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CERNĂUȚI: Restaurarea Casei Memoriale
„Aron Pumnul”, o misiune imposibilă?

NETREBNICII CARE 
NE CONDUC

„Ce caută aceste elemente nesănă-
toase în viaţa publică a statului? Ce ca-
ută aceşti oameni care pe calea statului 
voiesc să câştige avere şi onori, pe când 
statul nu este nicăieri altceva decât orga-
nizarea cea mai simplă posibilă a nevoilor 
omeneşti? Ce sunt aceste păpuşi care 
doresc a trăi fără muncă, fără ştiinţă, fără 
avere moştenită, cumulând câte trei, patru 
însărcinări publice dintre care n-ar putea 
să împlinească nici pe una în deplină con-
ştiinţă? Ce căuta d. X profesor de univer-
sitate, care nu ştie a scrie un şir de limbă 
românească, care n-are atâtea cunoştinţe 
pozitive pe câte are un învăţător de clase 
primare din ţările vecine şi care, cu toate 
acestea, pretinde a fi mare politic şi om de 
stat? Ce caută? Vom spune noi ce caută. 
Legile noastre sunt străine; ele sunt făcute 
pentru un stadiu de evoluţiune socială care 
în Franţa a fost, la noi n-a fost încă. Am fă-
cut strane în biserica naţionalităţii noastre, 
neavând destui notabili pentru ele, am du-
rat scaune care trebuiau umplute. Nefiind 
oameni vrednici, care să constituie clasa 
de mijloc, le-au umplut caraghioşii şi hai-
manalele, oamenii a căror muncă şi inteli-
genţă nu plăteşte un ban roşu, stârpiturile, 
plebea intelectuală şi morală. Arionii de tot 
soiul, oamenii care riscă tot pentru că n-au 
ce pierde, tot ce-i mai de rând şi mai înjosit 
în oraşele poporului românesc. Căci, din 
nefericire, poporul nostru stă pe muchia ce 
desparte trei civilizaţii deosebite: cea sla-
vă, cea occidentală şi cea asiatică şi toate 
lepădăturile Orientului şi Occidentului, gre-
ceşti, jidoveşti, bulgăreşti, se grămădesc 
în oraşele noastre, iar copiii acestor lepă-
dături sunt liberalii noştri. Şi, când loveşti 
în ei, zic că loveşti în tot ce-i românesc şi 
că eşti rău român… Liberalii sunt smântâ-
na şi temeiul României, noi suntem nişte 
rămăşiţe din vechile populaţiuni autohtone, 
care nu merită să fie băgate în seamă. De! 
iertaţi-ne, boieri Arioneşti şi Caradeşti, că 
ni s-a părut şi nouă, biet, că trăim în ţara 
noastră şi avem de zis o vorbă. Iertaţi-ne 
pentru că nu băgasem de seamă că sun-
tem în Bulgaria, iertaţi-ne apoi că n-am voit 
să ne batem pentru bieţii greci şi bulgari. 

Dar acum, de ne veţi fi iertat sau nu, să 
stăm de vorbă gospodăreşte şi să vă între-
băm ce poftiţi d-voastră? Şi, ca să ştim că 
aveţi dreptul de a pretinde, să întrebăm ce 
produceţi? Arătaţi-ne în Adunările d-voas-
tră pe reprezentanţii capitaliilor şi fabrice-
lor mari, pe reprezentanţii clasei de mijloc 
care să se deosebească de fabrica de mof-
turi ale „Telegrafului”, şi ale „Românului” şi 
de fabrica d-voastră de palavre din Dealul 
Mitropoliei?… Ciudată ţară, într-adevăr! 
Pe cei mai mulţi din aceşti domni statul i-a 
crescut, adică i-a hrănit prin internate, ca 
după aceea să-şi câştige, printr-un meş-
teşug cinstit, pâinea de toate zilele. Dar 
statul a ajuns la un rezultat cu totul con-
trar. După ce aceşti domni şi-au mântuit 
aşa-numitele studii, vin iar 
la stat şi cer să-i căpătuias-
că, adică să-i hrănească 
până la sfârşitul vieţii. Dar 
nu-i numai atâta. Domnia 
lor vor să facă pe boierii. 
3–4–500 de franci pe lună 
nu-i liniştesc şi nu-i fac să 
se puie pe muncă pentru 
a deveni folositori naţiei de 
pe spinarea căreia trăiesc. 
Sunt născuţi pentru lucruri 
mai înalte, pentru depută-
ţii, ministerii, ambasade, 
catedre de universitate, 
scaune în Academie, tot 
lucruri mari la care cinsti-
ţii lor părinţi, care vindeau 
bragă şi rahat cu apă rece 
sau umblau cu patrafirul şi 
sfistocul din casă-n casă, 
nici nu visaseră şi nici 
n-aveau dreptul să viseze, 
căci nu dăduseră naştere 
unor feţi-frumoşi cu stele-n 
frunte, ci unor băieţi groşi 
la ceafă şi târzii la minte, 
de rând, adesea foarte de 
rând. Căci, din două una: 
sau aceşti oameni sunt 
toţi genii şi, prin „calitatea” 
muncii lor intelectuale, merită locul pe ca-
re-l ocupă, sau, neproducând nici o valoa-
re, nereprezentând nici un interes general 
decât pe al stomacului lor propriu, trebuie 
reîmpinşi în întunericul ce li se cuvine. Ţă-
rani? Nu sunt. Proprietari nu, învăţaţi nici 

cât negrul sub unghie, fabricanţi – numai 
de palavre, meseriaşi nu, breaslă cinstită 
n-au, ce sunt dar? Uzurpatori, demagogi, 
capete deşarte, leneşi care trăiesc din su-
doarea poporului fără a o compensa prin 
nimic, ciocoi boieroşi şi fudui, mult mai 

înfumuraţi decât coborâtorii din neamuri-
le cele mai vechi ale ţării. De acolo pizma 
cumplită pe care o nutresc aceste nulităţi 
pentru orice scânteie de merit adevărat 
şi goana înverşunată asupra elementelor 
intelectuale sănătoase ale ţării, pentru ca, 

în momentul în care s-ar desmetici 
din beţia lor de cuvinte, s-ar mântui 
cu domnia demagogilor. Într-ade-
văr, cum li s-ar deschide oamenilor 
ochii când unul le-ar zice: „Ia staţi, 
oameni buni! Voi plătiţi profesori 
care nici vă învaţă copiii, nici car-
te ştiu; plătiţi judecători nedrepţi şi 
administratori care vă fură, căci nici 
unuia dintr-înşii nu-i ajunge leafa. Şi 
aceştia vă ameţesc cu vorbe şi vă 
îmbată cu apă rece. Apoi ei toţi po-
runcesc şi nimeni n-ascultă. Nefiind 
stăpân care să-i ţie în frâu, ei îşi fac 
mendrele şi vă sărăcesc, creându-şi 
locuri şi locuşoare, deputăţii, primă-
rii, comisii şi multe altele pe care 
voi le plătiţi peşin, pe când ei nu vă 
dau nimic, absolut nimic în schimb, 
ci din contră vă mai şi dezbracă, 
după ce voi i-aţi înţolit. N-ar fi mai 
bine ca să stăpânească cei ce n-au 
nevoie de averile voastre, având pe 

ale lor proprii? Sau cel puţin oameni care, 
prin mintea lor bine aşezată, vă plătesc ce 
voi cheltuiţi cu dânşii? De aceea, alungaţi 
turma acestor netrebnici care nu muncesc 
nimic şi n-au nimic şi vor să trăiască ca oa-
menii cei mai bogaţi, nu ştiu nimic şi vreau 

să vă înveţe copiii, şi n-au destulă minte 
pentru a se economisi pe sine şi voiesc să 
vă economisească pe voi toţi.

Mihai EMINESCU

Vineri, 15 iunie, se împlinesc 129 de ani de la trecerea 
în eternitate a  lui Mihai Eminescu. Cu acest prilej, vă 

prezentăm un articol scris de cel care a fost și jurnalist, 
nu doar un remarcabil poet.  Din ciclul: „Alții mai proști ca 
noi…mai rar!” sau “Tâmpiți am fost și tot așa am rămas!”.  
Un articol scris de Mihai Eminescu în ziarul „Timpul”, 
1877.
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Pagină realizată de Mihai URSU

Expert ucrainean: Bogăţiile 
naturale aparţin poporului 

şi  nu companiilor
Gazele naturale 

extrase în Ucraina tre-
buie să fie mai ieftine 
decât cele europene, 
consideră Vsevolod  
Stepaniuk, colaborator 
ştiinţific la Institutul de 
Economie Mondială și 
Relații Internaționale 
al Academiei Naționa-
le de Științe a Ucrai-
nei. Preţurile la gazul 
autohton sunt identice 
cu cele europene, iar 
aceasta înseamnă  că 
populaţia este jefuită, 
consideră expertul. „În 
conformitate cu arti-
colul 13 din Constitu-
ţie, bogăţiile naturale 
aparţin poporului şi  nu 
companiilor care ex-
ploatează resursele 
naturale. Companiile 
vând populaţiei aces-
te resurse de trei ori 
mai scump, având o 
rentabilitate lunară de 
200%”, a declarat Vse-
volod Stepaniuk în  ca-
drul unei conferinţe de 
presă. După cum a ex-

plicat expertul, consu-
matorii casnici şi sfera 
comunală pot fi asigu-
rate cu gaze natura-
le  extrase în Ucraina. 
„Costul mediu al gaze-
lor autohtone este de 
70 de dolari, însă aces-
ta este vândut cu 200-
300$. Nu putem spune 

că acestea sunt politici 
economice juste. Aces-
te prețuri afectează 
formarea altor prețuri 
pentru diverse servicii", 
a spus Stepaniuk.

