 de 
tineri din regiune 
vor completa 
rândurile Forţelor

7

Armate, a declarat 
în cadrul unui brief- 
ing comisarul 
militar regional, 
Volodymyr Şvediuk.

Potrivit comisarului, nivelul 
conştiinţei patriotice a cetăţenilor 
a crescut, însă se înregistrează şi 
cazuri de eschivare de la serviciul 
militar. începând cu anul 2014, 92 
de bucovineni au fost daţi în 
urmărire din cauză că au refuzat 
la serviciul în rândul Forţelor 
Armate. în 2016, şapte bucovine
ni au fost condamnaţi. "începând 
cu 2014, în urmărire au fost date

92 de persoane din cauza 
dezertării şi eschivării de la servi
ciul militar. Unii au fost identificaţi. 
Aceştia au semnat declaraţia de 
nu a părăsi locul de reşedinţă. 
Mulţi se află în Polonia, România
si Moldova”, a menţionat militar. ̂ ’
In 2016, 7 cetăţeni din regiune au 
fost condamnaţi cu suspendare 
pentru eschivare de la serviciul 
militar.

Gimnaziul nr. 6 din Cernăuţi va 
purta numele lui Alexandru cel Bun

MEPHIBELţbKA 
riMHA3m Ns 6

MINISTERUL In vATAMAnt Şl ŞTIIHŢA AL UCRAINEI 
DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT A CONSILIULUI 

ORĂŞENESC CERNĂUŢI

In  cadrul sesiunii ordinare a Consiliului 
Orăşenesc Cernăuţi deputaţii au aprobat cu 
m ajoritate de voturi hotărârea de a acorda  
Gim naziului românesc nr. 6 din centrul regional 
numele lui Alexandru cel Bun.

Iniţiativa lansată de părinţi şi cadrele didactice a fost 
susţinută de 23 din cei 42 de deputaţi prezenţi în sala de 
şedinţe. Redenumirea acestei instituţii de învăţământ a mai 
figurat pe ordinea de zi şi la sesiunile precedente, însă nu a 
întrunit numărul necesar de voturi, iar unii deputaţi au declarat 
chiar că chipurile se acordă o prea mare atenţie comunităţii 
româneşti din Cernăuţi. Şedinţa Consiliului Orăşenesc 
Cernăuţi din 10 aprilie s-a prelungit până noaptea târziu şi a 
fost transmisă live pe site-ul nostru www.lyberti.com.

Lovitură pentru proprietarii autoturismelor 
cu numere de înmatriculare străine

în ciuda protestelor în masă 
proiectul de lege nr.5567 care 
prevedea legalizarea maşinilor 
cu numere de înmatriculare 
străine a fost respins de către 
Comitetul în chestiunile Fiscale 
şi Vamale al Radei Supreme, 
în schimb, se propune lega
lizarea maşinilor străine care 
se află pe teritoriul Ucrainei. 
Şoferii urmează să obţină 
certificatul de înmatriculare şi 
numărul de înmatriculare auto 
ucrainean. în caz contrar 
aflarea acestor mijloace de 
transport în Ucraina va fi consi
derată ilegală, iar proprietarii 
vor fi sancţionaţi.

3°C

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Oligarhul moldovean, Vlad Plahotniuc, a fost ţinta unei 
tentative de asasinat.

“Nume sonore” au comandat 
asasinarea oligarhului 

moldovean Vlad Plahotniuc
Arsen Avakov, ministrul de In

terne al Ucrainei, a anunţat deju- 
carea unui plan care viza omo
rârea preşedintelui Partidului De
mocrat (PD) din Republica Mol
dova. Informaţia a fost confirmată 
de autorităţile de la Chişinău, iar 
17 indivizi au fost reţinuţi printr-o 
acţiune comună a forţelor de 
ordine din Republica Moldova şi 
Ucraina. Numai că acţiunile for
ţelor de ordine nu se opresc aici. 
Ministrul de Interne moldovean, 
Alexandru Jizdan, a anunţat că în 
spatele tentativei de asasinat se 
află „nume mult mai sonore” de

cât cele arestate. „Serviciile spe
ciale ale Federaţiei Ruse ar fi fost 
implicate în tentativa de asasina
re a liderului Partidului Democrat 
din Republica Moldova, Vlad 
Plahotniuc, afirmă forţele de ordi
ne din Ucraina. Autorităţile ucrai
nene mai menţionează că scopul 
asasinatului era discreditarea in
stituţiilor din ambele ţări, precum 
şi înrăutăţirea relaţiilor moldo- 
ucrainene. Tentativa de asasina
re a unuia dintre cei mai influenţi 
oameni politici şi de afaceri din 
Republica Moldova are loc pe 
fundalul deciziei Chişinăului şi

Kievului de a institui controlul co
mun pe segmentul transnistrean 
al Frontierei moldo-ucrainene. 
Conform informaţiilor apărute pâ
nă în prezent în spaţiul public 
despre investigaţia privind tenta
tiva de omor, cei care au coman
dat atentatul ofereau 200.000 de 
dolari pentru lichidarea oligarhu
lui, suma de 100.000 dolari fiind 
achitată în avans. Vladimir 
Plahotniuc este cel mai influent şi 
bogat politician şi om de afaceri 
din Moldova, cu o avere estimată 
la 2 şi 2,5 miliarde de dolari.

Cetăţenii ucraineni 
vor putea în scurt timp 
să călătorească în 
Uniunea Europeană fără 
vize, după un vot în 
acest sens al Parla
mentului European. 
Exceptarea de vize pen
tru sejururile de scurtă 
durată ar urma să intre 
în vigoare în iunie, după 
aprobarea formală a 
Consiliului de miniştri, 
reprezentând statele- 
membre ale UE.

Conform noii legislaţii, ucrai
nenii care au paşaport biometric 
vor putea să intre pe teritoriul UE 
fără vize, pentru o perioadă de 
90 de zile într-un interval de 180 
de zile, pentru turism, vizite, 
afaceri, vizitarea rudelor şi prie
tenilor, dar nu pentru a munci 
sau aflare la studii. Exceptarea 
de vize se va aplica în toate ţările 
UE -  cu excepţia Marii Britanii şi 
Irlandei -  precum şi în Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia şi Elve
ţia. Paşapoartele externe vechi 
(nebiometrice) cu vize Shenghen 
continuă să rămână valabile. 
„Libertatea Cuvântului” face o 
trecere în revistă a principalelor

- asigurarea medicală de 
călătorie;

- asigurarea de răspundere 
civilă auto (în cazul deplasării cu 
maşina);

- confirmarea planului de a 
reveni în Ucraina (bilet de întoar
cere).

Parlamentul European a 
votat în 2014 eliminarea vizelor 
de intrare pe teritoriul UE pentru 
cetăţenii Republicii Moldova. Ca 
şi în cazul Ucrainei, termenul de 
şedere legală fără viză a cetăţe
nilor moldoveni în ţările UE con
stituie 90 de zile pe parcursul a 
şase luni. Moldovenii pot călători 
fără vize în toate statele UE cu 
excepţia Marii Britanii şi Irlandei, 
dar şi în ţări care nu sunt mem
bre ale UE, dar fac parte din 
zona Schengen (Elveţia, Norve
gia şi Islanda). Regimul fără vize 
este valabil doar pentru deţinăto
rii de paşapoarte biometrice. 
Regimul fără vize nu le acordă 
moldovenilor dreptul la muncă 
sau studii. După abolirea vizelor, 
care vor depăşi termenul de 
şedere legal pe teritoriul UE, 
cetăţenii moldoveni vor fi sanc
ţionaţi prin amenzi de până la 
3.000 euro sau interdicţia de a 
intra în zona Schengen pe ter
men de până la cinci ani.

FĂRĂ VIZE ÎN UE

documente necesare pentru a 
călători în statele UE.

- paşaportul biometric;
- disponibilitatea fondurilor 

necesare pentru a acoperi chel-

scopul călătoriei (invitaţie de la 
rude sau prieteni sau din partea 
unei instituţii sau organizaţii) şi 
indicarea locului cazării (rezerva
rea la hotel);

tuielile în timpul aflării în UE (se 
prezintă un extras de cont sau 
prezentare în numerar a câte 
50$ pentru fiecare zi);

- documente care atestă clar

VESTE BUNA PENTRU PENSIONARI
Premierul Volodymyr

Groisman anunţă că, începând cu 
1 octombrie curent circa 5 milioa
ne de pensionari ucraineni vor 
primi pensii majorate. Aceste 
majorări vor oscila între 200-1000 
de grivne. „Aproximativ 5,6 
milioane de cetăţeni vor primi pen
sii majorate. Pensiile vor creşte în 
funcţie de categorie cu 200 grivne,
200-500 grivne şi 500-1.000 griv
ne”, a explicat Premierul.

Recent, ministrul Politicii 
Sociale al Ucrainei, Andrii Reva, a 
declarat că guvernul a reuşit să 
convingă Fondul Monetar 
Internaţional (FMI) că majorarea 
vârstei de pensionare până la 63 
de ani pentru femei şi bărbaţi este 
o decizie inoportună. Potrivit 
ministrului, începând cu anul 2021 
vârsta de pensionare pentru 
bărbaţii şi femeile din Ucraina se 
va egala şi va ajunge la 60 de ani.
FMI a cerut anterior ca reforma 
sistemului de pensii din Ucraina să 
includă şi o creştere a vârstei de 
pensionare pentru femei şi bărbaţi 
până la 63 de ani. în prezent 
femeile din Ucraina pot ieşi la pen
sie la 58,5 ani, însă în legătură cu demarată în 2011, vârsta de pensionare pentru
implementarea reformei sistemului de pensii femei creşte anual cu şase luni, până în 2021.

Ungaria cere Ucrainei 
să garanteze drepturile 
minorităţii maghiare 
din Ucraina

Ungaria a oferit ajutor 
substanţial Ucrainei şi se 
aşteaptă ca vecinul său din 
est să garanteze drepturile 
etnicilor maghiari care locu
iesc pe teritoriul său, a decla
rat marţi, la Kiev, ministrul de 
externe ungar Peter Szijjarto, 
relatează MTI. însoţit de omo
logii săi ceh, Liubomir 
Zaoralek, şi slovac, Miroslav 
Lajcak, Szijjarto a avut discuţii 
cu ministrul de Externe ucrai
nean, Pavlo Klimkin, în legă
tură cu sprijinul oferit Ucrainei 
de către Ungaria, Cehia şi 
Slovacia, conform Agerpres.

Budapesta a cheltuit miliarde de forinţi pentru sprijinirea Ucrainei şi 
a regiunii Transcarpatia locuite de numeroşi etnici maghiari. în schimb, 
Ungaria se aşteaptă ca guvernul ucrainean să oprească „presiunile 
asupra organizaţiilor minorităţii maghiare şi să pună capăt tuturor iniţia
tivelor care vizează reducerea drepturilor acestei minorităţi”, a spus el. 
Cele trei ţări şi-au reiterat totodată sprijinul pentru suveranitatea, inde
pendenţa şi integritatea teritorială ale Ucrainei şi au insistat că acordul 
de la Minsk trebuie respectat şi aplicat de toate părţile implicate, astfel 
încât conflictul din Estul Ucrainei să poată fi rezolvat.

---------------------------------------  Pagină realizată de Mihai URSU J
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Proteste în Săptămâna Patimilor
în  „vacanţă” cu două luni înainte de încheierea anului de învăţământ?La uşa Şcolii medii din 

lordăneşti, recunoscută 
la nivel oficial că se află în 
stare avariată, a fost pus 
lacătul. Părinţii nu vor să-şi 
trimită copiii la lecţii în încă
perile, unde în orice moment 
poate să cadă tavanul. Cu 
protestele părinţilor a şi înce
put Săptămâna patimilor în 
această localitate de pe Valea 
Şiretului. La insistenţa 
părinţilor procesul de 
învăţământ în şcoala avariată 
a fost oprit. Pedagogii, 
înţelegători, vor umbla pe la 
casele elevilor ca să le explice 
temele noi şi să verifice cele 
îndeplinite de sine stătător.

Şi chiar luni o delegaţie a 
părinţilor a protestat la intrare în 
sediul Administraţiei Regionale 
de Stat. Au venit să clarifice de 
ce funcţionarii n-au răspuns la 
adresările lor anterioare. Dar 
până a se ajunge la explicaţii 
clare şi la tonul calm al discuţiilor, 
iordăneştenilor li s-a dat în obraz 
că, cică, nu e de dorit să pro
cedeze aşa, căci prin aceasta îşi 
fac lor mai rău. Dar cum oare ar 
proceda „dătătorii de sfaturi” , 
dacă odraslele lor ar frecventa o 
şcoală avariată?!

Oricum, prin protestele lor 
iordăneştenii au reuşit să audă 
răspunsul, rostit de însuşi 
guvernatorul Oleksandr Fişciuk. 
Conducătorul regiunii le-a promis 
că până la 1 septembrie lucrările 
de construcţie la noua şcoală vor 
fi finalizate şi copiii iordăneşte
nilor vor învăţa în condiţii exce
lente. Ce-i drept, a declarat că

vor fi găsite pentru aceasta 
numai 5 milioane de grivne din 
suma necesară de 11 milioane. 
Oleksandr Fişciuk este convins 
că proiectul construcţiei poate fi 
ieftinit. Bunăoară, lucrările de 
amenajare pot fi înfăptuite de 
locuitorii satului, după metoda 
clăcilor. Serviciul de presă al 
ARS Cernăuţi citează spusele

guvernatorului: „Ţinând cont de 
starea şcolii vechi din lordăneşti, 
am început să căutăm soluţiile 
cât mai adecvate. Au fost exami
nate câteva variante. Potrivit cal
culelor prealabile, este nevoie de 
circa 5 milioane grivne pentru 
efectuarea lucrărilor celor mai 
necesare ca la 1 septembrie 
2017 copiii să intre în şcoala

nouă. Vom aloca 2 milioane griv
ne din Bugetul regional, iar cele
lalte 3 milioane, după cum s-a 
propus, să fie antrenate din 
fondul deputaţilor pentru dezvol
tarea social-economică a 
teritoriilor. Consider că deputaţii 
Radei Supreme, care au fost 
aleşi în cutare sau cutare 
circumscripţie trebuie să
participe la soluţionarea pro
blemelor din circumscripţiile lor”.

Iordăneştenii au primit şi o 
speranţă din capitală. Potrivit 
deputatului poporului, Grigore 
Timiş, însuşi Preşedintele îi va 
cere socoteală guvernatorului 
Oleksandr Fişciuk pentru 
accelerarea lucrărilor de
construcţie la noua şcoală din 
lordăneşti.

Până când vor apărea din 
nou constructorii pe şantierul 
şcolii neterminate din lordăneşti, 
elevii şi părinţii acestora au decis 
să meargă la biserică şi, după 
orânduiala creştină, să înalţe o 
rugăciune comună pentru sănă
tatea tuturor acelora care caută 
posibilităţi de a fi încheiată 
construcţia şcolii.

„Mărul discordiei” de la Tărăsăuti
”  W

La Tărăsăuţi
Săptămâna Patimilor 

a început cu sesiunea 
extraordinară a 
Consiliului sătesc, având 
în agendă problema 
pământului. Ea a fost 
cauzată de câteva zeci de 
decizii ale Direcţiei princi
pale a Cadastrului geode
zic de stat în regiunea 
Cernăuţi, potrivit cărora 
circa 77 de doritori au 
primit pământ la 
Tărăsăuţi -  aproximativ 
câte două hectare fieca
re. Aceasta i-a făcut pe 
tărăsăuţeni să se revolte, 
fiindcă majoritatea noilor 
„proprietari funciari” nu 
sunt locuitori ai satului 
lor, şi nici participanţi la 
Operaţiunea antiteroristă.

Cu alte cuvinte, sunt persoa
ne necunoscute. Consiliul sătesc 
a încercat să afle ceva despre ei, 
dar în răspunsurile primite de la 
Direcţia sus-amintită nu erau 
indicate locurile lor de trai. 119 
locuitori din sat au semnat o 
petiţie, cerând explicaţie de ce 
imaşurile, lăsate pentru vitele 
gospodarilor au fost împărţite în 
taină unor persoane străine. Şi a 
fost imediat convocată sesiunea 
extraordinară a Consiliului 
sătesc, la care s-a prezentat în 
componenţă deplină conducerea 
Direcţiei principale a Cadastrului 
geodezic de stat în regiunea 
Cernăuţi, în frunte cu şeful ei, luri 
Vatamaniuk. Luând cuvântul în 
faţa deputaţilor din Tărăsăuţi, 
domnul luri Vatamaniuk a decla

rat că deciziile primite de organul 
respectiv sunt legitime şi au fost 
luate în corespundere cu dreptul 
constituţional al fiecărui cetăţean 
al Ucrainei de a dispune de o 
parcelă de pământ. Iar terenurile 
cu pricina de la Tărăsăuţi se află 
în afara localităţii şi sunt proprie
tate a statului. Anume aceste 
circumstanţe au şi fost luate în 
considerare de Direcţia principa
lă a Cadastrului geodezic de stat 
în regiunea Cernăuţi la 
„împărţirea” pământurilor din pro
prietatea de stat de la Tărăsăuţi.

Primarul de Tărăsăuţi, dom
nul Igor Cohal, a accentuat că 
atunci când locuitorilor din sat li 
s-au repartizat cotele de pământ, 
aproximativ două hectare pentru 
fiecare, oamenii au căzut de 
acord să lase câte ceva din a lor 
şi pentru imaşuri, căci în

momentul cela ei întreţineau 
vreo două mii de vaci. Şi iată că 
s-au trezit cu „vecini” neaşteptaţi.

A doua zi a fost convocată şi 
sesiunea extraordinară a 
Consiliului Raional Noua Suliţă, 
pe ordinea de zi a căreia a figurat 
şi „problema funciară de la 
Tărăsăuţi”. Cu scopul soluţionării 
ei a fost votată adresarea 
deputaţilor Consiliului Raional 
către Consiliul Regional 
Cernăuţi, către Preşedintele 
Ucrainei, către Premier, către 
deputaţii poporului din partea 
regiunii Cernăuţi „Cu privire la 
extinderea împuternicirilor orga
nelor autoadministrării locale 
referitoare la gestionarea resur
selor funciare”.

-  Problema este foarte 
serioasă, spune primarul satului 
Tărăsăuţi, dl Igor Cohal. 
Sesiunea a luat hotărârea să ne 
adresăm către Direcţia 
Cadastrului geodezic de stat să

anuleze toate deciziile luate, 
repartizând la Tărăsăuţi loturi de 
pământ celor 77 de persoane 
străine. Am făcut adresare către 
ARS Cernăuţi, Consiliul Regional 
să fie creat un grup de specialişti 
pentru a examina chestiunea 
dată. De asemenea, ne-am adre
sat Radei Supreme, Premierului. 
Despre aceasta este la curent şi 
Procuratura. Oamenii din sat 
sunt foarte revoltaţi, căci ei au 
lăsat o parte din cotele lor de 
pământ pentru aceste imaşuri, 
care acum sunt repartizate de 
către funcţionarii din Cernăuţi, 
altor persoane.

Conform legii, aceste pămân
turi pot fi întoarse Consiliului 
sătesc numai cu condiţia că va fi 
creată o comunitate teritorială 
unită. Mai devreme sau mai târ
ziu Tărăsăuţiul va face parte 
dintr-o comunitate teritorială. Iar 
până atunci trebuie găsită o solu
ţie pentru a potoli spiritele.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC



LC E
Cronica penală Joi, 13 aprilie 2017

Poliţiştii de la patrula
re i-au reţinut în mod 

rapid pe doi tineri, care 
l-au atacat şi jefuit în 
plină zi pe un bătrân pe 
strada Vorobchievici din 
centrul regional.

Aceştia i-au luat bătrânului cu 
forţa portmoneul în care el păstra 
bani şi acte personale. Poliţiştii i- 
au descoperit pe infractori nu 
departe de Parcul „Jovtnevyi”. 
Când aceştia i-au observat pe 
oamenii legii, au încercat să fugă. 
Tinerii nu au reacţionat la cerinţe
le poliţiştilor de a se opri şi au

încercat să fugă în direcţii diferite. 
Unul dintre ei a fost prins lângă 
Aleea Parcurilor, cel de-al doilea 
-  pe strada Komarov. In timpul 
percheziţiei, la unul dintre hoţi a 
fost găsit portmoneul furat. La 
locul cu pricina a fost chemat un 
grup operativ-de anchetă.

■  Un băieţel de doi ani 
s-a înecat

Teribila tragedie s-a produs în localitatea Bilivţi, raionul Hotin. 
Jucându-se în grădina din apropierea casei, copilul a căzut în rezervo
rul de acumulare artificial şi s-a înecat. Corpul băiatului a fost descope
rit de părinţi, care, din păcate, nu au putut să-i salveze viaţa. Salvatorii 
se adresează către părinţi cu apelul să nu-şi lase fără supraveghere 
odraslele, să aibă grijă de securitatea lor şi să le educe aptitudini de 
comportare atentă, demonstrându-le toate acestea prin propriul exem
plu. Nu uitaţi să acordaţi în fiecare zi câteva minute pentru a sta de 
vorbă cu copilul şi că cele câteva minute pot să fie egale cu viaţa lui. 
Pentru ca un singur moment să nu devină începutul unei tragedii trebu
ie să cultivaţi la copil cunoştinţe şi capacităţi clare cum să se comporte 
în cutare sau cutare situaţie.

Medic corupt 
condamnat 

convenţional
Un medic de la Spitalul raional central din 

Hliboca a primit doi ani de condamnare cu 
suspendare şi va achita o amendă în sumă de 
9.350 grivne pentru tentativă de luare de mită. 
Doamna medic a reacţionat la rugăminţile 
unor mame de a favoriza eliberarea feciorilor 
acestora de serviciul militar. Pentru a soluţiona 
problema, medicul le-a cerut recompensă în 
sumă de 2.000 şi, respectiv, 3.500 de euro. 
Femeile s-au întâlnit pe strada Hotinska din 
centrul regional pentru a pune la punct aface
rea. In timp ce medicul primea o parte din 
suma promisă, a fost reţinută în flagrant de 
colaboratorii Poliţiei Naţionale. în timpul per
cheziţiei, în poşeta femeii au fost găsite mai 
multe bancnote în sumă de 500 de grivne. 
Deşi femeia a încercat să demonstreze că 
urma să se împartă din această sumă cu func
ţionari din cadrul Comisariatului militar raional, 
organele de anchetă au dovedit că cele spuse 
de ea nu corespund adevărului. Aşadar, acţiu
nile ei au fost calificate ca escrocherie.

■Adolescentă 
beată la volan
O minoră de 16 ani din 

localitatea Bocikivţi, raionul 
Hotin, a acaparat nelegitim 
o maşină VAZ-2106, lăsată 
din neatenţie de către pro
prietar lângă un magazin.
La momentul acaparării fata 
se afla în stare de ebrietate. 
Acaparând maşina străină, 
aceasta s-a îndreptat înspre 
satul Clişcăuţi, însă la un 
moment dat a pierdut 
controlul volanului şi a intrat 
în plină viteză într-un gard. 
Drept rezultat, maşina a fost 
serios deteriorată. 
Cercetările în acest caz 
continuă.

Colaboratorii Direcţiei de combatere a crime
lor legate de droguri din cadrul Direcţiei principale 
a Poliţiei Naţionale în regiunea Cernăuţi în comun 
cu cei de la Direcţia de urmărire penală, de la sub
diviziunea de menire specială "CORD” şi lucrătorii 
Direcţiei raionale de Poliţie Noua Suliţă au desfă
şurat o operaţiune specială de lichidare a unui 
grup criminal, care se ocupa de pregătirea şi răs
pândirea nelegitimă a substanţelor narcotice în 
raionul Noua Suliţă. Poliţiştii au documentat faptul 
producerii şi realizării amfetaminei şi l-au reţinut 
pe unul dintre realizatorii acestei substanţe narco
tice periculoase -  un bărbat de 30 de ani din 
centrul raional Noua Suliţă. Acesta a fost luat sub 
strajă în baza articolului 208 al Codului de 
Procedură Penală al Ucrainei. Cercetările con
tinuă. Poliţiştii verifică complicitatea altor 
persoane la producerea şi realizarea drogurilor.

Poliţiştii din cadrul Direcţiei de 
urmărire penală a Secţiei 

raionale Şevcenko i-au depistat 
rapid pe doi infractori, care au prădat 
un automobil. Poliţia a fost alertată 
de proprietarul maşinii, care le-a 
comunicat poliţiştilor că o persoană 
necunoscută i-a prădat automobilul 
ce era parcat la locul de domiciliu. 
Lucrătorii operativi ai poliţiei, sosiţi la 
faţa locului, au constatat că infracto
rul a pătruns în salon după scanarea 
instalaţiei antifurt. Din spusele propri
etarului maşinii, hoţul a furat din 
salon dispozitivul de înregistrare

video, lucrurile personale şi banii. în 
urma unor măsuri operative poliţiştii 
au identificat două persoane 
complice la comiterea infracţiunii în 
vârstă de 30 şi, respectiv, 42 de ani. 
Unul dintre ei -  locuitor al oraşului 
Krivyi Rig, regiunea Dnipro, a nimerit 
nu o singură dată pe banca 
acuzaţilor. Cel de-al doilea este 
cetăţean al Federaţiei Ruse, însă 
momentan locuieşte în regiunea 
Herson. Poliţiştii au confiscat 
dispozitivul de scanare a instalaţiei 
antifurt. A fost demarată o anchetă 
penală. Cercetările continuă.