Reamintim că pre-
ţurile gazelor naturale 
pentru populaţie vor 
creşte în viitorul apro-

piat cu 70 la sută. În 
aceste condiţii un me-
tru cub de gaze va cos-
ta 11 grivne, în timp ce 
actualul preţ este de 
6,9 grivne. Majorarea 
preţului la gazele natu-
rale este una din con-
diţiile impuse de către 
FMI.  

Începând cu 1 iulie curent, 
pensia minimă pentru persoanele 
care au un stagiu de muncă ne-
cesar (25 de ani pentru bărbaţi şi 
20 de ani pentru femei) va consti-
tui nu mai puţin de 1.434 grivne, a 
declarat Elena Ohrimenko, oficial 
din cadrul Fondului de Pensii al 
Ucrainei. Acum, pensia minimă 
este de 1.373 grivne. Potrivit 
Fondului de Pensii, din cei 11,7 
milioane de pensionari ucraineni, 

300.000 primesc o pensie mini-
mă. Pentru pensionarii rămași, 
suma plăților va crește cu doar 
câteva grivne.  Aceste majorări 
nu se referă la persoanele care 
nu au stagiul de muncă necesar. 
În acelaşi timp vor fi majorate 
şi pensiile privilegiate. În Ucrai-
na 10.000 de persoane primesc 
pensii în valoare de 13.730 griv-
ne. Din iulie, pensiile lor vor con-
stitui 14.340. 

Erdogan ameninţă
cu războiul după

închiderea moscheilor 
din Austria

Recep Tayyip Erdogan ame-
nință cu războiul după închiderea 
moscheilor din Austria ca urmare 
a unei decizii luate de cancela-
rul Sebastian Kurz. Președintele 
turc a criticat ferm decizia de a 
închide şapte moschei ca măsu-
ră de a combate „islamul politic". 
Liderul de la Ankara a spus în-
tr-un discurs că „aceste măsuri 
luate de cancelarul austriac mi-e 
teamă că sunt pe cale să con-
ducă lumea spre un război între 
Cruce şi Semilună”. Cancelarul 
austriac, conservatorul Sebasti-
an Kurz, a anunţat recent că ţara 
sa va expulza mai mulţi imami fi-
nanţaţi din străinătate şi va închi-
de şapte moschei, în scopul de a 
lupta împotriva „islamului politic". 
Decizia este legată, îndeosebi, 

de reconstituirea, foarte contro-
versată, de către copii îmbrăcaţi 
în soldaţi, în una dintre principa-
lele moschei din Viena afiliată 
comunităţii turce, a unei bătălii 
emblematice din istoria otomană. 
„Societăţi paralele, islamul politic 
şi radicalizarea nu-şi au locul în 
ţara noastră”, a declarat şeful 
guvernului austriac într-o confe-
rinţă de presă. „Ei spun că vor 
expulza oamenii noştri religioşi 
din Austria. Credeţi că nu vom re-
acţiona dacă vor face asta? Asta 
înseamnă că va trebui să luăm 
măsuri”, a reacţionat Erdogan, 
fără alte detalii, în discursul ţinut 
la Istanbul. Aproximativ 360.000 
de persoane de origine turcă 
locuiesc în Austria, dintre care 
117.000 sunt cetăţeni turci.

Întâlnirea preşedintelui 
SUA, Donald Trump, cu lide-
rul din Coreea de Nord, Kim 
Jong-Un, a generat doar rezul-
tate simbolice, însă nimic con-
cret, atrag atenţia specialiştii 
în relaţii internaţionale citaţi de 
agenţiile Reuters şi Associated 
Press. Donald Trump şi Kim 
Jong-Un au anunţat marţi, cu 
ocazia întrevederii istorice din 
Singapore, angajamentul de-
nuclearizării Peninsulei Core-
ea, Washingtonul semnalând 
intenţia oferirii unor garanţii de 
securitate Phenianului. Până 

de curând, cele două părţi se 
ameninţau reciproc cu distru-
gerea. „Preşedintele Trump 
s-a angajat să ofere garanţii 
de securitate Coreei de Nord, 
iar liderul nord-coreean Kim 
Jong-Un a reiterat angajamen-
tul ferm de a realiza denuclea-
rizarea Peninsulei Coreea", se 
arată în comunicatul comun 
difuzat după întrevedere. Ana-
lişti politici citaţi de Agenţia 
Reuters avertizează că sum-
mit-ul a produs doar rezultate 

simbolice, însă nimic concret. 
„Nu este clar dacă vor urma 
noi negocieri în sensul atinge-
rii obiectivului denuclearizării", 
a declarat Anthony Ruggiero, 
expert la Fundaţia pentru Apă-
rarea Democraţiei, cu sediul în 
Washington. „Rezultatul pare 

a fi o reeditare a momentului 
în care negocierile au rămas, 
fără a fi un pas major înainte", 
a subliniat el.

Summit-ul istoric Donald 
Trump-Kim Jong-Un s-a termi-
nat în Singapore cu semnarea 
unui document în care Pheni-
anul s-a angajat pentru denu-
clearizarea totală a peninsulei 
coreene. Înainte de summit, 
Trump a anunțat că îl va invita 
pe liderul nord-coreean la Casa 

Albă. Cei doi șefi de stat s-au 
întâlnit pe insula Sentosa din 
Singapore. Este pentru prima 
dată când un lider de la Washin-
gton s-a întâlnit cu unul de la 
Phenian. Documentul semnat 
de Donald Trump și Kim Jong-
Un în cadrul summit-ului de la 

Singapore angajează Coreea 
de Nord la o „denuclearizare 
totală” a peninsulei coreene. 
Kim Jong-Un a mai promis 
acest lucru în timpul discuțiilor 
cu omologul sud-coreean, dar 
este încă neclar ce anume în-
seamnă acest lucru și când se 
va întâmpla, notează BBC. De 
cealaltă parte, Trump promite 
că SUA vor oferi garanții de 
securitate Coreei de Nord, în 
schimbul dezarmării nucleare.

Întâlnirea Trump-Kim 
Jong-Un. Cum văd

analiştii summit-ul
istoric din Singapore

PENSIA MINIMĂ, MAJORATĂ
LA 1 IULIE
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„BILETE DE CĂLĂTORIE”… ÎN INFERN 
La 28 iunie 1940, în nor-

dul Bucovinei și în Basa-
rabia, la fel ca și în Țările 

Baltice, iar în 1939 – în Ucraina 
Apuseană, a intrat, odată cu 
tancurile sovietice, și mașina 

uriașă și strașnică a regimului 
totalitar. Ea a strivit sute de mii 
de vieți omenești. Semăna frică 
în oameni și acționa prin călăii în 
uniformă de NKVD-iști.  Operați-
unile întreprinse de organele de 
reprimare erau bine planificate și 
purtau un caracter de masă. Una 
dintre ele a avut loc în noaptea 
din 12 spre 13 iunie 1941, cu 
zece zile înainte de venirea altei 

urgii – a războiului. 
Încă în primăvara anului 1941 

a fost adoptată directiva despre 
„curățirea Republicii Ucrainene de 
elementul antisovietic”. Acest ele-
ment antisovietic era bănuit în ori-

ce localitate din 
regiunea Cernă-
uți, creată la o 
lună după „eli-
berare”, dar mai 
ales în localită-
țile cu populație 
românească. Din 
documentele se-
crete de atunci, 
iar în prezent 
scoase în fondu-
rile deschise ale 
arhivei, aflăm că 
la 8 iunie 1941 
a fost adoptată 
hotărârea Comi-
tetului executiv 
regional și biro-
ului Comitetului 
regional de par-
tid referitoare la 
desfășurarea la 
13 iunie 1941 a 
strămutării în lo-
curi îndepărtate 

ale Uniunii Sovietice a trădătorilor 
de patrie, moșierilor, fabricanților, 
activiștilor partidelor contrarevo-
luționare, negustorilor și a altor 
elemente contrarevoluționare și 
criminale din regiunea Cernăuți. 
La realizarea acestui plan dra-
conic au fost mobilizați 3.000 de 
comuniști și comsomoliști, au fost 
repartizate 269 de automobile, 
2.803 căruțe și numărul necesar 

de vagoane. Erau vagoane pentru 
vite, căci slugoii regimului totalitar 
nu-i considerau de oameni pe per-
soanele care făceau parte din ca-
tegoriile ce alcătuiau acel element 
antisovietic. „Bilete de călătorie” le 
ofereau „troicile operative”, care 
în noaptea spre 13 iunie numai în 
raionul Herța au condamnat și de-
portat 1.373 de persoane, dintre 
care 1.090 de români, 125 evrei, 
31 de ucraineni, 2 nemți, 1 polo-
nez  și 120 de persoane, naționa-
litatea cărora n-a fost indicată în 
documente, a precizat în unul din 
articolele sale dl Petru Grior, con-
ducătorul Centrului de cercetări 
istorice și culturale din Cernăuți. 

La 18 iunie 1941 primul secre-
tar al Comitetului regional de partid 
Cernăuți, I. Grușețki, i-a raportat lui 
Nichita Hrușciov, pe atunci primul 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist (bolșevic) al 
Ucrainei, despre „desfășurarea cu 
succes” a deportării din regiunea 
Cernăuți a elementelor contrare-
voluționare. La Kiev a fost trimisă 
următoarea informație: au fost de-
portate 2.279 de familii (7.720 de 
persoane). Fostul arhivist Petru 
Grior a constatat că aici nu au in-
trat persoanele deportate din raio-
nul Herța. Potrivit datelor generale, 
în acea zi de 13 iunie au fost urca-
te în marfare și trimise fără bilet de 
întoarcere în taberele GULAG-ului 
circa 44 mii de persoane „ostile” 
regimului totalitar din regiunile apu-
sene și regiunea Ismail ale Ucrai-
nei, precum și din Moldova. 