GIEP "înarmat” 
cu antifurt a fost jefu it

15 ani de puşcărie 
pentru strangularea 

unei femei
Procuratura orăşenească Cernăuţi a trans

mis în judecată actul de învinuire faţă de un 
locuitor de 42 de ani al raionului Herţa, acesta 
fiind suspectat de comiterea crimei prevăzute de 
articolul 115 punct 1 (omor premeditat) al 
Codului Penal al Ucrainei. Ancheta prejudiciară 
a constatat că în luna octombrie a anului trecut 
inculpatul a înăduşit o femeie de 57 de ani pe 
teritoriul unei biserici din centrul regional. Pentru 
crima comisă bărbatul riscă cu închisoare pentru 
o perioadă de 15 ani.

BĂRBAŢI AGRESIVI REŢINUŢI 
RE GRĂNICERI ’

Grănicerii Detaşamentului din Cernăuţi 
i-au reţinut recent pe doi bărbaţi agresivi, 
care se aflau în stare de ebrietate. La orele 
patru dimineaţa apărătorii frontierei au 
oprit nu departe de linia Frontierei de stat 
un automobil "Volkswagen”, în care se 
aflau şoferul şi un pasager.

Bărbaţii au atras din start atenţia grănice
rilor prin comportarea lor neadecvată. Aceştia 
au recurs imediat la acţiuni demonstrative. 
Muzica tare din maşină era depăşită de strigă
tele brutale ale celor doi la adresa apărătorilor 
frontierei, iar cu timpul cei doi au trecut la 
ameninţări directe. Printre altele, bărbaţii agre
sivi au promis să dea foc locului unde 
grănicerii îşi fac serviciul şi să aţâţe populaţia 
din localităţile învecinate împotriva lor, chipuri
le locul grănicerilor ”nu este aici”. în timpul 
reţinerii infractorii au opus rezistenţă. La faţa 
locului au fost chemaţi reprezentanţi ai Poliţiei 
Naţionale. în timpul percheziţiei, efectuate în 
salonul maşinii, au fost descoperite trei grame 
de substanţe narcotice. Persoanele reţinute au 
fost trimise ulterior pentru verificarea gradului 
de ebrietate. De menţionat că cei doi locuitori 
ai satului Dolişnyi Şepit au nimerit nu o singu
ră dată în câmpul de vedere al colaboratorilor 
Serviciului de stat pentru paza frontierelor. De 
data aceasta ei vor fi nevoiţi să răspundă 
pentru comportare agresivă şi nesupunere 
conform legislaţiei în vigoare a Ucrainei.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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OBICEIURI DE PAŞTI.
VOPSIREA Şl ÎNCONDEIEREA OUÂIOR

Vopsirea sau încondeierea 
ouălor, înnoirea hainelor şi ofe
rirea de cadouri aduse de 
Iepuraş sunt cele mai cunoscu
te obiceiuri de Paşti.

Pregătirea pentru Sfintele 
Paşti înseamnă mai întâi curăţenia 
şi bucatele care se fac în casă. De 
curăţenia de Paşti orice gospodină 
trebuie să se achite în timp util şi 
să aibă casa lună pentru primirea 
musafirilor pe parcursul a trei zile 
de sărbătoare.

Bucatele de Paşti care nu lip
sesc de pe masa de sărbătoare 
sunt ouăle roşii, drobul de miel, 
pasca şi cozonacul.

Ouăle se vopsesc în Joia 
Mare, considerându-se un păcat 
mare orice lucru făcut în casă 
vineri, când la biserică are loc 
Prohodul. Ele pot fi vopsite în 
culoarea roşie, sau în orice alte 
culori după cum doresc membrii 
familiei. Ele se ciocnesc la masă 
împreună cu membrii familiei.

Pentru vopsit se aleg ouă 
proaspete de găină şi raţă prin

scufundarea lor în apă (ouăle 
proaspete cad la fund, cele vechi 
se ridică la suprafaţă) şi se pregă
tesc uneltele de ornamentat. Cele 
mai vechi “condeie” au fost lumâ
narea - cu al cărui capăt încins la 
foc se desenau pe ou anumite 
semne - şi pana de gâscă. 
Oamenii topesc ceara de albine în 
care se adaugă puţin cărbune 
pisat, încondeiază ouăle cu moti
vele dorite şi le pun apoi în vopsea 
pentru colorare.

în prezent se folosesc metode 
noi de decorare, mai mult sau mai

puţin legate de încondeierea cu relief, încondeiate cu frunze de
ceară: ouă pictate, decorate în plante, împodobite cu mărgele.

Mâncăruri tradiţionale de Sfintele Paşti
E ultima zi înainte de noaptea cea sfântă a învierii. Sunt ultimele ceasuri în 

care, gospodinele încheie pregătirea bucatelor pentru masa de Paşti, care constă 
drob de miel, ciorbă de miel, friptură de miel, salate, cozonaci, pască şi alte prepa
rate. Desigur, cei care au ţinut Postul Paştelui nu ar trebui să facă excese alimen
tare, ci să mănânce calculat pentru a nu-şi pune sănătatea în pericol.

COZONACUL este o prăjitură tradiţională românească şi bulgărească. Un alt 
echivalent al cozonacului este şi Colomba Pasquale, o prăjitură specifică Sfintelor 
Sărbători de Paşti în Italia.

Aluatul este cam acelaşi, ingredientele principale fiind făina, laptele, zahărul, 
ouăle, untul, drojdia, şi pentru un gust mai plăcut se adaugă coji rase de lămâie sau 
portocale.

Din punct de vedere al formei, cozonacii pot fi drepţi sau rotunzi, simpli sau 
împletiţi. Din punct de vedere al umpluturii, deosebim cozonaci simpli sau umpluţi.

Umplutura poate conţine nucă, alune, mac, stafide, fructe confiate, brânză dulce, 
cacao, marmeladă sau combinaţii ale acestor ingrediente: nuci şi mac, nuci şi 
cacao, nuci şi stafide, brânză dulce şi stafide, etc.

De regulă, cozonacii împletiţi nu au o umplutură propriu-zisă, ci doar bucăţele de 
fructe confiate, nuci, stafide, înglobate în aluat.

Cozonacii se coc în cuptorul bine încălzit la început la temperatura de cca. 180° 
C, după ce au crescut şi încep să se rumenească se dă focul mai încet (nu se des
chide cuptorul!). După ce s-au scos din cuptor se lasă să se răcească în tavă la 
căldură feriţi de curent.

Cozonac cu nucă
Ingrediente. 1 kg făină, 3 ouă întregi, 

3 gălbenuşuri, 500 ml lapte, 300 g zahăr 
tos, 250 ml ulei, coaja rasă de la o lămâie 
(sau de la o portocală), 50 g drojdie de 
bere, o esenţă de rom sau de vanilie, o 
linguriţă de sare fină.

Pentru umplutură: 300 g nuci 
măcinate, 3 albuşuri, o cană de zahăr tos 
şi o esenţă de rom.

Mod de preparare. Zahărul se 
topeşte în lapte călduţ, păstrându-se o 
lingură de zahăr şi puţin lapte pentru 
maia. Tot aici se adaugă şi coaja rasă de 
la citrice. Drojdia se freacă cu o lingură de 
zahăr, se dizolvă în lapte, se presară

puţină făină şi se lasă la crescut. Când şi- 
a dublat volumul, se toarnă peste făina 
cernută, în mijlocul căreia s-au mai pus 
cele trei ouă întregi şi cele trei 
gălbenuşuri, sarea, laptele şi celelalte 
arome.

Se amestecă totul bine şi se începe 
frământatul, adăugând câte puţin uleiul. 
Se pot folosi combinaţii între ulei şi 
grăsimi, de genul 125 ml ulei şi 100 g unt, 
având grijă că la 125 ml ulei corespund 
100 g de unt, untură, etc. Se frământă la 
început numai cu pumnii, iar după o jumă
tate de oră ridicând aluatul din când în 
când, rupându-l şi izbindu-l şi apoi din nou 
cu pumnii. Când aluatul a devenit omogen 
şi flexibil şi se desprinde uşor de pe mână 
şi de pe pereţii vasului, se adună la mijloc, 
se acoperă cu un şervet curat şi se lasă la 
crescut la loc cald până când îşi dublează 
volumul.

Pentru umplutură, se bat spumă 
albuşurile şi apoi se încorporează, încet- 
încet, o cană de zahăr, nucile măcinate şi 
esenţa de rom (pentru umplutură este 
indicat să nu se folosească decât esenţă 
de rom sau 3 linguri de rom curat).

Se împarte aluatul în două, se întind 
două foi de aluat peste care se reparti
zează omogen umplutura, se rulează şi 
fiecare cozonac se strânge la capete. 
Tăvile se ung cu untură (sau unt), se 
aşează cozonacii, se ung cu ou bătut şi 
se mai lasă puţin la crescut. Se dau în 
cuptorul încălzit în prealabil, la foc mode
rat, pentru 45-50 de minute, până se 
rumenesc.

Pască cu brânză 
şi stafide

Ingrediente: pentru aluat: 500 g făină, 
150 ml lapte, 50 g unt, 150 g zahăr,
6 ouă, (1 ou pentru uns), 1 linguriţă de 
sare, 20 g drojdie proaspătă, coaja de 
la o lămâie.

Pentru umplutură: 50 g stafide,
350 g brânză de vaci, 3 ouă, 2 linguri griş, 
100 g zahăr, 2 esenţe de rom, 2 esenţe 
de vanilie, coaja rasă de la o lămâie.

Preparare. Trebuie să avem grijă ca 
toate ingredientele să fie păstrate la tem
peratura camerei, lucru pe care îl reco
mandăm şi în cazul pregătirii aluatului 
pentru cozonac. Ingredientele abia scoa
se din frigider nu vor face decât să înceti
nească creşterea aluatului şi nu vom avea

o pască pufoasă. La fel de important este 
şi cernerea făinii.

Maiaua. Dizolvăm drojdia într-un vas 
mic, unde adăugăm zahăr şi 2-3 linguri de

lapte cald. Apoi treptat adăugăm câteva 
linguri de făină şi amestecăm uşor. 
Compoziţia obţinută trebuie acoperită cu 
un prosop şi lăsată să crească într-un loc 
călduţ, ferit de curenţi de aer rece, pentru 
aproximativ 15 minute.

Aluatul. într-un vas mare punem făina 
cernută, în mijlocul căreia facem o gropiţă 
în care adăugăm, pe rând: drojdia, sarea, 
cele 5 ouă, untul topit şi răcit, laptele şi 
zahărul. Se amestecă până la încorpora
re. După ce amestecăm bine şi obţinem o 
compoziţie omogenizată, şi frământăm în 
continuare pe blatul de lucru. Vom alterna 
frământarea propriu-zisă cu împăturirea 
aluatului, aducând colţurile spre mijloc şi 
apoi întorcându-l pe partea cealaltă şi 
reluând procesul. Frământăm până când 
adăugăm tot laptele şi până când coca nu 
se mai lipeşte de mâini.

După aceasta punem aluatul într-un 
vas, îl acoperim cu un prosop curat de 
bucătărie şi îl lăsăm să se odihnească o 
oră cât să-şi dubleze volumul.

Umplutura. Amestecăm brânza de 
vaci cu cele 3 ouă, apoi adăugăm treptat 
zahărul şi stafidele. La final se adaugă 
atât esenţele de vanilie, cele de rom, cât 
şi coaja de lămâie.

Important de reţinut: cele 2 linguri de 
griş sunt menite să închege bine umplutu
ra.

Punem aluatul crescut pe blatul de 
lucru şi-l împărţim în 3 părţi egale. Dintr-o 
parte vom face baza pe care o vom pune 
drept “fundaţie” în tava rotundă şi tapeta
tă cu hârtie de copt.

Din partea a doua vom prepara 2 şnu
ruri lungi, pe care le vom împleti şi cu care 
vom decora marginea tăvii. Tradiţia spune 
că această margine împletită reprezintă 
coroana de spini a lui Hristos. Apoi vom 
adăuga umplutura cu grijă şi o vom întin
de în tavă.

A treia şi ultima bucată de aluat este 
folosită pentru a face semnul crucii.

Tradiţia ne mai spune că atunci când 
pasca se punea la cuptor, femeile de la 
ţară făceau semnul crucii pe pereţii cupto
rului.

La final, ungem pasca cu ou şi se dă 
la cuptor pentru 45 de minute.

Friptură de miel 
cu aromă de cimbru

Ingrediente: 1 kg carne de miel (pulpă, 
cotlet), 100 g untură (sau unt), o ceapă, un 
morcov, 150-200 g şunculiţă afumată 
(ceafă afumată sau altă afumătură de 
porc), 200 ml vin alb, 200 ml supă de oase 
(sau de carne), condimente pulbere -  
piper, cimbru, boia dulce (o lingură în total), 
o crenguţă de cimbru proaspăt, sare.

Preparare. Carnea se dezosează, se 
curăţă, se spală, se taie în fileturi, se frea
că bine cu condimentele pulbere şi se 
împănează cu afumătură. Se păstrează 
câteva felii de afumătură cu care se 
înfăşoară carnea, după care se rulează. 
Morcovul şi ceapa se curăţă şi se taie 
julien. Se aşează într-un vas termorezis- 
tent în care s-a topit untul, se adaugă 
legumele şi se toarnă deasupra supa de 
oase şi vinul. Se presară cimbrul proaspăt 
tocat. Se lasă în cuptor până când se 
rumeneşte carnea şi se leagă sosul.

Se serveşte cu cartofi, legume gratinate 
sau orez.

Friptură de miel 
cu tarhon si bulion

Tarhonul, unul dintre cele mai aro
mate condimente, dă un gust deosebit 
cărnii de miel. Adaugă şi puţin bulion şi 
vei obţine un preparat care va stârni 
admiraţia invitaţilor.

Ingrediente: 3-4 kg carne, 2 cepe, 1

legătură tarhon, 1 lingură untură, 1 linguriţă 
făină, 2 linguri bulion de roşii, sare.

Preparare. Se taie ceapa şi se aşează 
într-o tavă. Se dizolvă bulionul în apă, se 
adaugă făina şi se amestecă. Se toarnă în 
tavă, se adaugă untura, vârfurile 
crenguţelor de tarhon şi sare după gust. Se 
aşează carnea în tavă şi se dă la cuptor 
până când scade sosul.

Iepure la cuptor 
cu vin şi usturoi

O friptură fragedă, suculentă, per
fectă pentru masa de sărbătoare.

Ingrediente: 1 iepure, 1 I vin roşu, 500 
ml supă de vită, foi de dafin, usturoi, roz
marin, sare, piper negru, piper roz.

Mod de preparare: Aşezăm carnea în

tavă şi o condimentăm cu sare şi piper 
negru proaspăt măcinat. Presărăm cren
guţe de rozmarin, foi de dafin şi boabe de 
piper roz. în mijloc punem o căciulie de 
usturoi tăiată pe jumătate ca să-şi elibere
ze aromele. Câţiva căţei de usturoi îi tăiem 
feliuţe şi-i presărăm deasupra.

Turnăm vinul şi supa în tavă. Acoperim 
tava cu folie de aluminiu şi o dăm la cuptor 
pentru 40 de minute.

Rubrică susţinută de Tatiana CARLASCIUC —
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Postul Mare se încheie cu Săptămâna Patimilor, 
cu post negru, pentru ca omul să-şi vadă lumina 

sufletului. Această rânduire creştinească se îmbină cu 
simţul de bun gospodar, când, pregătindu-se de săr
bătoarea sărbătorilor -  învierea Domnului, omul face 
ordine în casă şi pe lângă casă, precum şi la cimitire, 
unde-şi dorm somnul de veci predecesorii săi.

La vechiul Cimitir din Cernăuţi, 
„cel al Horecei”, cum se numea el la 
început (a fost deschis în 1866), simt 
înmormântaţi marii bărbaţi ai româ
nilor din Bucovina. Mormintele lor, 
vorba scriitorului şi publicistului 
Dumitru Covalciuc, simt „cartea des
chisă a istoriei neamului românesc”. 
Vin aici s-o citească generaţii după 
generaţii, cei care simt şi gândesc 
româneşte.

Acest Panteon necesită o grijă 
permanentă nu numai din partea 
serviciilor respective, ci şi a 
organizaţiilor publice româneşti. Ele, 
serviciile care răspund de ordinea în 
cimitir, nu întotdeauna manifestă o 
atitudine creştinească. După cum a 
sesizat acelaşi Dumitru Covalciuc, de 
la începutul anilor 50 ai secolului 
trecut s-a observat tendinţa ruşinoasă 
de acaparare a mormintelor româ

neşti spre a fi folosite la înhumarea 
barbară în ele. Astfel a fost găsit loc 
în Panteonul românesc pentru ofiţeri 
ruşi şi pentru reprezentanţii elitei 
sovietice. Aceasta este explicaţia 
„dispariţiei” mormintelor Aglaei 
Drogli, sora lui Miliai Eminescu, 
Vasile Gherasim, autorul unor studii 
despre istoria Bucovinei, Gheorghe 
Hurmuzachi, redactor al ziarului 
„Bucovina”, care a publicat capodo
pera folclorului românesc „Miori
ţa”...

Despre starea jahiică în care se 
află mormintele înaintaşilor noştri 
din vechiul cimitir al oraşului s-a 
vorbit nu o dată la întrunirile 
societăţilor naţional-culturale româ
neşti, au fost mobilizaţi activiştii, 
studenţii, elevii pentru a le menţine 
în ordinea cuvenită. Vin aici şi bunii 
creştini, îndemnaţi de simţul datoriei,

şi îngrijesc, după posibilităţi, de 
morminte, fără ca să afişeze aceasta. 
Dar entuziasmul nu întotdeauna 
învinge iarba uitării.

Spre deosebire de Capela criptă 
mitropolitană, mormântul lui Aron 
Pumnul, profesorul iubit al lui Miliai 
Eminescu, cripta familiei Bejan, 
cripta familiei lui Ion Zbiera, vestitul 
profesor universitar, cripta familiei 
Baron Eudoxiu Hurmuzachi, multe 
morminte şi cripte ale vrednicilor 
români simt deteriorate, cu mare greu 
se pot citi inscripţiile. Ele simt năpă
dite de buruieni şi de arbuşti, având 
alături grămezi de gunoaie. Această 
privelişte face şi mai apăsătoare 
atmosfera de aici.

în noaptea învierii Domnului vor 
arde lumânări în faţa Capelei cripte 
mitropolitane. Lumina lor purifica
toare este şi pentru a citi şi a înţelege 
această „carte deschisă a istoriei 
neamului românesc”, pusă aici, unde 
memoria se întâlneşte cu veşnicia, 
unde nu trebuie să fie loc pentru indi
ferenţă şi nepăsare. Să avem grijă de 
trecut pentru ca viitorul să nu arunce 
în noi cu pietre.

Vasile CARLAŞCIUC
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Jumătate de veac servind graiul matern

Doamna Floarea COSTINEAN (Talaba) face parte din 
cohorta celor pentru care limba maternă -  româna 

-  înseamnă nu numai iubire de Neam şi de Cuvânt, ci şi 
profesie, o îndeletnicire pentru toată viaţa. A lucrat mulţi 
ani în şcoală, învăţându-i pe elevi să preţuiască zestrea 
spirituală a poporului, apoi a trecut la redacţia ziarului 
raional „Meleag Natal" din Storojineţ, unde activează şi 
până în prezent în calitate de traducător în limba româ
nă. Dar neoficial rămâne vrednică promotoare a verbului 
românesc, misiune pe care şi-a asumat-o cu jum ătate de 
veac în urmă, când, proaspătă absolventă a şcolii săteşti, 
s-a înscris la Universitatea cernăuţeană.

.. .Ne-am cunoscut la Şcoala din 
Carapciu, unde am urmat împreună 
clasele a IX-XI-a, căci pe vremea 
ceea erau puţine şcoli medii. Eu, 
Aurora Ivoneac, am venit de la 
Dimca, iar Floarea Talaba -  de la 
Iordăneşti. La Carapciu i-am avut ca 
profesori minunaţi pe Vasile 
Tovamiţchi, Svetlana Dovjenco, 
Veronica Tovamiţchi, iar cel mai

îndrăgit de noi era profesoral de 
literatura română, Vasile Leviţchi, 
pe care îl aşteptam cu nerăbdare şi 
ascultam cu sufletul la gură ceea ce 
ne povestea el despre Vasile 
Alecsandri şi Miliai Eminescu.

După absolvirea şcolii, împreu
nă cu Floarea, am plecat la Cernăuţi, 
să susţinem examenele de admitere 
la Universitate. Le-am susţinut cu

succes şi am fost înscrise la Facul
tatea de filologie romano-gemiană, 
la Secţia „limba moldovenească”. 
Am învăţat împreună cinci ani şi am 
frecventat suplimentar cursuri de 
limba franceză. Soarta a rânduit aşa 
ca după mulţi ani să ne întâlnim din 
nou la Universitate, studiind prin 
corespondenţă limba franceză.

Anii de studenţie au fost frumoşi 
şi de neuitat. Şi la Universitate am 
avut profesori foarte buni: tânărul 
Grigore Bostan, care cu câţiva ani 
înaintea înmatriculării noastre absol
vise studiile universitare, acelaşi 
Vasile Leviţchi, care era redactor- 
adjimct al ziarului „Bucovina sovie
tică”, iar la Universitate preda cursul 
special „Eminesciana”, Myhailo 
Ivasiuk, o personalitate deosebită. 
La catedră frecventam cercul literar, 
la şedinţele căruia erau prezenţi 
tinerii poeţi, astăzi cunoscuţi nu 
numai la noi, în Bucovina.

Făceam parte dintr-o grapă de 
studenţi activi, care în frunte cu 
Vasile Leviţchi şi Vasile Tărâţeanu, 
ne deplasam în localităţile româneşti 
din regiune cu concerte. împreună 
cu Floarea interpretam cântece

româneşti.
Grapa noastră studenţească era 

foarte unită, şi acum întreţinem 
relaţii cu foştii colegi, care mai simt 
în viaţă. La îndemnul Floriţei (aşa-i 
ziceam noi, studenţii) a fost 
organizată o întâlnire după mulţi ani. 
A fost o întâlnire formidabilă a 
foştilor colegi de facultate.

După absolvirea facultăţii, 
Floarea a lucrat un pătrar de veac la 
Şcoala medie din Ropcea, unde a 
predat limba franceză, a fost direc- 
tor-adjunct pentru numea educativă, 
căci are capacităţi organizatorice, 
apoi a activat la Şcoala românească 
din Storojineţ, unde a predat limba 
română.

Viaţa nu i-a fost uşoară, a avut 
de înfruntat multe greutăţi, cele mai 
dureroase fiind pierderea radelor. Ea 
le-a înfruntat pe toate şi a crescut şi 
educat doi copii minunaţi, le-a dat 
studii superioare, i-a învăţat să fie 
omenoşi şi buni la suflet. Fiul este 
profesor de muzică, iar fiica -  
învăţătoare la clasele primare. Are 
trei nepoţei. Nepoţica cea mai mare 
este studentă în anul trei, a studiat 
pianul, iar cea mică îl studiază în

prezent. Voi face o paranteză -  unul 
dintre nepoţii ei de la fratele Ilie, 
Marian Talaba, este cântăreţ de 
operă la Viena.

La redacţie Floarea Costinean a 
ajuns nu întâmplător. încă în anii de 
studenţie avea pasiune pentru 
cuvântul scris, hi timpul vacanţei era 
antrenată în calitate de corector sau 
de crainic la Radioul regional.

Cu prilejul împlinirii, la 12 
aprilie, a frumoasei şi onorabilei 
vârste de 70 de ani, eu şi soţul 
meu, Ion Dan, îi adresăm Floarei 
Talaba-Costinean cele mai sincere 
felicitări şi urări de bine, sănătate 
şi ani frumoşi de viaţă în 
continuare.

Aurora IONEAC şi Ion DAN, 
s. Dimca, raionul Hliboca

P.S. Redacţia săptămânalului 
„Libertatea Cuvântului” se alătură la 
aceste felicitări sincere, luminate de 
frumoasele amintiri din tinereţe, 
adresate doamnei şi stimatei noastre 
colege, Floarea COSTINEAN. îi 
dorim ca în viaţa şi familia ei să nu 
se ofilească niciodată florile binelui, 
omeniei, bucuriei, fericirii şi 
norocului. La mulţi ani şi toţi buni!

inima lângă inimă poate salva viaţa
Bunătatea este 

asemenea unei 
raze de soare care 
porneşte din adâncul 
inimii şi va străluci şi 
mai puternic, dacă 
ea va atinge şi 
inimioarele lovite de 
soartă şi va face ca 
din ele să răsară 
razele speranţei, iar 
inimă lângă inimă
poate salva viaţa.