Primul secretar al Comitetului 
regional de partid Cernăuți, I. Gru-

șețki, a apreciat astfel rezultatele 
deportărilor în masă, punctul cul-
minant al cărora a fost la 13 iunie 
1941: „Desfășurarea măsurilor de 
curățire a regiunii de elemente 
dușmănoase antisovietice au con-
solidat pozițiile noastre la sate, 

au dus la sporirea productivității 
muncii la întreprinderile din regiu-
ne, precum și a dispoziției mora-
le și politice  a țăranilor săraci și 
mijlocași, au trezit la ei dorința de 
a depune cereri de a fi primiți în 
colhozurile care se organizau”. 

Aceste gânduri optimiste ale 
principalului comunist din re-
giune au fost spulberate peste 
câteva zile de către uraganul 

războiului. Iar imediat după cea 
de a doua „eliberare” slugoii 
staliniști vor reveni iarăși la ide-
ea „curățirii regiunii de elemente 
ostile”. Vor urma alte valuri de 
deportări. Mulți dintre copămân-
tenii noștri, duși în siberii fără 

de sfârșit”, nu vor reveni la baș-
tină. În satele lor natale se vor 
ridica cruci, simbolul suferinței 
și jertfei lor. Iată de ce, din sin-
cere porniri creștine și umane, 
în preajma zilei de 13 iunie în 
satele noastre sunt pomenite 
jertfele regimului totalitar. 

Vasile CARLAŞCIUC

SATUL CUPCA, ÎNVEȘMÂNTAT
ÎN NEUITARE…
Un eveniment important 

din preajma jubileului 
de 590 de ani al satului 
Cupca

Recent, sala de festivități a CIE Cupca 
a găzduit o manifestare festivă prilejuită de 
apariția părţii a doua a monografiei istorice 
a satului Cupca, cu titlul „Cupca, un sat din 
Bucovina. Monografie istorică. Partea II (anii 
1944-2000)”. Autor – Domețian-Modest CU-
CURUZ, fost profesor de matematică, fost 
director de școală, originar din acest sat.

În anul 2004, în România, a fost editată 
prima monografie istorică a satului, întitula-
tă „Cupca, un sat din Bucovina. Monografie 
istorică. Partea I (anii1429-1944)”, avându-l 
ca autor principal pe vrednicul fiu al aces-

tui sat, regretatul dr. inginer Petre Cioba-
nu din Brașov, dar și pe alți doi coautori la 
fel de talentați și purtând de-a lungul vieții 
dragostea de baștină, stabiliți și ei cu traiul 
în România, cu părere de rău tot trecuți în 
eternitate, profesoara Reveca Prelipcean și 
economistul Vasile Slănină. 

Noua monografie istorică a satului Cup-
ca are circa 218 pagini şi a fost tipărită la 
Editura „Misto” din orașul Cernăuți. Redac-
tor tehnic, designer și paginator este jur-
nalistul Marin Gherman, responsabilă de 
ediție – profesoara  Marilena Zâgrea, prima 
computerizare aparține Anastasiei Cucu-
ruz, nepoata autorului.

Nu la mult timp de la apariția cărții date, 
în sala de festivități a CIE Cupca a avut loc 
lansarea ei. Cu această ocazie, am pregă-
tit o expoziție de cărți și materiale din ziare 

dedicate satului Cup-
ca, evenimentelor și 
oamenilor de aici. De-
oarece festivitatea re-
spectivă a coincis și cu 
Ziua mondială a ocro-
tirii copiilor, i-am avut 
mai întâi pe scenă pe 
micuții de la Instituția 
preșcolară „Rânduni-
ca”, care sub îndruma-
rea educatoarelor și a 
metodistei Maria Du-
gan, au prezentat un 
mic concert de toată frumusețea. Grupa vo-
cală a școlii, în frumoase costume naționale, 
condusă de neobosita profesoară de limbă 
maternă, doamna Lucica Dușceac, a pre-
zentat mai întâi un scurt recital poetic dedi-
cat satului natal (îndrumate de subsemnata), 
mai apoi câteva cântece populare dedicate 
Bucovinei, vetrei strămoșești. Marta Belici, 
una dintre cele mai talentate eleve ale școlii, 
a interpretat și un cântec solo.

În continuare a vorbit despre felul cum a 
adunat materiale, despre anumite perioade 
din viață, autorul monografiei, domnul Do-
mețian Cucuruz. Prezent la manifestarea în 
cauză a fost și domnul deputat Grigore Timiș, 
care la rândul său, a accentuat importanța 
și rolul apariției unei asemenea cărți în viața 
unui sat. Ca amintire i-a dăruit autorului un 
ceas de perete, iar bibliotecii școlii – un set 
de reviste pentru copii. Domnia sa s-a referit 
și la pregătirile ce trebuie să le facem pentru 
anul viitor când vom marca 590 de ani de la 
prima atestare documentară a satului Cupca. 
În continuare au vorbit membrii  familiei au-
torului – soția Elena, fiul Nicolae, fratele Va-
lerian Cucuruz, nepoata Elena Bicer. Au luat 
cuvântul fiii satului, protagoniștii monografiei 
– cantorul Viorel Timiș, profesorul-pensionar 
Iancu Popescu, fostul primar Lazăr Druciuc, 
profesoara Lucica Dușceac ș. a. 

În final, primarul satului, domnul Aurel 

Alerguș,  a menţionat printr-o diplomă munca 
autorului, dl Domețian Cucuruz, iar alta i-a în-
mânat-o lui Grigore Timiș, pentru susținerea 
apariţiei acestei cărți, dar și pentru aportul 
adus la dezvoltarea și promovarea valorilor 
materiale și morale ale satului natal. Ase-
menea diplome li s-au înmânat și din partea 
colectivului pedagogic al CIE Cupca, ele fiind 
înmânate de directoarea Maria Lazurca. 

Invitații la întâlnire au vizitat Muzeul isto-
ric al satului Cupca, unde se păstrează mul-
te lucruri de valoare pentru sat și oamenii 
lui. Doamna Maria Lazurca i-a mulţumit dlui 
Domeţian Cucuruz pentru asemenea clipe 
de neuitat, petrecute în incinta şcolii. 

Bibliotecile din Bucovina s-au îmbogățit 
cu o nouă carte. Sunt deja multe cărți des-
pre Cupca, unele dedicate personalităților de 
aici, altele semnate de originari din aceas-
tă localitate, nemaivorbind despre articolele 
din ziare, materialele din revista „Logos” și 
„Agape” (ce apare online la Timișoara), ce 
sunt publicate în permanență. Să dea Bunul 
Dumnezeu ca această comoară spirituală a 
satului să fie dusă cu cinste mai departe.

Eleonora SCHIPOR, profesoară 
superioară la CIE Cupca, membră a Uni-
unii Jurnaliștilor din Ucraina și a Uniunii 

Scriitorilor Europeni din Moldova 
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Potenţial sinucigaş 
salvat de poliţie

Colaboratorii Poliției de pa-
trulare din regiunea Cernăuți au 
salvat viața unui bărbat, care a 
încercat să se sinucidă, sărind 
de pe pod în râul Prut. Oamenii 

legii au fost alertați de niște tre-
cători, care au comunicat că pe 
podul, ce leagă regiunile Cernă-
uți și Ivano-Frankivsk, un bărbat 
încearcă să sară în râu. Polițiștii 

l-au îndemnat pe bărbat să nu 
facă acest lucru, însă acesta nu 
a reacționat la rugămintea lor. 
Oamenii legii au fost nevoiți să 
recurgă la șiretlicuri. Unul dintre 

polițiști i-a propus bricheta pentru 
a aprinde o țigară, iar celălalt l-a 
înșfăcat de mână și, folosind că-
tușele, l-au tras peste gard.    

Judecătoria raională Noua Suliță i-a 
aplicat o amendă de 510 grivne unei fe-
mei, care a bătut-o pe o educatoare de 
la grădinița de copii. Incidentul s-a pro-
dus încă în aprilie 2015 în satul Dranița 
din raionul Noua Suliță când respectiva 
doamnă a venit la grădiniță împreună cu 
concubinul său pentru a-și lua cei doi co-
pii din prima căsătorie. Judecata luase 
hotărârea ca după desfacerea căsători-
ei copiii să rămână cu tatăl. În acea zi, 
însă, Curtea de Apel Cernăuți a sistat ac-
țiunea hotărârii precedente și a decis că 
odraslele vor locui împreună cu mama. 
Bineînțeles, educatoarea încă nu avea 
de unde ști despre o asemenea hotărâre, 
de aceea ținea una și bună că nu-i dă co-
piii. Aceasta s-a enervat și, împreună cu 
concubinul său, i-au aplicat educatoarei 
mai multe lovituri. Martori ai acestor scene au fost copiii minori. Judecata a luat în calcul faptul că 
în perioada examinării cazului inculpata era gravidă, precum și avea în întreținere doi copii minori.       

În scop de ameninţare: noi detalii 
din istoria cu grenadele

Grenadele, ce au fost desco-
perite la începutul acestei luni la 
Ceahor și Cernăuți, erau menite 
pentru doi întreprinzători-compa-
nioni. Aceștia se ocupă de con-
strucția locuințelor. Proprietarul 
casei de la Ceahor afirmă că a pri-
mit și în trecut asemenea „cado-
uri” amenințătoare. După incident, 
în curtea casei au fost instalate 
camere de supraveghere. Amin-
tim că la începutul lunii poliția a 
dezamorsat două grenade – una 
în satul Ceahor, iar cealaltă – la 
Cernăuți.  