—

Deja câţiva ani în şir elevii 
Şcolii nr.2 din Iordăneşti, raionul 
Hliboca, nu rămân indiferenţi 
faţă de durerea semenilor lor şi 
sunt activi participanţi la acţi
unea de caritate „Inimă lângă 
inimă”, adunând bănuţ lângă 
bănuţ, pentru ajutorul acelor 
copilaşi, care nu au posibilitate 
să vadă frumuseţea din jurul lor.

L i_|
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Dacă pentru noi, cei sănătoşi, 
cerul e atât de albastru, pentru 
alţii el e senin numai în imagi
naţie; dacă noi putem privi, chiar 
prin geam, ploaia de frunze tom
natice, dansul feeric al fulgilor 
de nea, covorul multicolor de 
flori primăvăratice, verdele câm
piilor în toi de vară, atunci ei, 
acei care trăiesc în lumea întu
nericului, pot doar să-şi imagi

neze acea frumuseţe. Dar, un 
ajutor cât de mic, dat din suflet, 
poate face ca frumuseţea din jur 
să fie văzută de toţi.

Raza bunătăţii s-a strecurat în 
inima fiecărui elev al şcolii, iar 
căldura ei a atins inimile părin
ţilor, profesorilor şi a întregii 
familii şcolare. Iar mai apoi 
elevii şi-au expus părerea că ar 
dori să prezinte tuturor cât de 
mare este inima unei asemenea 
familii şi câtă bunătate, dragoste 
şi căldură poate cuprinde ea, 
modelând-o în curtea şcolii, 
astfel alăturând inimă lângă 
inimă şi demonstrând că a ei 
căldură poate atinge chiar şi 
inimi reci în care şi-a făcut cuib 
indiferenţa.

Să procedăm astfel ca întot
deauna să fim cuprinşi numai 
de căldura bunătăţii, căci ea 
salvează vieţi şi face minuni.

Maria OPAIŢ, 
profesoară, Şcoala nr.2

Iordăneşti, raionul Hliboca
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•  Box

Rezultate remarcabile 
ale baschetbalistelor din Crasna

La Cernăuţi sunt în toi pregătirile 
către Campionatul mondial de motociclism

Cernăuţiul va găzdui etapa a ll-a a Campionatului mondial de motociclism cu ataş, 
care se va desfăşura în perioada 5-7 mai curent. Competiţia se va desfăşura pe şoseaua 
Centrului sportiv internaţional "Supercros”. Acesta este cel mai bun traseu pentru 
competiţii de acest gen şi unicul din Ucraina, care corespunde normelor Federaţiei 
internaţionale de motociclism. Campionatul mondial de motociclism va reuni cei mai buni 
sportivi din Austria, Marea Britanie, Olanda, Elveţia, Suedia, Germania, Belgia, Franţa, 
Estonia, Luxemburg, Danemarca, Finlanda, Lituania, Letonia, Republica Cehă şi Ucraina. 
Juriul internaţional va fi format din reprezentanţi ai Federaţiei internaţionale de motoci
clism.

FC Bucovina, fără victorie In deplasare

Clasamentul mondial 
al echipelor naţionale de fotbal

Ce loc 
naţionala

f
După şapte ani, Brazilia a 

revenit pe primul loc în 
clasamentul FIFA al echipe
lor naţionale. Ucraina se află 
pe poziţia 37. FIFA a actual
izat oficial clasamentul echi
pelor naţionale, iar fotbalul 
european e pentru moment 
depăşit clar de grupările sud- 
americane. Brazilia şi

ocuna 
Ucrainei

Argentina ocupă primele 
două locuri, iar Chile şi Co
lumbia se regăsesc pe 
poziţiile a patra şi respectiv a 
cincea. Germania ţine stea
gul sus pentru bătrânul conti
nent, ocupând locul trei în 
clasamentul FIFA. Cam
pioana europeană, Portu
galia, a ajuns pe locul opt.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Lotul naţional al Ucrainei a cucerit 13 medalii în cadrul Turneului internaţional 
la box între juniori desfăşurat la Tbilisi (Georgia). La competiţie au participat 
sportivi din Georgia, Cazahstan, Cecenia şi Ucraina. Printre medaliaţi se numără 
şi doi sportivi bucovineni. Vadym Klym a obţinut trei victorii şi a cucerit medalia de 
aur la categoria 54 kg. De asemenea, Andrii Tomiuk la categoria 50 kg a cucerit 
argintul. La etapa actuală ambii sportivi se antrenează la complexul turistic „Valea 
însorită”.

Percic). Rezultatele lor 
remarcabile vorbesc despre 
munca, tăria de caracter şi 
perseverenţa celor implicaţi în 
procesul de pregătire pentru ast
fel de evenimente sportive. Mult 
succes la viitoarele competiţii!

încheiat la egalitate 0:0. Actual
mente FC Bucovina ocupă locul 
13 în clasament cu 25 de puncte 
la activ. în actualul sezon 
Bucovina a înregistrat 3 egaluri 
şi o victorie. Pe 14 aprilie, Buco
vina are programat următorul 
meci împotriva Inguleţ (Petrove).

Antrenorul principal al FC 
Bucovina, Oleg Raţii, a comentat 
rezultatul meciului. ”Hirnyk-Sport 
a creat multe momente pericu
loase la poarta noastră. în 
repriza secundă am echilibrat 
jocul, însă atacurile noastre au 
rămas fără rezultat. Cred că am 
avut noroc. Chiar dacă am 
încheiat la egalitate, eu sunt 
mulţumit de evoluţia jucătorilor”.

Două medalii cucerite în  Georgia

Recent, în localitatea 
Mamaivţi, raionul Chiţmani, au 
avut loc competiţii sportive 
regionale la baschet feminin.

în etapa finală, echipele au 
demonstrat o pregătire fizică 
foarte bună. Echipa de fete a 
Gimnaziului din Crasna a obţinut

locul II, urmând să participe la 
competiţiile care vor avea loc la 
Kiev. Victoriile obţinute de 
elevele gimnaziului confirmă, 
încă o dată, potenţialul echipelor 
noastre, cât şi calităţile spor
tivilor şi profesorilor noştri de 
educaţie fizică (A. Mitric şi V.

Eroul întâlnirii s-a dovedit a fi 
portarul Bucovinei, care a salvat 
în repetate rânduri echipa de 
gol. în consecinţă, partida s-a

In cadrul celei de a 
24-a etape a

Campionatului Ucrainei la 
fotbal din Liga I, FC 
Bucovina a dispus în 
deplasare de Hirnyk- 
Sport (Gorişni Plavni, 
regiunea Poltava). 
Gazdele au dominat 
meciul şi au creat 
numeroase ocazii de gol 
la poarta echipei 
cernăuţene.
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0 NOAPTE ÎN AŞTEPTAREA ÎNVIERII
Speranţa este lucrul cu pene aşezat în suflet şi care cântă melodia 
fără de cuvinte şi nu se opreşte niciodată.

(Emily Dickinson)

Maria, mama lui lisus, cobora 
abătută dealul Golgotei. în urma ei 
venea loan, ucenicul cel iubit în 
grija căruia lisus cu ultimele puteri 
îşi încredinţase Mama. Şi el era 
trist, dar se ţinea tare, încercând 
s-o aline pe Maria.

Ea, Maria, era sfârşită de oste
neală şi de durere. Nu mai putea 
nici plânge. Se terminaseră lac
rimile, rămase doar durerea crun
tă, surdă, rece. Ce văzuse ea, era 
mult prea mult pentru o mamă! îşi 
văzuse fiul hulit, bătut, scuipat, bi
ciuit, condamnat la moarte pe ne
drept şi în cele din urmă ucis prin 
chinurile crucificării. Era prea mult! 
Din când, în când atunci când în 
mintea ei se făceau auzite urletele 
mulţimii sau plesniturile biciului, 
tresărea şi icnea. Atât! Alteori, 
zâmbea obosită, aducându-şi 
aminte de învăţăturile Fiului ei iu
bitor.

Acum totul era întunecat în 
jurul ei. Viaţa ei nu mai însemna 
nimic, Fiul ei cel iubit şi blând pie
rise şi nu se putea mângâia, loan, 
ucenicul cel iubit, încerca în zadar 
s-o aline. Durerea era prea mare! 
Maria nu putea fi mângâiată, ceea 
ce văzuse ea era dincolo de orice 
închipuire!

Au ajuns în faţa casei. Maria 
se opri în prag şi întorcându-se 
spre loan spuse, plină de speran
ţă:

-  îţi aduci aminte, că El ne 
spunea că va reveni?

Se repezi la el strângându-i în 
pumni veşmintele:

-  El a spus că va învia, va 
învia după trei zile, îţi aduci amin
te?

Se uita la loan rugător şi cu 
un licăr de speranţă în ochi. în 
ochii ei se citea o rugăciune 
mută: „Spune da, spune da şi 
dacă nu crezi! Nu-mi ucide spe
ranţa!”.

loan îşi aduse aminte: ”Voi 
învia, după trei zile!” şi spuse cu 
convingere:

-  Da, Maria, va reveni la noi, 
aşa a spus El. El vorbea adevărul 
nu se poate să fie altfel.

Şi faţa ucenicului se lumină, 
speranţa înflori şi în inima lui. 
Ochii Măriei licăreau de o lumină 
vie acum şi spuse în sinea ei 
„Oh!., de-ar putea fi adevărat”. Ea 
se agăţa de orice i-ar fi putut 
menţine vie speranţa.

Sâmbătă seara. O seară 
caldă. Ucenicii stăteau la un loc, 
posomorâţi. O seară plină de 
aşteptări pentru mama, care-şi 
aduse aminte de vorbele fiului 
plecat de lângă ea. A fost singura 
dată când Măicuţa şi-a dorit ca 
soarele să dispară. Doar atunci 
speranţa ei putea fi împlinită. Din 
clipa în care Maria şi-a adus 
aminte de promisiunile făcute de 
Fiul său, acest gând nu i-a mai 
dat pace.

Sâmbătă seara, o seară a 
aşteptărilor dureroase, a incerti
tudinilor. Maria nu simţea nici 
foame, nici somn. îşi aştepta fiul. 
De câte ori ucenicul loan intra la 
ea încercând s-o facă să mănân

ce sau să bea, primea invariabil 
acelaşi răspuns:

-  Lasă-mă singură. îl aştept 
pe El.

Ore şi ore de aşteptare chi
nuitoare trecură, dar Maria spera 
încă, şi zâmbea la imaginea reîn
tâlnirii cu Fiul ei. Bătu miezul nop
ţii. Nu se întâmplă nimic. Un fior 
strânse inima Maicii. Continua 
însă să se roage şi să-şi cheme 
Fiul cu toată puterea ei. Deodată, 
la puţin timp după ce ultima băta
ie se stinse în noapte, odaia ei se 
lumină şi un glas dulce o strigă: 
-  Mamă!

Maria tresări plină de fericire. 
Rugăciunile ei fuseseră asculta
te. Speranţa ei nu fusese deşar
tă. Era vocea Fiului ei. Nu se 
putea înşela. Se întoarse şovăi
toare şi zâmbitoare totodată. în 
mijlocul odăii, era chiar Fiul ei şi-i 
zâmbea cu dragoste. încremenită 
de fericire, Maria nu putea nici 
râde, nici plânge, lisus veni lângă 
ea şi îngenuncheară alături 
îmbrăţişând-o. Simţind îmbrăţişa
rea adevărată, reală a Fiului pier
dut şi revenit, Maria dădu drumul, 
în sfârşit, lacrimilor de bucurie. O 
bucurie năvalnică, o bucurie care 
nu cunoştea margini. Fiul ei pier
dut se întoarse!

Se liniştise acum şi începuse 
să priceapă întreaga măreţie a 
sacrificiului Fiului său. Pricepea 
acum învăţăturile lui, pricepea că 
moartea nu există, pricepea că 
există o naştere nouă. Toate 
acestea le-a înţeles în fracţiuni de

secunda. Vorbele ei pareau mân
gâieri, ce împrăştiau dragostea 
maternă peste Fiul regăsit.

lisus stătu o vreme mângâin- 
du-şi mama, apoi îi spuse:

-  Eu voi pleca iar în curând, 
mamă, voi pleca de lângă tine ca 
om, dar îţi voi rămâne aproape, 
iar când se va împlini ceasul, voi 
veni să te duc alături de mine, în 
împărăţia Tatălui!