Cinci ani de detenție a primit 
vinovatul tragicului accident în 
care a decedat o femeie gravi-
dă. Sentința a fost pronunțată de 
Judecătoria raională Zastavna. 
În luna noiembrie a anului 2015 
șoferul unui microbuz a acciden-
tat-o mortal pe o femeie, iar fecio-
rul acesteia s-a ales cu mai multe 

traume. Pe timp de noapte și în 
condiții de ceață șoferul a luat în 
depășire o altă mașină pe partea 
dreaptă. Din cauza traumelor tâ-
năra femeie a decedat, iar fecio-
rul s-a ales cu mai multe traume 
grave. La momentul accidentului 
șoferul microbuzului se afla în 
stare de ebrietate.    

„RUDA TA ARE NEVOIE
DE TINE” – POLIȚIȘTII AU 

DEPISTAT NOI SCHEME
DE ESCROCHERIE

Un grup de escroci, 
care acționau prin in-
termediul telefoanelor, 
au fost depistați nu de-
mult de poliție. Ruda ta 
a nimerit într-o situație 
neplăcută. E nevoie de 
bani pentru a aranja 
lucrurile, – anume sub 
acest pretext criminalii 
au sustras sume enor-
me de bani de la mai 
mulți cetățeni. Organi-
zatorul unei astfel de 
scheme era un bărbat 
condamnat, iar compli-
cii săi – doi taximetriști 
cunoscuți. Cernău-
țeanul în vârstă de 31 
de ani și cei doi com-
plici ai săi au sustras, 
în perioada 2017-2018, 
sume enorme de bani. 
Polițiștii au demonstrat 
complicitatea acestui 
trio la circa 20 de cazuri 
de escrocherie. Suma 
sustrasă de la cetățeni 
constituie circa 500 mii 
grivne. Cercetările în 
acest caz continuă.     

Niște contrabandiști i-au propus 750 euro unui 
ofițer de securitate pentru a favoriza trecerea peste 
frontieră a 15 lăzi cu țigări, adică a 7.500 de pachete. 
Organele competente au documentat acest caz, iar 

cel ce a încercat să-l mituiască pe ofițer a fost reținut. 
A fost demarată o procedură în baza articolului 369 
punct 3 al Codului Penal al Ucrainei.  

MITĂ
PROPUSĂ 

UNUI
OFIȚER DE SECURITATE

PENTRU AGRESAREA UNEI EDUCATOARE 
DOAR... AMENDĂ
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Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC

Cum eliminăm melcii din grădină
Metode

ecologice
Sunt recomandate pentru gră-

dinile din jurul casei, unde ne do-
rim un mediu cât mai sănătos. Pe 
suprafețele mici, există o serie de 
tehnici și capcane, care pot func-
ționa, dar pe termen scurt. Iată 
câteva dintre ele:

Bariere
pentru melci

Praful de var. În jurul zonei 
pe care dorim să o protejăm, se 
va trasa o linie de var, lată de 2-3 
cm. Dar în zilele ploioase, metoda 
este mai puțin eficientă.

Fâșiile de plastic negru. Se 
vor plasa pe suprafața solului cu 
ajutorul unor țăruși subțiri. În zi-
lele însorite, plasticul se încinge 
foarte tare, iar melcii care trec 
peste aceste fâșii, vor rămâne 
arși pe ele.

Ceaiul de ardei iute.  Este 
o soluție eficientă și la îndemâ-
nă. Astfel că, se prepară un ceai 
concentrat din ardei iute și apă 
(5-6 ardei iuți tocați, la un litru 
de apă). Ceaiul se fierbe aco-
perit, timp de cinci minute și se 
lasă să se răcească. Cu ajuto-
rul unui pulverizator, pe timp de 
seară, se vor stropi zonele in-
vadate de melci. Atunci când se 
folosește pulverizatorul, ochii și 
nasul se vor proteja. Operațiu-
nea se face doar atunci când nu 
plouă.

Ceaiul de pelin. Este și el 
foarte eficient în asemenea situ-

ații, la fel și cel de lavandă sau 
ghimbir.

Zaț de cafea, scorțișoară și 
piper amestecat cu nisip se va 
presăra în jurul plantelor afectate.

Sarea.  Presărată printre stra-
turile cu vegetație este foarte uti-
lă, întrucât melcii nu o suportă. 
Dar ea trebuie presărată la o oa-
recare distanță de tulpina plantei, 
deoarece și plantele sunt sensibi-
le la sare. Este bine să se evite 
sarea fină, care se dizolvă rapid. 
Procedura se poate aplica doar o 
dată într-un an. Repetarea ei poa-
te degrada solul.

Hreanul crud,  ras și împrăș-

tiat printre flori sau legume, va 
fi și el foarte util.

Capcanele cu bere și za-
hăr. Sunt utile doar pe supra-
fețe mici, melcii fiind atrași de  
mirosul malțului și al drojdiei 
fermentate. Pentru acest tip 
de capcană este nevoie de un 
borcan, care va fi îngropat în 
pământ, lăsându-i afară doar 
marginile. În borcan se va turna 
bere sau o soluție formată din-
tr-o lingură de drojdie, o jumă-
tate de linguriță de zahăr și 250 
ml de apă călduță. Dimineața 
vor fi culeși melcii și schimbat 
lichidul din borcan.

Melcii cu cochilie şi limacşii, aceste vie-
tăți aparent inofensive, pot face ravagii 

în grădinile noastre, dacă nu luăm măsurile 
necesare. Pentru a ține situația sub control, 
avem la dispoziție fie substanțe chimice, fie 
că recurgem la metode ecologice.

• Frumusețe

Berea, ingredientul-minune pentru păr

Astfel, dacă doriţi să aveţi un păr bogat şi să-
nătos, n-ar strica să încercaţi o mască din bere şi 
gălbenuş de ou. 

Reţeta este simplă. Aveţi nevoie de 150 ml bere 
şi două gălbenuşuri de ou. Amestecaţi bine până 
când obţineţi o soluţie omogenă, pe care o aplicaţi 
pe toată lungimea părului. Acoperiţi părul cu un 
prosop sau cu o folie de plastic şi menţineţi masca 
pentru aproximativ 30 de minute. Clătiţi părul cu apă 
călduţă.

Nu este singura variantă pe care o puteţi utiliza. 
O mască ideală pentru zilele călduroase este masca 
din bere şi iaurt. 

Este nevoie de un iaurt mic, un avocado şi o cană 
de bere. Avocado trebuie pasat bine cu un blender 
până ce obţineţi o pastă. Adăugaţi iaurtul şi berea şi 
aplicaţi masca pe părul umed. Se lasă să acţioneze 
jumătate de oră înainte de a clăti părul.

* Mierea este cel mai bun remediu natural pen-
tru reducerea ridurilor. Se spală tenul cu apă caldă 
şi apoi se masează uşor zona ridată cu miere. După 
15 minute se clăteşte.

* Bananele, ingrediente naturale cu efect anti-ri-
duri. Se pasează două banane până se obţine o 
cremă fină. Aceasta se aplică pe faţă, se lasă jumă-
tate de oră să acţioneze, apoi se clăteşte.

* Roşiile hrănesc pielea şi previn apariţia riduri-
lor. Se storc roşiile, se amestecă cu o jumătate de 
linguriţă de miere şi se aplică pe faţă, în zonele cu 
probleme. Ulterior se clăteşte bine tenul.

PRINCIPALELE REMEDII NATURISTE
ÎMPOTRIVA RIDURILOR

• Gătiți gustos împreună cu noi!

Dovlecelul – leguma 
acestei perioade

Supă cremă

Ingrediente: 500 g dovle-
cei, 1-2 cartofi, 1 ceapă, 2 căței 
de usturoi, 2-3 linguri de ulei, 
sare, piper, 750 ml supă de pui 
sau de legume, 150 ml smântâ-
nă, câteva fire de pătrunjel. 

Preparare.  Ceapa și usturo-
iul se curăță și se taie mărunt, iar 
cartofii și dovleceii se curăță și 
se taie cuburi. Se încinge uleiul 
într-un vas și se călește ceapa. 
Când a prins puțină culoare se 

adaugă usturoiul și se mai căleș-
te puțin, apoi se adaugă cuburile 
de dovlecei și cartofii. După vreo 
două minute, se adaugă și supa 
și se lasă să fiarbă până ce se în-
moaie legumele, apoi se mixează 
cu blenderul. Se condimentează 
după gust și se pune smântâ-
na. Se pune pe foc să mai dea 
câteva clocote și se servește cu 
pătrunjel. 

Dovlecei umpluţi cu carne
Ingrediente: 500 g carne 

tocată, o ceapă, 2-3 căței de 
usturoi, 4 dovlecei, roșii, ulei 
de măsline, sare, piper, câteva 
frunze de busuioc și de ore-
gano, 200 g cașcaval.

Preparare. Se taie ceapa și 
usturoiul și se pun la călit în pu-
țin ulei de măsline. Când cea-
pa e transparentă, se adaugă 
carnea și se amestecă. După 
ce carnea își schimbă culoarea, 
se adaugă roșiile, busuiocul și 
oregano și se amestecă. Apoi 
se lasă să fiarbă puțin, până se 
îngroașă sosul. Se sărează și se 
piperează după gust. Se spală 
dovleceii şi se taie în lungime. 
Se scoate miezul cu o linguriță, 
se mărunţeşte și se pune la prăjit 
într-o linguriță de ulei de măsline 
până devine auriu. Se sărează 

și se piperează după gust, se 
adaugă compoziția de carne, se 
amestecă și se mai lasă două mi-
nute pe foc. Se umplu dovleceii, 
se așează într-o tavă tapetată cu 
hârtie de copt și se presară caș-
cavalul ras deasupra. Se dă tava 
la cuptor pentru 20-30 de minute, 
la foc moderat.