Maria zâmbea. Se liniştise. 
Aproape că uitase de încordarea 
şi durerea ultimelor zile. lisus, o

luă în braţe, o puse pe pat şi o 
binecuvântă zâmbind, apoi dis
păru. Maria fu cuprinsă de un 
somn liniştitor şi un zâmbet fericit 
îi flutura pe buze. Dimineaţa s-a 
trezit fericită şi veselă. Acum ea 
ştia sigur: moartea este un somn 
care o va duce din nou lângă Fiul 
ei în împărăţia Tatălui, e o schim
bare de stare, o revenire la 
origini.

Şi mai ştia ceva: ştia că sufe
rinţa poate fi transformată în 
bucurie, prin speranţă!

O FAPTĂ CREŞTINEASCĂ 
ÎN PREAJMA SFINTELOR PAŞTI

Lucrătorii de la Ocolul silvic Târnauca i-au felicitat pe participanţii la Operaţiunea antiteroristă cu 
prilejul Sărbătorii învierii Domnului

Lucrătorii Ocolului silvic  
Târnauca, subordonat întreprinderii 
de stat „Gospodăria silvică  
Cernăuţi”, au participat la pregăti
rea coletelor cu produse alim entare  
pentru militarii ucraineni din Zona  
desfăşurării Operaţiunii antiteroris- 
te.

Cadourile de Paşti din partea pădurari
lor herţeni au fost duse la Direcţia regiona
lă a Gospodăriei silvice şi vânătoreşti de 
către conducătorul „Gospodăriei silvice 
Cernăuţi” , Valeri Sanavcean, care a luptat 
în Donbas şi cunoaşte preţul susţinerii din 
partea bucovinenilor.

La colectarea produselor a participat şi 
Organizaţia publică „Comunitatea bucovi
neană”. Conducătorul centrului de coordo
nare al Organizaţiei publice „Comunitatea 
bucovineană”, Volodymyr Doroş, a menţio
nat că produsele alimentare de Sfintele 
Paşti vor fi repartizate câtorva brigăzi ucrai
nene de militari din Donbas.

Şeful ad-interim al Direcţiei regionale a 
Gospodăriei silvice şi vânătoreşti, Roman 
Cerevatyi, a menţionat că chiar de la înce
putul acţiunilor militare din Donbas lucrăto
rii silvici din regiune colectează produse ali
mentare în preajma marilor sărbători pentru 
apărătorii Patriei noastre.

în imagine: lucrătorii Ocolului silvic 
Târnauca le urează militarilor care participă 
la Operaţiunea antiteroristă un Paşte fericit 
şi, obţinând pacea pentru Ucraina, să revi
nă cât mai curând la baştină.
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avea mai multe cauze, este 
important să consulţi medicul. 
Doar în urma unor analize de 
sânge poate fi constatată lipsa 

1 acestei vitamine. Oboseala 
apare deoarece această vitami

nă ajută la producerea de celule 
roşii, care transportă oxigenul în 

corp. Când nu există suficient oxi
gen în celule, te simţi obosit.

* Slăbiciune musculară.
Dacă te confrunţi cu lipsa de 

vlagă şi îţi este greu să 
duci chiar şi o sacoşă 
uşoară de la magazin, 
această problemă 
poate fi pusă pe seama 
lipsei de vitamina B12. 
Carenţa ei duce la slă
biciunea muşchilor.

* Furnicături în

să se manifeste şi prin lipsa puterii 
de concentrare. De asemenea, cei 
afectaţi uită, aşa că nu este de 

mirare să

Pe măsură ce înaintăm în 
vârstă capacitatea orga

nismului de a absorbi vitami
na B12 din alimente înceti
neşte. Nu numai înaintarea 
în vârstă este o cauză a defi
citului de vitamina B12, ci şi 
unele tratamente medica

mentoase şi lipsa cărnii din 
alimentaţie pot duce la 
această problemă, lată ce 
semne indică organismul:

* Oboseala. Ai dormit nouă ore 
pe noapte, însă te simţi obosit, mai 
ales după-amiaza? Oboseala este 
principalul semn al carenţei de vita
mina B12, însă pentru că poate

Uiţi tot timpul?
PARACETAMOLUL te ajută să ţii minte!

Paracetamolul, unul dintre cele mai cunoscute 
şi utilizate calmante, poate stimula memoria şi 
reduce stresul. Oamenii de ştiinţă consideră că 
paracetamolul acţionează direct către celulele cre
ierului ce ţin de controlul funcţiilor organismului.

Conform rezultatelor studiului, persoanele care 
iau zilnic paracetamol ar putea avea o memorie 
mult mai bună.

Pe lângă rolul de a reduce febra şi de a ame
liora durerile, paracetamolul mai poate reduce şi 
numărul substanţelor din organism numite prosta- 
glandine.

Acestea sunt eliberate în cazul unei răni sau 
a unei boli şi sunt responsabile de sensibiliza
rea terminaţiilor nervoase. Adică, ele sunt 
cele care provoacă durerea.

în plus, paracetamolul declanşează şi eli
berarea de serotonină (hormon al stării de 
bine) diminuând durerea şi indirect acţionând i

asupra memoriei, prin reducerea stresului.

,rM
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URZICILE, leacul primăverii
ff Irzica este o 
S jp lan tă  cunoscu

tă pentru virtuţile sale 
de mai bine de 2.000 
de ani, fiind o plantă 
utilizată pentru ame
liorarea a nenumărate 
afecţiuni, de la diabet 
şi până la adenomul 
de prostată, lată şi 
alte beneficii asupra 
sănătăţii!____________

Alergiile. Alergiile de primă
vară pot fi ameliorate dacă ape
lezi la ceaiul de urzică. Frunzele 
plantei sunt bogate în antioxi- 
danţi, cât şi în minerale şi vitami
ne. Se pun 250 ml de apă clo
cotită peste o linguriţă de frunze 
mărunţite şi se lasă să infuzeze 
10 minute. Se beau două căni 
pe zi, timp de o lună.

Astenia. Şi astenia de pri
măvară poate fi tratată cu ajuto
rul urzicilor. Acestea sunt bogate 
în complexul de vitamine B, vita
mina A, dar şi în potasiu, fier şi 
magneziu. Se poate apela la 
tinctura de urzici, care se obţine

Tot ce trebuie 
să ştii despre

URZICI k

din doi-trei pumni de urzici bine 
mărunţite, peste care se pune 
alcool de 70 de grade, cât să le 
acopere. Se lasă la macerat 
două săptămâni, într-un loc întu
necat. Se iau câte 20 de picături 
pe zi, care se dizolvă în puţină 
apă, după mese. Remediul nu 
este recomandat şi dacă suferi 
de ulcer sau de gastrită.

Adenomul de prostată. O 
altă afecţiune care poate fi trata
tă cu ajutorul infuziei de urzici 
este adenomul de prostată. Se 
beau câte doi litri de infuzie de 
urzică pe zi, cură pe care o ţii o 
lună de zile. Faci o pauză de

două săptămâni, după 
care se poate repeta. 
De asemenea, reme
diul le este de ajutor şi 
bărbaţilor care au fost 
operaţi de cancer de 
prostată.

De ajutor în diabet.
Această plantă ajută şi 

la reglarea glicemiei, de 
aceea este utilă per
soanelor care suferă de 
diabet. Se poate face o 

cură de o lună de zile, perioadă 
în care se bea suc proaspăt de 
urzici, câte o jumătate de cană, 
în fiecare dimineaţă.

Contra viermilor intesti
nali. Această plantă are pro
prietăţi antibacteriene, de aceea 
este utilă celor care suferă din 
cauza viermilor intestinali. Cel 
mai indicat este decoctul. Peste 
două linguriţe de frunze de urzi
că mărunţite se toarnă o cană cu 
apă fierbinte şi se lasă la infuzat 
15 minute. Se bea neîndulcit, di
mineaţa, pe stomacul gol.

(Leacuri şi terapii)

Vitamina B12 are acţiune 
antialergică. Această vitamină are 
un puternic efect antianemic, aju
tând la asimilarea fierului. Este 
esenţială pentru buna funcţionare a 
creierului, crescând viteza de 
reacţie, are rol antalgic, antialergic 
şi ajută la eliminarea toxinelor. 
Acţionează „în echipă”, în multe 
procese din corp, împreună cu 
vitamina Bs.

Carenţa: este mai crescută la 
vegetarieni, întrucât această vita
mină este prezentă mai ales în pro-

piele. Dacă simţi frecvent senzaţia 
de furnicături în piele sau ca şi cum 
cineva te-ar înţepa cu acul, cauza 
poate fi deficitul de vitamina B12. 
Aceste senzaţii apar, deoarece 
nervii au de suferit.

* Lipsa puterii de concentra
re. Deficitul de vitamina B12 poate

mai ştii unde ai 
pus cheile de la casă. în urma unui 
studiu efectuat în SUA s-a consta
tat că persoanele care sufereau de 
lipsa vitaminei B12 se confruntau 
cu lipsa puterii de concentrare, 
spre deosebire de cei care nu 
aveau această problemă.

* Ai pielea palidă. Un alt semn 
al carenţei acestei vitamine este şi 
pielea palidă, care are aspect mai 
gălbui decât în mod normal, spun 
specialiştii. Totodată, persoanele 
care au această problemă devin 
mai sensibile, ceea ce înseamnă 
că plâng din orice.

dusele de origine animală. Lipsa se 
manifestă prin anemie, oboseală, 
pierderi de memorie, demenţă, tul
burări musculare, alergii.

Exces: nu prezintă reacţii 
adverse. Rareori, excesul este 
asociat cu acneea.

Vitamina B12 poate fi prescrisă 
pentru tulburările de memorie la 
persoanele în vârstă.

Alimente pentru 
un meniu ideal
Există alimente care nu trebuie să lipsească din meniul 

zilnic. Cerealele sunt pline de fibre, foarte importante 
pentru digestie, lactatele sunt necesare oaselor, fructele şi 
legumele sunt sursă de vitamine. Specialiştii ne dau sfa
turi cum să alcătuim un meniu echilibrat.

Alimente bogate în vitamina B12 şi acid folie. Ce au în comun faso

lea, carnea de vită, salata cu piept de pui sau somonul la grătar? Toate 
sunt bogate în acid folie şi vitamina B12, atât de importante pentru orga
nism.

Acestea ajută la prevenirea afecţiunilor sistemului nervos. Acidul 
folie îl găsim, de obicei, în fasole şi verdeaţă. Vitamina B12 se găseşte 
în peşte, carne de pasăre şi în produse lactate.

Multe fructe şi legume. Fructele şi legumele conţin anitoxidanţi care 
ne ajută să avem un organism sănătos. Studiile au arătat că persoa
nele care mănâncă zilnic fructe şi legume sunt mult mai sănătoase faţă 
de cele care introduc rar în meniul lor aceste alimente.

Nu uitaţi de produsele bogate în seleniu. Seleniul e un mineral care 
acţionează ca un antioxidant puternic. Studiile arată că acesta este ele
mentul minune care ne poate scăpa de afecţiuni precum depresiile sau 
stresul. Doza zilnică de seleniu e de 55 micrograme pe zi şi se găseş
te în cereale, orez brun, nuci, seminţe şi leguminoase.

Mâncaţi peşte de câteva ori pe săptămână. Nici urmă de stres, 
dacă mâncaţi de cel puţin trei ori pe săptămână peşte, spun specialiştii. 
Acesta conţine acizi graşi omega-3 care ajută organismul să facă faţă 
afecţiunilor precum depresiile sau stresul.

Luaţi o doză zilnică de vitamina D. Această vitamină poate fi găsită 
în gălbenuşuri de ou, carne de vită, lactate, cereale. Dar, şi o oră de 
plajă te poate face să te simţi mult mai bine. Asta pentru că soarele 
ajută corpul să asimileze calciul şi să echilibreze vitamina D din orga
nism.

O tabletă de ciocolată neagră, desertul potrivit. Ciocolata neagră 
are efecte pozitive asupra nivelului de endorfine din creier şi menţine 
inima sănătoasă. Studiile au arătat că ciocolata neagră scade nivelul 
tensiunii arteriale şi induce un sentiment de bine în întregul organism.

Rubrică susţinută de Valeria STEFUREAC
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Luminoasa Sărbătoare
/V

a învierii Domnului
Sărbătoarea Paştelui este marcată de obiceiuri străvechi 

ce ţin de credinţa unei curăţiri şi înnoiri interioare, manifes
tată prin primenirea casei şi înnoirea hainelor, alături de alte 
tradiţii.

moaşe şi sănătoase, iar cele 
care au fost neglijate se pot 
simţi jignite.