Dovlecei umpluţi cu ton şi caşcaval

Ingrediente: 3 dovlecei me-
dii, o ceapă, 3-4 roșii fără coajă, 
o conservă de ton, 200 g cașca-
val, 2-3 linguri de ulei de măsline, 
busuioc, sare, piper.

Preparare. Se spală bine 

dovleceii, se taie în jumătate pe 
lungime și se scobește miezul 
cu o linguriță. Se călește ceapa 
în ulei, se adaugă tonul și roșii-
le, se presară sare și piper și se 
adaugă frunzele de busuioc. Se 
lasă să dea de câteva ori în clo-
cot, apoi se umplu jumătățile de 
dovlecel cu amestecul din tigaie 
și se pune cașcavalul ras deasu-
pra. Se așează într-o tavă care 
se dă la cuptor pentru o jumătate 
de oră. Se servesc calzi.

Poftă bună!

Dovlecelul este una dintre cele 
mai bune legume, fiind foarte eficient 

şi în curele de slăbire. Odată introdus în 
dietă, vă va menține starea de sănătate, vă 
va proteja împotriva unor boli și vă va ajuta 
să le învingeți. Pentru a vă putea bucura de 
toate beneficiile acestei legume, nu o cojiți, 
deoarece cea mai mare concentrație de 
nutrienți se află în coajă. Iată câteva reţete 
gustoase.  
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Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

„ÎNVAȚĂ LIMBA ROMÂNĂ
CA SĂ-L POATĂ CITI PE EMINESCU ÎN ORIGINAL”

Cunoscutul om de litere de 
la București, Alex Ștefănescu, a 
scos recent de sub tipar volumul 
„Eminescu, poem cu poem”, în-
soțind cu câte un text poeziile an-
tume ale genialului nostru poet. 
Răspunzând la o întrebare a re-
porterilor de la „Jurnalul de Chi-
șinău”, el a afirmat: „Cred că pe 
vremea lui Eminescu se trăia mai 
intens, nu ca în vremea noastră 
când se trăiește… trepidant. Oa-
menii contemplau, nu vizionau. 
Se îndrăgosteau, nu „făceau” 
dragoste. Foloseau cu grijă cu-
vintele, nu le risipeau. Eminescu 
a trăit mult, chiar și murind la 39 
de ani. Noi nu trăim mult, trăim 
multe. Combinațiile de cuvinte 
făcute de Eminescu au rezistat 
până acum și vor rezista și de 
acum înainte, poate câteva sute 
de ani. Ele sunt totodată armă-
tura care nu va permite ca lim-
ba română să se destrame prea 
ușor în viitor”. 

Ultima întrebare a interviului a 
răsunat în felul următor: „Poezia 
lui Eminescu nu era eminesciană 
la începuturi, a devenit eminescia-
nă peste mai mulți ani de la debut. 
E foarte emoționant să urmărim 
cum Eminescu devine Eminescu. 
Ce a însemnat pentru Dvs. scrie-
rea volumului? Un omagiu, o înno-
ire, un bilanț?”.

„După ce am trecut de șaizeci 
de ani, mă gândeam adeseori, cu 

sentimentul datoriei neîndeplinite, 
că am să mor în curând fără să fi 
scris o carte despre Eminescu, a 
accentuat Alex Ștefănescu.  Cu-
nosc intelectuali de elită străini 
care învață limba română ca să-l 
poată citi pe Eminescu în origi-
nal și mă invidiază că eu cunosc 
această limbă încă din primii ani 
de viață. Ce fel de critic literar sunt 
eu, dacă n-am scris o carte despre 

Eminescu? mă întrebam dezamă-
git de mine însumi. Apoi, în cei pa-
tru-cinci ani cât am lucrat la carte, 
mi-era teamă că am să mor pe ne-
așteptate, cu cartea neterminată. 
Iată că am avut noroc și am ter-
minat cartea. Scopul principal al ei 
este să relanseze interesul citito-
rilor pentru poezia eminesciană”.

La 15 iunie se vor împlini 129 de ani de la 
împlinirea „singurului dor” al lui Mihai 

Eminescu, Luceafărul poeziei românești, să 
fie „pământ în singurătate-mi”. Acest testa-
ment poetic al lui Mihai Eminescu n-a fost 
îndeplinit, fiindcă poeții naționali au o altă 
soartă, legată de veșnicie. Eminescu îi în-
vață să citească și să iubească limba româ-
nă pe descendenții din neamul său eroic, 
oriunde s-ar afla ei. Or, acum, în secolul al 
XXI-lea, români pot fi întâlniți pe toate cele 
patru zări ale lumii, împreună cu cuvântul 
eminescian.

LA CIORTORIA, LA ÎNTÂLNIRE 
  CU LEGENDA… 

Festivitățile se vor desfă-
șura în curtea Casei-muzeu 
a lui Ivan Mykolaiciuk. Pe 
scena festivalului vor con-
certa cele mai renumite co-
lective artistice din regiune. 
De asemenea, va avea loc o 
expoziție a lucrărilor meșteri-
lor populari, vor fi organizate 
programe distractive pentru 
copii. 

Oaspete al festivalului va 
fi superfinalistul Show-ului 
„Vocea țării”, bucovineanul 
nostru, Andrii Rybarciuk. 

Ivan Mykolaiciuk s-a năs-
cut la 15 iunie 1941, pe vre-
muri de restriște: în acele zile 
în ținutul bucovinean autori-
tățile sovietice au organizat 

deportările în masă ale „elemen-
telor ostile” regimului totalitar, iar 
peste o săptămână ținutul a fost 
cuprins de valul războiului. Ivan a 
fost al patrulea între cei zece frați 
și surori din familia Mykolaiciuk. 

S-a dovedit a fi unul dintre 
cei mai talentați actori de cinema 
din Ucraina și în anii 60-70 era 
permanent invitat pe platourile 
de filmare. Ivan Mykolaiciuk s-a 
produs în 34 de roluri în filme, a 
scris 9 scenarii și a regizat două 
filme. Cele mai cunoscute filme 
cu participarea lui Ivan Mykola-
iciuk sunt: „Umbrele strămoșilor 
uitați”, „Babilon XX”, „Vipera”, 
„Comisarii”, „Pasărea albă cu 
semn negru”, „Hrisovul pierdut”, 
„O toamnă atât de târzie și atât 
de caldă!”, „Pe tăișul spadei” ş.a.  

În anul 1962 Ivan Mykolaiciuk 
se căsătorește cu Maria Carpiuc, 
cu care s-a cunoscut la teatru. 
Filmările „Umbrelor strămoșilor 
uitați” le-a înlocuit însurățeilor 
„luna de miere”.  Anume acest 
film, în care Ivan Mykolaiciuk s-a 
produs în rolul principal, i-a adus 
o popularitate nemaipomenită. 
Regizorul filmului, Serghei Para-
djanov, a menționat că „Ivan nu 
juca, ci trăia în film” și că el nu 
cunoaște un geniu național mai 
mare. 

Filmul „Umbrele strămoșilor ui-
tați” s-a învrednicit de 39 distincții 
internaționale, de 28 de premii la 
diferite festivaluri de film și de 24 
grand-prix. El intră în topul celor 
20 de filme din lume, considerate 
cele mai excelente, și a fost înscris 
în Cartea Recordurilor Guinnes. 

În imagini: la baștina lui Ivan 
Mykolaiciuk; soția legendarului 
actor – Mariika.

Ivan DERDA se mândreşte 
cu fiica sa, SVEATOSLAVA 
Numele 

baritonu-
lui Ivan Der-
da este bine 
cunoscut la 
Cernăuți și în 
Ucraina, dar 
și peste hota-
re, îndeosebi, 
în Moldova 
și România, 
unde deseori 
este invitat să 
evolueze în 
fața comuni-
tății ucrainene 
de acolo. La 
finele lui Flo-
rar, interpretul 
și compozito-
rul Ivan Derda 
și-a sărbătorit jubileul de 55 de ani. La con-
certul jubiliar a ieșit în scenă și fiica lui Ivan 
Derda, Sveatoslava, care a pornit pe urmele 
tatălui și în prezent este asistentă la Catedra 
de Muzică de la Universitatea cernăuțeană. 

Sveatoslava Derda a interpretat în premieră două cântece ale 
tatălui ei – „Cămașa brodată ucraineană” și „Cernăuți, leagăn al 
culturii”, fiind acompaniată de Orchestra de instrumente populare 
„Bucovina”. 

Palmaresul Sveatoslavei Derda este destul de bogat. Ea este 
laureată a premiului întâi al Festivalului internațional de cân-

tece „Dolea”, laureată a premiului întâi al Concursu-
lui panucrainean de romanță contemporană. Fiind 
încă studentă, în anul bicentenarului nașterii lui Ta-
ras Șevcenko, Sveatoslava Derda a lansat un com-

pact-disc cu cântece pe versuri de Marele Cobzar. În 
acel an ea a evoluat cu succes și la Paris. 

Ivan Derda este mândru de faptul că în familia sa 
muzicală cresc asemenea talente. 

La 15 iunie, în Bucovina va fi marcată ani-
versarea a 77-a a nașterii legendei cine-

matografiei ucrainene, Ivan Mykolaiciuk. În 
satul de baștină a vestitului actor și regizor, 
Ciortoria, raionul Chițmani, va avea loc Fes-
tivalul de creație „În ospeție la Ivan”.
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„Un medic-pediatru trebuie
să fie şi un bun psiholog şi pedagog” 

Fiecare om își alege calea în viață sub 
influența convingătoare a anumitor circum-
stanțe. Pentru Corneliu, fiul ziaristului Vio-
rel și surorii medicale Vera Airinei, un factor 
decisiv a fost, totuși, cuvântul mamei, cu 
atât mai mult că el exprima și propriile sale 
dorințe. 

– În familia noastră e primit ca locul de 
muncă să fie statornic, afirmă domnul Cor-
neliu. Iată, mama va avea în curând 52 de 
ani de muncă în unul și același loc. Eu am 
parcurs deja jumătate din această cale de 
muncă aici, la Spitalul regional pentru Copii 
nr. 2, unde am fost angajat după ce-am pri-
mit diploma de medic. Am urmat și cursuri 
la Kiev și am devenit medic pentru diagnos-
ticare funcțională.  Atunci, la începutul ani-
lor 90, spitalul nostru a fost dotat cu utilajul 

necesar, după ultimul cuvânt al 
tehnicii la acel moment. Au urmat 
subvenții serioase din partea sta-
tului, căci aici erau tratați copiii 
care au avut de suferit în urma 
avariei de la Cernobyl. Acum fi-
nanțarea este mai modestă, au 
apărut utilaje mai performante, 
dar și la cele de care ne folosim 
se poate face o diagnosticare 
funcțională expres, care în multe 
cazuri duce la salvarea vieții. Or, 
în salvarea de vieți omenești  și 
constă profesia de medic. 

– Pacienții Dumneavoastră 
sunt copiii, începând de la vâr-
sta de 6 ani, care suferă de boli 
mai complicate. Cât de com-
plicat este pentru un medic să 
lucreze cu asemenea categorie 
de pacienți? 

– Să lucrezi cu copiii este cu 
mult mai complicat decât cu cei 
adulți. În cazul dat este vorba nu 
numai de copii, dar și de părinții și 
chiar de bunicii lor. Medicul trebu-
ie să aibă o atitudine individuală 
față de fiecare copil, multă răbda-
re și tact. Dar și o forță de con-
vingere pentru părinți și bunei. 
Reiese că lucrezi concomitent cu 

două sau chiar trei generații. Chiar și starea 
din societate joacă un anumit rol. O bună 
parte dintre tinerii părinți sunt plecați la 
câștig peste hotare, lăsând copiii în seama 
buneilor. Am impresia că acești copii sunt 
„orfani sociali”. Evident că buneii retrăiesc 
pentru sănătatea nepoților lor, însă noi, me-
dicii, deseori simțim necesitatea de a vorbi 
sincer anume cu părinții.  Sunt convins că 
un medic de la spitalul pentru copii, trebuie 
să fie și un bun psiholog și pedagog. 

– Peste hotare își caută loc de muncă 
și nu puțini medici din Ucraina. 

– O bună parte dintre cei plecați nu 
practică medicina, sau, în cel mai reușit 
caz, îndeplinesc funcțiile de lucrători medi-
cali cu studii medii speciale, adică de surori 
medicale, felceri, chiar paramedici.  Colegi-

lor noștri din Ucraina le vine foarte greu să 
fie angajați ca medici cu specialități înguste. 
Nu de aceea că nu dispun de cunoștințele 
necesare sau de deprinderile practice ce-
rute. În Occident  diferă procesul de pregă-
tire a medicilor de cel existent în Ucraina. 
Diplomele noastre nu sunt recunoscute pe 
piața mondială a muncii, de aceea cel care 
pretinde să lucreze într-o clinică peste ho-
tare urmează să treacă toate testele pen-
tru confirmarea nivelului său de cunoștințe. 
Unii cunoscuți de-ai mei au încercat de mai 
multe ori să susțină aceste teste, așa și 
n-au reușit. Nu la toți le surâde norocul. 

– Cunosc faptul că la Universitatea 
de Medicină ați fost un student foarte 
sârguincios. Ce puteți spune despre ac-
tualii studenți de la medicină? 

– Sunt studenți între studenți. Dar mi se 
pare că atunci, cu un sfert de veac în urmă, 
când eram și eu student, se învăța cu mai 
multă râvnă. Studenții erau conștienți de 
importanța profesiei alese, ceea ce nu se 
prea observă acum. Au sesizat acest lucru și 
pacienții. Aici, în biroul meu, sunt mențiunile 
pe care le-am primit în anii de activitate ca 
medic de categorie superioară. Când intră 
pacienții, atrag atenția asupra acestui lucru 
și nu te mai întreabă când ai făcut studiile. Ei 
au încredere în asemenea specialiști. 

– Cum credeți, lucrătorii medicali, vor 
rămâne mulțumiți în urma reformei între-
prinse? 

– În momentul de față îmi vine greu să 
răspund, deoarece reforma abia începe, iar 
la nivelul nostru, cel al instituțiilor sanitare 
regionale, ea încă nu a ajuns. Primii care 
îi vor simți avantajele și dezavantajele sunt 
medicii de familie. Între colegii mei de facul-
tate sunt și medici de familie. Comunicând 
cu ei, am aflat că se confruntă cu multe gre-
utăți, unii nu dispun nici de calculatoare și, 
deci, încă nu pot fi conectați la rețeaua uni-
că. Oricum, reformele se fac întru perfecți-
onarea sistemului de ocrotire a sănătății și 
spre binele pacienților. 

Ni s-a spus că la nivelul nostru reforme-

le vor ajunge undeva în anul 2020. Sperăm  
că ni se vor majora salariile, căci în întrea-
ga lume munca medicilor este apreciată 
și bine retribuită. Acum sunt cazuri când 
facem un volum de muncă dublu, iar sa-
lariul rămâne același. Nu poți refuza, căci 
este vorba de sănătatea copiilor, iar fiecare 
dintre noi, primind diploma de medic, a dat 
și jurământul lui Hipocrate – de a-i acorda 
asistența medicală cuvenită celui suferind, 
în orice condiții și oricând. Am constatat că 
într-un an acord ajutor la circa trei mii de 
copii bolnavi.  Deşi numărul  copiilor dia-
gnosticaţi cu afecţiuni este în permanentă 
creştere,  există posibilităţi pentru tratarea 
lor la timp. 

În imagini: medicul-pediatru Corneliu 
Airinei; împreună cu părinţii – Viorel şi 
Vera Airinei.  

Corneliu AIRINEI a crescut într-o familie, unde profesia 
de medic este apreciată și înțeleasă ca o stare și un 

îndemn al sufletului. Cu mult înainte de a asculta prelege-
rile în aulele Universității de Medicină și a însuși deprin-
derile practice de la medicii cernăuțeni, Corneliu a avut-o 
ca exemplu pe mama sa – soră medicală, pentru care 
caritatea și noblețea au puterea jurământului lui Hipocra-
te. În august 1966, doamna Vera, venită din Moldova la 
Cernăuți, a fost angajată soră medicală la Spitalul Clinic 
regional, unde lucrează și în prezent. 

MARIA DUȘCEAC DIN NOUA
SULIȚĂ – CEA MAI BUNĂ
SORĂ MEDICALĂ 

Concursul, la care au participat 13 asisten-
te medicale din regiunea Cernăuți, s-a des-
fășurat în două secțiuni: proba de testare a 
cunoștințelor teoretice și proba de aptitudini 
practice.

La final, toate participantele au primit diplo-
me și premii. Locul III a revenit Ianei Verstiuk 
de la Centrul regional de Diagnosticare Medi-
cală, locul II – Inei Kalynciuk de la  Centrul me-
dico-sanitar de asistență medicală primară 
Chițmani, iar premiul I a fost acordat Mariei 
Dușceac de la Secţia de chirurgie a Spitalului 
raional Central din Noua Suliță.

Săptămâna tre-
cută, la Palatul 

„Academic” din Cer-
năuți, s-a desfășu-
rat cea de-a XVIII-a  
ediție a Concursului 
regional „Cea mai 
bună asistentă medi-
cală-2018”. 

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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JUCĂTORII FC BUCOVINA 
AU PLECAT ÎN VACANȚĂ

FC Bucovina a plecat în vacanţă. Pe 21 iunie  vor reîncepe antre-
namentele şi pregătirile pentru noul sezon fotbalistic. Reamintim că 
FC Bucovina a încheiat sezonul pe locul 6 în clasamentul general. În 
Campionatul naţional din Liga a II-a participă 10 echipe. Pe 27 iunie 
este programată conferinţa Federaţiei de Fotbal, în cadrul căreia vor fi 
abordate o serie de chestiuni privind organizarea noului sezon fotba-
listic din Liga a II-a. 