Obiceiurile de Paşti nu 
diferă mult de la o zonă a lu
mii la alta, ci ţin în special de 
specificul gastronomic. 
Peste tot se prepară mâncă
ruri tradiţionale, cum ar fi 
pasca la români, Osters- 
tollen în Germania, Baba 
Wielancona la polonezi. Cel 
mai des, aceste mâncăruri 
sunt binecuvântate la biseri
că, alături de ouă şi carne.

Iepuraşul de Paşti este 
un simbol păgân, emblemă 
a fertilităţii, asociat de creş
tini cu apariţiile lui lisus 
după înviere. Prima menţio
nare a iepuraşului ca simbol 
pascal apare în Germania, 
pe la 1590. în unele regiuni 
din această ţară se credea 
că iepuraşul aduce ouăle 
roşii în Joia Mare şi pe cele 
colorate altfel în noaptea 
dinaintea Paştelui.

Printre alte simboluri ale 
Paştelui se mai numără lilia
cul, expresie a purităţii, şi 
fluturele, a cărui ieşire din 
crisalidă în altă formă amin
teşte de învierea lui lisus 
Hristos.

Peste o săptămână du
pă duminica Paştilor, în pri
ma zi de luni o parte din 
creştinii ortodocşi obişnu
iesc să sărbătorească Paş- 
tele Blajinilor. Această săr
bătoare mai este numită şi 
Prohoadele, Paştele Morţi
lor sau Lunea Morţilor, fiind 
dedicată spiritelor moşilor şi 
strămoşilor.

în comunităţile tradiţio
nale, ciocnitul ouălor se face 
după reguli care diferă de la 
o localitate la alta, dar, ori
cum, respectarea lor este 
obligatorie: cine are prima 
lovitură (de obicei, bărbatul 
mai în vârstă), ce părţi ale 
ouălor să fie lovite, ciocnitul 
să fie “pe luate”, “pe schim
bate”, “pe văzute” sau “pe 
nevăzute”. Ciocnesc mai 
întâi soţii între ei, apoi copiii 
cu părinţii, după care părinţii 
cu celelalte rude, cu prietenii 
şi vecinii invitaţi la masă.

în unele localităţi cojile 
ouălor sunt aruncate pe pă
mânt pentru fertilizarea hol
delor, viilor şi livezilor, se 
păstrează pentru vrăji sau 
descântece sau se pun în 
hrana animalelor.

După slujba de înviere 
de la miezul nopţii, are loc 
prima masă de Paşti în fa
milie.

în prima zi de Paşti, 
exista obiceiul ca toată fami
lia să se spele într-un 
lighean în care au fost puse 
ouă roşii şi bani de argint 
sau de aur, crezându-se că 
toţi vor fi astfel sănătoşi şi 
prosperi.

Cel mai spectaculos şi 
mai bine cunoscut obicei 
este stropitul, practicat de 
popoarele cu origine germa
nică în amintirea zeiţei ferti
lităţii şi a primăverii. Băieţii 
şi bărbaţii stropesc fetele şi 
femeile, în a doua zi de 
Paşti, potrivit unui obicei 
străvechi. Scopul este ca 
acestea să rămână frumoa
se pe tot parcursul anului.

în Cehia şi Slovacia, 
stropitul femeilor poate fi 
înlocuit cu aplicarea unor 
lovituri uşoare, cu un bici 
special, împletit din opt, 12 
sau chiar 24 de ramuri de 
salcie şi decorat cu panglici 
colorate. Se crede, şi în 
acest caz, că femeile “curta
te” astfel vor rămâne fru-

să te îmbraci cu o haină
nouă, îmbrăcămintea 
nouă, la fel ca şi apa, are 
un rol purificator.

* în ziua de Paşti nu 
este bine să dormi, pentru 
că în restul anului vei fi 
somnoros, vei avea ghi
nion, viermii vor mânca 
semănăturile, recolta va fi 
distrusă şi te va prinde 
ploaia ori de câte ori vei 
vrea să lucrezi câmpul.

* Lumânarea de la 
înviere trebuie păstrată în 
casă şi aprinsă în caz de 
boală, calamităţi naturale, 
supărări.

* în dimineaţa zilei de 
Paşti e bine să priveşti 
prima dată într-o cofa cu 
apă neîncepută. Se spune 
că vei avea vederea buna 
în restul anului.

* Se spune că e bine 
să te speli pe faţă cu apa 
neîncepută d intr-o cană 
nouă, în care ai pus un ou 
roşu, unul alb, un bănuţ 
de argint şi un fir de iarbă 
verde, semne ale sănătă
ţii, prosperităţii şi sporului 
în toate.

* în ziua de Paşti nu se mănâncă oul 
cu sare, se spune că transpiri tot anul.

* Pasca, crucea de pe ea sau anafura 
sunt considerate de leac, de aceea se 
păstrează bucăţi din ele peste an.

* Cocoşul sfinţit de Paşti se credea că 
este o sursă de belşug, sănătate şi dra
goste. în vechime oamenii aduceau cocoşi 
la slujba de înviere, pe motiv că aceluia 
căruia îi va cânta primul cocoşul în acea 
noapte va avea noroc tot anul. Apoi coco
şii erau daţi de pomană săracilor.

* La masa de Paşti e bine să mănânci 
mai întâi un ou, se crede că acesta aduce 
sănătate trupului pe parcursul anului, apoi 
peşte şi carne de pasăre, pentru a fi sprin
ten precum peştele şi uşor ca pasărea.

* Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în

ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cea
laltă.

* Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile 
după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc 
tot anul.

* De Paşti se aşează o bucăţică de fier 
sub prag, ca o protecţie pentru casă.

* Dacă prima persoană care îţi intră în 
casă este bărbat, vei avea noroc tot anul.

* De Paşti, există credinţa că cerurile 
se deschid, permiţând sufletelor celor 
morţi să se întoarcă acasă, pentru a-şi 
proteja rudele dragi.

* Se spune că cei ce mor în duminica 
de Paşti sunt scutiţi de Judecata divină, 
sufletele lor ajungând direct în rai.

* Copiii născuţi în ziua de Paşti sunt 
binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi 
presărată cu noroc.

CREDINŢE SI SUPERSTIŢII DE PAŞTI
La este
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BERBECUL. începi săptămâna concentrân- 
i du-te pe rezolvarea, cât mai urgentă, a unor pro- 
‘ bleme legate de locul de muncă. Eşti într-o 

'continuă agitaţie, reuşind să treci peste unele 
obstacole. în această săptămână ai face bine să te concen
trezi pe valorificarea propriilor abilităţi, preocupări ce ţi-au 
adus avantaje în plan financiar. Este adevărat că totul 
depinde de ambiţie şi efort. Spre sfârşitul săptămânii eşti 
mult mai senzitiv, atent la ceea ce simţi, la ceea ce te face 
să fii cu un pas înaintea adversarilor.

TAURUL. Eşti în formă atâta timp cât faci 
activităţi pe placul tău. O carte bună de citit, o 

' vizită la muzeu. Reiei anumite relaţii, conversaţii, 
te întorci în locuri pe unde nu ai mai trecut de 

ceva timp, iar locul natal poate fi o adevărată oază 
de bucurie. La mijlocul săptămânii ai şansa de a rezolva 
unele conflicte cu superiorii, dând dovadă de corectitudine 
şi diplomaţie. Spre sfârşitul săptămânii trebuie să acorzi o 
atenţie deosebită relaţiei cu partenerul. Concentrează-te pe 
finalizarea unor proiecte.

GEMENII. Intri în posesia unor informaţii valo- 
roase, ce au legătură cu casa, patrimoniul, un

C nou domiciliu, încă de la începutul săptămânii. 
Este momentul să acorzi mai multă atenţie unuia 

din părinţi, care se confruntă cu serioase probleme 
de sănătate. La sfârşitul săptămânii ai nevoie de mai multă 
relaxare, resimţind în mod profund agitaţia, starea de dis
confort ce te-a urmărit pe tot parcursul acestei săptămâni. Ai 
grijă de sănătatea ta în general.

RACUL. Comunicarea şi studiile joacă un rol 
. important în această săptămână, astfel că ai oca- 

■ zia să fii înaintat în plan profesional. Vei fi impli- 
' cat în proiecte importante ce se vor derula pentru 

mulţi an. Te bucuri de susţinerea şi aprecierea 
superiorilor. Te confrunţi cu starea de neîncredere, în legă
tură cu persoana iubită. Spre sfârşitul săptămânii eşti mult 
mai preocupat de relaţia cu colegii.

LEUL. încep să se vadă roadele muncii tale 
/fe»  susţinute, chiar dacă însă nu se rezolvă proble- 

j  mele în plan financiar, ai totuşi speranţa că de 
fapt tot răul a fost spre bine. în a doua parte a săp

tămânii, acorzi mai multă atenţie relaţiei cu familia, 
părinţii, au loc conversaţii legate de casă, gospodărie. 
Relaţia cu persoana iubită este oarecum contradictorie. 
Posibil să revii la o relaţie din trecut sau să îţi aminteşti mai 
des de momentele plăcute petrecute cu o persoană dragă.

FECIOARA. Eşti în plină acţiune, dornic să 
aduci transformări importante în viaţa ta, în 

, ™ 'special în ceea ce priveşte serviciul. Atenţie la
investiţiile pe care le faci, nu te avânta să cheltui 

banii. Cert este că eşti predispus la cheltuieli 
neaşteptate, necesitând mult calm şi răbdare. Ai ocazia să 
te reîntâlneşti cu persoane dragi, la sfârşitul săptămânii, 
persoane pe care nu le-ai mai văzut de mult timp.

BALANŢA. Ai ocazia să experimentezi tot felul 
de trăiri, să treci de la o extremă la alta, de la 
s*area de agitaţie la starea de relaxare totală. 

jT Descoperi adevărul din spatele unor acţiuni, veni
te din partea unor "prieteni”. Tot ce părea "roz şi fru

mos”, afli acum ca fiind vorba de o mare păcăleală. Aşa că 
vezi cu cine te însoţeşti şi fă-ţi o curăţenie serioasă în lista 
de prieteni. Spre sfârşitul săptămânii, te gândeşti cum să 
faci rost de bani pentru a-ţi îndeplini unele capricii de 
moment.

SCORPIONUL. Ai ocazia să reglezi acum 
unele "conturi” cu prietenii. Se discută mult des
pre afaceri, parteneriate, datorii ce trebuie achi- 

' tate. Este nevoie de mult calm din partea ta, iar 
starea de nervi şi de agitaţie nu face decât să înde

părteze oamenii de care ai nevoie. Spre sfârşitul 
săptămânii, te simţi neînţeles de persoanele apropiate. 
Discuţii peste discuţii, reproşuri, ceva din trecut vine peste 
tine, iar sufletul şi mintea deja îţi sunt mult prea obosite.

SĂGETĂTORUL. Eşti dezorientat de schim- 
bările ce intervin permanent în viaţa ta. Timpul 

, se derulează rapid, fiind pus în situaţia de a lua 
V  _ y  decizii. Eşti agitat, tensionat. Ai nevoie de 

pauză, măcar de o scurtă vacanţă. La mijlocul 
săptămânii ai ocazia să primeşti susţinere din partea unor 
prieteni. La sfârşitul săptămânii preferi să îţi petreci timpul 
departe de lumea dezlănţuită.

CAPRICORNUL. Sunt favorizate călătoriile 
ce au legătură cu studiile. Relaţia cu persoana 
iubită este aducătoare de bucurii şi împliniri. 
Posibil să te reîntâlneşti cu o persoană din 

‘ trecut, faţă de care ai trăit adevărate momente de 
dragoste. Primeşti susţinerea din partea familiei pentru a- 
ţi împlinii unele dorinţe ce vizează cariera, o nouă afacere. 
La sfârşitul săptămânii ai ocazia să petreci momente minu
nate alături de prieteni.

VĂRSĂTORUL. Este posibil să primeşti 
[ veşti bune legate de achiziţionarea unei case. 
închei un contract important, atenţie însă la 

termeni şi condiţii. Concentrează-te pe finaliza
rea unor demersuri personale, fără să mai împărtăşeşti cu 
ceilalţi despre ceea ce ţi-ai propus să realizezi. La sfârşitul 
săptămânii te concentrezi pe imaginea publică, carieră, 
modul în care poţi aduce, în prim plan, experienţa ta pro
fesională acumulată de-a lungul timpului.

PEŞTII. Primeşti o veste importantă, din par- 
M tea unui prieten. în a doua parte a săptămânii, 
1 alternezi întâlnirile cu prietenii, cu munca şi 

'obligaţiile de serviciu, ce trebuie finalizate cât mai 
rapid. Este nevoie de mai multă concentrare pe rezolvarea 
obligaţiilor personale şi detaşarea de problemele altora. Ai 
ocazia să reiei unele cursuri şi chiar să ajungi până la 
urmă să le si finalizezi.
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La 13 aprilie îşi marchează jubileul de 60 de ani 
domnul

Ion TODORIUC
din or. Cernăuţi.