CAMPIONATUL
RAIONULUI
HLIBOCA LA 

FOTBAL

Etapa a IV-a. Rezultate
Grupa I:

Tereblecea – Volcineţii Vechi – 2:2
Hliboca – Ciahor – 2:2 
Tureatca – Cupca – 2:3 
Camenca – Stăneşti – 1:2 
Voloca – Molodia (meci amânat)
Grupa a II-a: 
Petriceanca – Privorochia – 4:1 
Corovia – Stăneşti (2) – 5:1 
Mihailovca – Porubne – 1:3 
Lucoviţa – Hliboca – 0:1 

CAMPIONATUL 
RAIONULUI

NOUA SULIȚĂ
LA FOTBAL

Etapa a VII-a. Rezultate
Liga I:

ŞK.VAL (Ciornovca)  –  Dinăuţi – 4:1 
Sloboda – Toporăuţi – 1:3 
Ridkivţi – Mahala – 3:2 
Marşinţi – Răchitna – 1:2 
Stroieşti – Boian  Priprutia – 1:3 
Liga a II-a: 
Tărăsăuţi – Zelenyi Gai – 0:3 
Podvirna –  Cotileu – 1:2 
Mălineşti – Bălcăuţi – 5:0 
Mămăliga – Noua Suliţă-2017 – 3:2 
Spicul de Aur (Vancicăuţi) – 
Draniţa – 3:2

Sărbătoarea fotbalului, 
la Storojineţ

În Piaţa Independenţei din 
Storojineţ  au fost organizate o 
serie de acţiuni distractive pentru 
fanii echipei naţionale de fotbal.  
Astfel de evenimente sunt orga-
nizate în premieră la Storojineţ.  
Evenimentul a inclus competiţii, 
activităţi distractive, au fost trase 

la sorţi bilete la meciul echipei 
naţionale  a Ucrainei la Liga Na-
ţiunilor şi mingi cu autograful lui 
Andrii Şevcenko.   De asemenea, 
câștigătorii concursurilor  au lăsat 
dorințele pentru echipa națională 
înscrise  pe un drapel mare cu in-
scripţia „Storojineţ”.

ZOÉ BRUNET A 
CÂȘTIGAT TITLUL
DE MISS CUPA 
MONDIALĂ 2018

Cel mai aşteptat eveni-
ment din acest an, Campiona-
tul Mondial de Fotbal 2018, va 
debuta joi, 14 iunie, cu meciul 
Rusia – Arabia Saudită. Multe 
echipe au ajuns deja în Ru-
sia, pentru a se acomoda cu 
fusul orar, temperatura sau 
atmosfera de la turneul final. 
În week-end-ul trecut  a avut 
loc un concurs de frumuseţe, 
la Europa-Park din Rust (Ger-
mania), la care au participat 
tinere din ţările care vor evo-
lua la Cupa Mondială 2018. 
32 de fete, cu vârste cuprinse 

între 18 şi 33 de ani, au defilat 
în echipamentul echipelor lor 
naţionale, în rochii de seară şi 
costume de baie. Participan-
tele trebuiau să se nască în 
țara în care locuiau sau aveau 
cetățenia. Cunoștințele des-
pre fotbal nu au fost solicitate 
în acest concurs de frumuse-
ţe. În juriu au fost, printre alţii, 
reporterul de sport Waldemar 
Hartmann (70 de ani), fostul 
arbitru FIFA Walter Eschweiler 
(82 de ani) și fostul internați-
onal german David Odonkor 
(34 de ani). Juriul a decis ca 

reprezentanta Belgiei, Zoé 
Brunet, o studentă din orașul 
universitar belgian Namur, în 
vârstă de 18 ani, să câştige 
titlul de Miss Cupa Mondială 
2018. „Sunt mândră de acest 
titlu. Sper ca echipa națională 

a Belgiei să facă același lucru 
ca şi mine și să câștige titlul 
la Cupa Mondială", a declarat 
Zoé Brunet, care a primit un 
premiu de 3.500 de euro. Pe 

locul 2 s-a clasat Anahita Reh-
bein din Stuttgart, Germania, 
iar pe poziţia a 3-a – Amanda 
Petri din Copenhaga, Dane-
marca.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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INTUIȚIA FEMEII ȘI SETEA DE RĂZBUNARE

Veronica și alesul ei s-au cunoscut într-o 
seară splendidă de septembrie. Fata petrecu-
se toată ziua la ore, la facultate. Era în ultimul 
an de studii și, pe cât se apropiau examenele 
de licență, pe atât mai încărcată era. Continua 
să lucreze la firma tatălui, una de succes. O 
făcea în paralel cu studiile. Bunul ei părinte 
decedase subit cu jumătate de an în urmă la 
numai 46 de ani. Era omul în floarea vârstei. Își 
făcea planuri frumoase. Își imagina cum o va 
duce spre altar pe unica sa odraslă. Însă, într-o 
după amiază la sediul firmei au fost chemați 
doctorii. Sosind în grabă, cei de la ambulanță 
au constatat decesul omului. Muri în urma unui 
atac de cord. În dimineața acelei zile a simțit 
că ceva nu este în regulă. Și-a chemat fiica, 
la care ținea foarte mult, și i-a zis că se simte 
foarte obosit. A chemat în grabă un notar și a 

scris un testament prin care i-a lăsat ca moște-
nire Veronicăi o sumă solidă de bani, încredin-
țându-i și firma pe care o crease și dezvoltase. 
După ce isprăvise aceste lucruri, i s-a făcut 
puțin mai bine, dar nu pentru mult timp. Pe la 
orele cinci steaua lui s-a stins. A lăsat în urmă 
o viață scurtă, dar trăită frumos, fiica și soția 
îndurerate. 

Veronica s-a încadrat foarte rapid în ac-
tivitatea firmei. Era ajutată și de colegii ră-
posatului său tată, care iubeau mult felul ei 
de a fi, capacitatea de a comunica cu toți și 
ardoarea de a munci. În acea seară încântă-
toare, Veronica a intrat într-o cafenea pentru 
a servi un suc și a se odihni după o zi grea 
petrecută la facultate. Muzica liniștită, ce ră-
suna în local, a transferat-o, parcă, într-o altă 
lume – cea a viselor și speranțelor. Și așa, 
meditând despre una și despre alta, fata 
simți cum cineva o privește dintr-o parte. S-a 
uitat în dreapta. La altă masă stătea, tot de 
unul singur, un tânăr, care, într-adevăr, nu-și 
lua ochii de la ea. Peste câteva minute băr-
batul s-a apropiat.

– De ce stai singură, frumoaso?
– Probabil, de aceea de ce și dumneata, 

i-a răspuns Veronica în doi peri. 
– Sunt Toader și propun să ședem și să 

servim ceva împreună.
– Veronica, i-a întins fata mâna, accep-

tându-i propunerea.
Firul discuției s-a depănat deosebit de 

frumos. Flăcăul i-a povestit multe și de toate. 
Nici nu au observat cum chelnerul de serviciu 
s-a apropiat și le-a zis că e oră târzie. Cei doi 
au făcut schimb de telefoane și și-au promis 
să se mai vadă tot în acel loc romantic. Așa 
au urmat vreo șapte luni. Lumea se apropia 
de Sărbătoarea Luminoasă a Învierii. Într-o 
seară Toader i s-a destăinuit că o iubește mult 
de tot și că vrea să vină la mamă-sa pentru a 
o cere în căsătorie. Fata nu i-a răspuns. Vroia 

să-și mai verifice sentimentele. Pe zi ce tre-
cea tânărul devenea tot mai insistent. Într-o 
seară, în timp ce mama și fiica cinau, se po-
meniră cu el în prag fără să le prevină. 

– Acesta este Toader, mamă. Faceți cu-
noștință, îl prezentă Veronica.

Tânărul le întinse câte un buchet mare 
de trandafiri.

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

– După câte știu vă cunoașteți de prea 
puțin timp. Poate că ar fi cazul să nu grăbiți 
lucrurile. Căsătoria nu este un măr din care 
poți să muști și după aceea să-l arunci, ci 
este pentru o viață toată. 

Și dacă până atunci Veronica șovăia cu 

răspunsul pentru Toader, din acea seară, 
după ce alesul ei a plecat, i-a replicat mamei:

– De ce nu ne-ai dat binecuvântare, 
mamă? 

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

Fata, însă, insistă:
– Mamă am deja 22 de ani și ar fi timpul 

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

– Poate că ai dreptate, Veronica. Sau 
poate Toader are nevoie de banii, ce i-ai 
moștenit de la tatăl tău.

Fata sări ca arsă la auzul acestor cuvinte. 
În acea seară mama nu a putut s-o convin-
gă. A încercat și în zilele următoare să-i dea 
de înțeles că graba nu ajută la nimic, dar în 
zadar. În cele din urmă a cedat. Romanul ce-
lor doi avea deja o „vechime” de mai bine de 
jumătate de an. Într-o sâmbătă călduroasă de 
vară s-au logodit și au decis ca până la nuntă 
să trăiască împreună într-un apartament luat 
în chirie. Și prima noapte au ales s-o petreacă 
la vila unui prieten de-al lui Toader în afara 
orașului. Au savurat din plin acolo luna plină și 
puzderia de stele de pe cer. S-au întors foarte 
fericiți și au început să pună la cale pregătirile 
pentru nuntă. Veronica plutea dusă pe valurile 
fericirii. În fiecare zi Toader o înconjura cu cele 
mai frumoase cuvinte, buchete de flori, cu ca-
douri, fie și mici, dar plăcute. De unde putea 
să știe biata fată că toate acestea sunt lucruri 
false și că într-o zi va regreta mult de tot. În 
plus, o neliniștea și îngrijorarea ce putea fi ci-
tită în ochii mamei. Inima de mamă spunea 
mai multe decât își putea închipui ea, care era 
îndrăgostită din tălpi până-n creștet și purta, 
vorba femeilor mai bătrâne, niște ochelari prin 
care vedea doar culori roze. Veronica nu pu-
tea să nu observe acest lucru, însă privea la 
toate acestea ca la o simplă gelozie a celei 
care i-a dat viață. 

Într-o seară deznodământul s-a produs 
și Veronica s-a convins câtă dreptate a avut 
mama atunci când a vrut s-o ferească de 
această căsătorie. După ce au luat cina și au 
plecat la culcare, Toader s-a ridicat încet și 
s-a retras la bucătărie. Fata a șovăit câteva 
clipe, apoi a plecat tiptil, cu pași de pisică, 
în urma lui. 

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

Bărbatul vorbea în șoaptă.
– Mai rabdă ceva timp, puișor. Numai căsă-

torindu-mă cu Veronica voi putea obține acces 
la banii ce i-a moștenit. După aceea vom avea 
de toate.