Cu ocazia acestui eveniment important, primeşte 
sincere felicitări de la cei scumpi şi dragi -  soţia Vera, fiica 
Lilia împreună cu soţul Andrei şi nepoţica Diana, fiica 
luliana, mama Gheorghina, fraţii llie şi Gheorghe împreună 
cu familiile lor, surorile Stanca şi Elena împreună cu 
familiile lor, precum şi de la numeroasele rude, prieteni, 
cumetri şi cunoscuţi, de la foştii şi actualii colegi de 
serviciu.

Ei toţi îi urează multă sănătate, 
performanţă sportivă în continuare 
bunăstare, fericire şi multe 
din partea copiilor şi nepoţilor, 
însoţească norocul la orice pas, 
la răscrucile drumului destinulu 
să aibă mereu undă verde. Să-i 
viaţa lungă şi frumoasă ca o zi de Prier.

La mulţi ani si toti buni!

La 15 aprilie, în ajunul Sfintei învieri a Domnului lisus 
Hristos,

îşi va sărbători un frumos jubileu, doamna

Aurica CARAUŞU
din or. Cernăuţi.

S-a născut sărbătorita noastră într-o zodie bună, când pomii 
dau în floare şi păsările călătoare fac drumul întoarcerii la cuibu
rile lor. Poate de aceea şi trăieşte mereu cu primăvara în suflet.

Doamnă Aurica, în această zi însemnată, când în cununa vie
ţii înfloreşte încă un trandafir, vă aduc cele mai frumoase felicitări 
şi flori culese din sânul primăverii toţi membrii familiei, toate rude
le, prietenii, îndeosebi fostele colege, dar şi membrii colectivului 
ziarului nostru. Vă urăm multă sănătate, feri

cire şi ca toate primăverile ce vor urma să vă aducă în suflet flori, bucurii şi 
seninul cerului în priviri.

Stimată doamnă Aurica, cele mai apropiate şi dragi sufletului persoane 
-  fiul Ruslan împreună cu familia, nepoţica şi nepoţelul vă transmit urmă
torul mesaj:

Viaţă lungă şi frumoasă /Dumnezeu să-ţi dăruiască,
Ne rugăm la Preaînaltul /Să-ţi îmbogăţească veacul.
Te stimăm şi te iubim /Ani o sută îţi dorim!
La mulţi ani, dragă Aurica!

Cu ocazia zilei de naştere, 
familia lui Vasile şi Elena Cuciurean 

aduce sincere felicitări şi gânduri bune părintelui
Gheorghe PATRAUCEAN,

un vrednic slujitor al lui Hristos, celui care se roagă, trăieşte şi 
munceşte cu multă dăruire pentru alţii, trăind credinţa prin faptă.

Pentru toţi acei care trec pragul Bisericii Sfântul Nicolae din 
satul Pătrăuţii de Sus, părintele Gheorghe este un adevărat spri
jin şi îndrumător pe calea vieţii, iar fiecare întâlnire cu sfinţia sa 
este un prilej de zidire, o sămânţă a gândului roditor şi un îndemn 
spre fapte bune.

Cu prilejul zilei de naştere, cu deosebit respect şi 
consideraţie, toţi enoriaşii Bisericii Sfântul Nicolae, îndeosebi 
familia Vasile şi Elena Cuciurean îi doresc vrednicului păstor, 
multă sănătate, ajutor şi sprijin de la Bunul Dumnezeu, linişte şi 
pace sufletească alături de toţi cei dragi.

La mulţi şi binecuvântaţi ani!

In aceste zile frumoase, când mireasma 
păscuţei şi gama multicoloră a ouălor încon
deiate vestesc despre învierea mântuitoare a 

Domnului nostru lisus Hristos, în familia 
Gostiuc din satul Mahala, raionul Noua Suliţă, 
este o mare sărbătoare prilejuită de marcarea 

zilei de naştere a fiicei şi surioarei dragi. în popor 
se spune că iubitele, adoratele şi gingaşele 
doamne şi domnişoare sunt izvorul vieţii pe 

pământ. Anume ele ştiu să aştepte, să ierte, să 
rabde... Toate acestea se referă şi la sărbătorita 

noastră,
Ana GOSTIUC,

învăţătoare de clasele 
re la Şcoala medie din s 
Ostriţa-Mahala, raionu 
Noua Suliţă, care 

îşi mai prinde în buchetul multicolor al anilor 
o floare de o rară frumuseţe.

în această zi de primăvară plină de 
sărbătorii divine, când în casa familiei Gostiuc 
cu flori de primăvară, toţi cei care o iubesc, cu cele 
mai frumoase cuvinte, izvorâte din adâncul sufletului o 
felicită şi o îmbrăţişează cu multă dragoste, adresându-i 
sincere urări de sănătate, prosperitate, belşug şi armonie în viaţă şi să dea 
Bunul Dumnezeu ca anii ce vor urma să fie şi mai norocoşi, şi mai fericiţi pen
tru toată familia dumneaei.

La mulţi, mulţi ani.

Sunt oameni între oameni, 
pe unii i-ai văzut şi i-ai uitat ime
diat, pe alţii, însă, multă vreme 
după întâlnire îi ţii minte, le vezi 
aievea chipul, le auzi vocea...

Printre aceştia se numără şi săr
bătoritul
Eduard 

DAMASCHIN
din satul Sinăuţii de Jos, 

raionul Hliboca.
Ziua de 14 aprilie vine în

familia Damaschin cu multă bucurie şi voie bună, deoarece anume într- 
) astfel de zi, se născu un bujor cu inimă blândă şi suflet mare 

azi scumpul soţ, dragul tătic, fecior iubitor. Cu prilejul 
frumoase sărbători, întreaga familie: soţia 
, fiul lon-Eduard, fiica Maria-Emili, părinţii Ion şi 

, fratele Maxim, bunica Maricica, părinţii-socri 
şi Leonid împreună cu toate rudele care sunt ală- 

ri de dumneavoastră, vă urează, domnule Eduard, ca viaţa 
vă fie ţesută cu crini şi trandafiri, iar a lor petale să vă 
nue drumul frumoasei fericiri. Dragostea şi înţelepciu

nea, omenia, norocul şi sănătatea să vă călăuzească calea 
vieţii.

Mulţi ani îţi dorim cu drag/Şi doar primăveri în prag, 
Sănătate, mult noroc/ Cu toţi cei dragi la un loc.

J

Cu prilejul luminoasei Sărbători a învierii Domnului îi felicit sincer şi 
cordial pe locuitorii satelor Igeşti şi Ciudei, care s-au unit într-o comună 
teritorială. Este o pornire foarte importantă spre prosperarea localităţilor

noastre. Fie ca lumina Sfintelor 
Paşti să le însenineze 
sufletele, să-i îndemne la fapte 
bune. Urez fiecărei familii 
sănătate, fericire, pace în casă 
şi în ţară, bunăstare şi numai 
bine.

Anatolie PIŢU, 
primarul comunităţii 

teritoriale unite Ciudei- 
Igeşti, raionul Storojineţ

Se apropie Sărbătoarea învierii Domnului -  
principalul praznic creştin marcat în mod deosebit 
în sânul familiei. Cu profundă recunoştinţă îi felicit 
cu prilejul Sfintelor Paşti pe alegătorii mei din 
Crasna şi din localităţile vecine, dorindu-le în 
primul rând, pace şi sănătate, lumină în suflet, o 
masă bogată. Deoarece Pastele este o sărbătoare 
familială, doresc ca în ţara noastră să fie create 
locuri de muncă şi posibilităţi pentru un trai decent, 
ca părinţii plecaţi la câştig peste hotare să revină 
acasă şi să întâlnească împreună cu întreaga 
familie marile sărbători creştine.

Ştefan MITRIC, 
deputat în Consiliul Regional

F  Lumina divină coboară pe acest pământ. Sfânta şi luminoasa 
sărbătoare a învierii Domnului este un minunat prilej pentru 

a aduce în dar cele mai sincere felicitări tuturor celor dragi 
şi apropiaţi. Sărbătoarea sărbătorilor, cea a învierii Domnului 
aduce multă lumină, bucurie, optimism şi pace în sufletele 

creştinilor care au nevoie de toate acestea pentru triumful vieţii, 
a binelui asupra răului.

Cu acest prilej sunt felicitate familiile bravilor gospodari din 
raionul Noua Suliţă, cea a lui Vasile si Viorica LEANCA’ j
din satul Draniţa, şi familia lui Călin şi lulia BIDAŞCU din 
satul Costiceni, raionul Noua Suliţă, de către domnul Andrei Colac, 

locuitorul satului Costiceni, dorindu-le pace şi linişte sufletească, 
sănătate şi un Paşte 

fericit. Să vi se 
împlinească toate 

dorinţele bune, să vă 
aibă Dumnezeu în 
paza Sa cerească, 

îngerul păzitor să vă 
călăuzească, iar 

Maica Domnului să 
vă ocrotească mereu.

Paşte fericit şi la 
mulţi ani!
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Celia împreună cu soţul şi cei doi copii sărbătoreşte 
Sfintele Paşti în familie, mai exact la mama ei 

acasă. Cântăreaţa va lua în noaptea de înviere lumina 
de la biserică, iar a doua zi de Paşti va pleca la 
Bucureşti, căci luni va participa la o emisiune, ediţie 
specială de Sfintele Paşti, unde va cânta live o piesă 
populară alături de un ansamblu folcloric.

Celia a fost mereu răsfăţată, 
în noaptea de înviere, de mama 
ei cu pască, cozonac, drob, frip
tură şi salată de beouf, preferată 
de artistă. „Sunt fana salatei de 
beouf, mereu eu salata de 
beouf, şi nu numai, însă anul 
acesta voi fi musafiră. Ajung la 
mama doar sâmbătă când toate 
vor fi deja pregătite de către ea 
şi sora mea, ştiu: sunt cam 
răsfăţată! îmi doresc sănătate 
pentru mine şi familia mea, şi

îmi doresc să găsesc piese care 
să liniştească multe inimi, să 
aducă bucurie, să descreţească 
frunţi şi să ajungă în timp record 
la inimile dumneavoastră!” , 
spune îndrăgita artistă.

Celia a ţinut să transmită şi o 
urare admiratorilor săi: „Vă do
resc tuturor Paşte fericit! Fie ca 
Lumina învierii să lumineze 
neîncetat în inimile dumneav- 
oastre.

Hristos a înviat!”.

LIBERTATEA
liderul presei româneşti 

din Ucraina

http://w w w .lyberti.com  
lib erta tea@ ram b ler.ru  

tel. 066-00-93-999
Abonează-te pe 6 luni - 49,10 grn.

Şef redactor 
Mihai GR0SU

Adresa redacţiei: or. Cernăuţi, . -o ^
str. Mickiewicz, 5 ^e'^Kedactor
Tel.mobil: 066-00-93-999, -# * * *  Romeo
libertatea@rambler.ru; V ^ ’ CRĂCIUN

Contul de decontări

p /p  2 6 0 0 6 0 1 1 3 4 8 1 5 0  
Kon E flP n o y  3 9 3 0 1 5 2 0  

b nAT "yKpcoi|6aHK" ( m .Km ib ) 
M OO 3 0 0 02 3

COFONDATOR AL ZIARULUI - 
COLECTIVUL REDACŢIEI

CBiflOUTBO N9 HLI489-178 tlP BÎA 16.07.2014

COLEGIUL DE REDACŢIE 
Valeria ŞTEFUREAC: 
secretar responsabil de redacţie 
Tatiana CARLAŞCIUC: redactor literar 
Dumitru VERBIŢCHI 
Vasile CARLAŞCIUC 
Cristina GOSTIUC, Sergiu BĂRBUŢĂ 

Designe şi adaptare computerizată 
Valentina ROBU, Marian ANDRONIC

BiAqpyKOBaHO y  n n  KniouyK C.M. 
m . MepHiBui, Byn, 3aBOflct.Ka, 37 b

Autorii materialelor publicate 
poartă responsabilitatea totală 
pentru veridicitatea faptelor 
expuse.
Redacţia poate să publice 
materiale fără să împărtăşească 
punctul de vedere al autorului.

Tir. to ta l: 5200

Retipărirea materialului este 
posibilă doar cu consimţământul 
autorului.
Preluarea materialelor publicate 
în paginile ziarului este posibilă 
doar în cazul când se face 
referire la săptămânalul 
„Libertatea Cuvântului”.

U,iHa A o ro B ip H a

http://www.lyberti.com
mailto:libertatea@rambler.ru
mailto:libertatea@rambler.ru