La auzul acestor cuvinte lacrimile s-au 
prelins involuntar pe obrajii Veronicăi. A intrat 
rapid în baie pentru a se spăla pe față. 

– De ce nu dormi, scumpo? – a între-
bat-o Toader.

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

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

– Dragul meu, avem o mică problemă.
– Ce fel de probleme mai putem avea 

noi, odorașul meu? Peste o săptămână ju-
căm nunta și ne vom trăi viața în dulceață și 
bună înțelegere.

– Ții minte, a insistat Veronica, am pro-
mis să achit eu toate cheltuielile pentru nun-
tă? Așa a dorit răposatul meu tată.

– Și?
– Banca nu-mi poate elibera acum ba-

ni-gheață. Sunt puși în depozit bancar. Vreau 
să te rog, dacă ai posibilitate, să achiți tu aceste 
cheltuieli și peste două luni îți voi restitui banii.

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

Iată, sosi și ziua nunții. Văzând-o în ro-
chie de mireasă, mama își îmbrățișă cu drag 
unica fiică.

– Cât de mult vreau să te văd fericită, 
Veronica.

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

Și lacrimile s-au prelins din nou pe 
obrajii ambelor. În inima miresei fierbea 
acea sete de răzbunare pe omul pe care 
l-a îndrăgit și care a înșelat-o atât de urât. 
Când funcționarul de la oficiul de stare ci-
vilă le-a adresat tradiționala întrebare de 
sunt gata să fie alături și la bine și la greu, 
Toader a spus un „da” tare. Și iată că veni și 
rândul Veronicăi.

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

Rudele și oaspeții adunați au rămas șo-
cați când mireasa a zbughit-o din local arun-
cându-i din mers în față mirelui voalul alb.

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

Și dusă a fost.

Dumitru VERBIȚCHI          

Era ca acum, prin luna lui Cireșar, când Veroni-
ca i s-a destăinuit mamei că abia așteaptă acea 

zi când alesul său va veni să-i ceară mâna. Avea 
o relație de numai câteva luni cu Toader, dar nu la 
mult timp după ce s-au cunoscut flăcăul i-a spus că 
viața lui nu are sens fără ea și că o iubește mai mult 
decât orice. Fata nu i-a răspuns din start. Deși a fra-
pat-o tânărul chiar de la început, vroia să-și verifice 
sentimentele. 

BERBECUL.  Îți vine destul de greu să gă-
sești un echilibru între obligațiile de serviciu și 
familie, ceea ce te va conduce inevitabil către 
unele probleme. Doreşti  să te ocupi de mai mul-
te activități din care poți câștiga mai mulți bani.  

La sfârșitul perioadei analizate pot avea loc transformări im-
portante care țin de casă, familie, ai mai mult spor, atunci 
când vine vorba despre reparații, renovări. 

TAURUL.  Te simți foarte bine, cât timp nu 
vei ține cont de bârfele și vorbele răutăcioase 
venite din partea invidioșilor. Este recomandat 
să-ți asculți intuiția și să demarezi o afacere 
personală. Primești acum susținere din partea 

familiei în demersurile tale care țin de propria carieră. La 
sfârșitul acestei perioade stai foarte bine la capitolul negoci-
eri. Atenție la cheltuielile pe care intenționezi să le faci acum!

GEMENII. Este posibil să nu obții sprijinul 
financiar de care ai mare nevoie acum. Ai totuși 
ocazia să primești susținere de la cine te aștep-
tai mai puțin. Te vei bucura  de realizări profesi-
onale, în a doua parte a acestei săptămâni. Va 

trebui să dai dovadă de mai multă prudență în relația de 
mariaj, să fii atent la modul în care îți exprimi punctul de ve-
dere. Poți lua unele decizii de care chiar și tu vei fi surprins.

RACUL.  Putem să vorbim despre o perioa-
dă de dinamism, inițiative în ceea ce privește re-
lațiile din cadrul colectivului de muncă. Va trebui 
să dai dovadă de multă prudență în deciziile pe 
care urmează să le iei. Ești predispus la acci-

dente, lovituri, operații chirurgicale. Este recomandat să eviți 
conflictele, de orice fel, în relația cu colegii sau cu superiorii, 
îndeosebi în partea a  doua a acestei săptămâni.

LEUL.  Este foarte posibil să te confrunți 
cu o stare de nemulțumire, în ceea ce privește 
relația cu persoane aflate la distanță. Va trebui 
să fii mult mai prudent. Nu te baza pe promisi-
uni! Ceea ce inițiezi îți va aduce reale câștiguri. 

Acordă o atenție deosebită la relația de dragoste întrucât ai 
ocazia să intri în posesia unor informații care te vor lămuri 
dacă mai merită sau nu să mai investești sentimente într-o 
relație.  

FECIOARA. Începi această săptămână 
nemulțumit că ai de plătit niște restanțe, taxe și 
impozite. Este o perioadă favorabilă pentru că-
lătorii. Se poate vorbi și despre șansa de a te 
implica într-o relație sentimentală cu o persoană 

aflată în străinătate. În partea a doua a acestei săptămâni 
ești mult mai preocupat de propria carieră, de imaginea ta 
în societate. Va trebui să fii mult mai atent la contractele pe 
care le semnezi în această perioadă. 

BALANŢA. Începutul acestei perioade se 
preconizează a fi unul destul de agitat.  Ești 
foarte dinamic, conștient de propria valoare. 
Sunt favorizate acum câștigurile din alte surse 
decât cele din muncă proprie. Poate fi vorba de 

susținere financiară venită din partea partenerului de viață. 
Va trebui să dai dovadă de prudență, îndeosebi dacă ai de 
susținut examene. La sfârșitul acestei săptămâni ești ferm 
decis să demarezi acțiuni curajoase, în plan profesional.  

SCORPIONUL.  Începi această săptămână 
destul de agitat la locul de muncă. Ai ocazia să 
ajungi acum la un consens în relația de mariaj. 
Este posibil să se detensioneze atmosfera și 
să ajungi la sentimente mai bune în relația de 

cuplu. În partea secundă a perioadei analizate va trebui să 
dai dovadă de prudență, în ceea ce privește cheltuielile. Te 
poți aștepta la unele neplăceri, interdicții financiare, blocaje, 
amenzi, sancțiuni. 

SĂGETĂTORUL.  Ești nemulțumit, în pri-
vința relației sentimentale. Ai totuși ocazia să 
rezolvi problemele familiale. Este o săptămână 
favorabilă pentru relația cu colegii de muncă sau 
colaboratorii apropiați. Reușești să detensionezi 

atmosfera din cadrul colectivului de muncă, te prezinți cu 
idei noi, interesante. La sfârșitul perioadei analizate dai do-
vadă de energie şi putere de muncă.  

CAPRICORNUL.  Lucrurile nu stau prea 
grozav, la capitolul relației de familie, mariaj, 
cuplu. Te poți bucura însă de realizări deosebi-
te venite din partea propriilor copii. Sunt șanse 
sporite de implicare într-o nouă relație senti-

mentală. Acordă o atenție deosebită la posibilele probleme 
de sănătate. La sfârșitul acestei săptămâni pot avea loc dis-
cuții intense, în cadrul relației de cuplu.  

VĂRSĂTORUL.  Este o perioadă favorabi-
lă, în privința relației cu propria familie, achiziții 
sau vânzări imobiliare, eventual renovarea unei 
case. În partea secundă a perioadei analizate 
pot avea loc discuții intense în cadrul relației de 

cuplu. Ceva te nemulțumește în mod profund, în plan sen-
timental. Ești ferm hotărât să faci schimbări importante în 
această zonă. Nu-ți neglija nici prietenii! 

PEŞTII.  Începi această săptămână ne-
mulțumit, în privința planului financiar. Aten-
ție însă la eventualele probleme care pot să 
apară, în legătură cu casa, gospodăria sau 
chiar în relația cu părinții. Reușești să re-

zolvi eventualele probleme care țin de relația de mariaj 
sau comunicarea cu propriul copil. Ești destul de agitat, 
atunci când vine vorba despre obligațiile care țin de co-
pii.

HOROSCOP
18.06-24.06.2018
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Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

Sfaturi pentru a menţine 
sănătatea sistemului osos

De ce suferă oamenii
de artrită?

Oamenii care suferă de artrită 
sunt nevoiți să suporte simptome-
le neplăcute provocate de această 
boală. Când acestea sunt accen-
tuate (dureri, pierderea mobilității) 
recurg la tratamente recomandate 
de medic pentru a-și redobândi 
sănătatea oaselor.

Artrita poate să apară la ori-
ce vârstă, și la adulți, și la copii. 
Boala poate da următoarele simp-
tome:

* Dureri de articulații
* Rigiditatea articulațiilor
* Pierderea flexibilității
* Oboseala.
Oamenii trebuie să cunoască 

cauzele artritei pentru a le putea 
evita pe viitor. Din păcate, multe 
persoane nu țin cont de sfaturi-
le specialiștilor și astfel ajung să 
sufere de boli ce provoacă simp-
tome de durere accentuate. Cele 
două forme comune ale artritei 
sunt: osteoporoza și poliartrita 
reumatoidă. Alte forme ale bolilor 
de dureri articulare sunt:

* Artrita reumatoidă – se 
inflamează membrana sinovială 
(țesut cu rol în mobilitatea articu-
lară).

* Poliartrita reumatoidă – 
poate afecta mai multe articula-
ții; în anumite cazuri afectează și 
pielea, ochii, vasele de sânge și 
plămânii.

* Artrita genunchiului afec-
tează cartilajul articular; este o in-
flamație a articulației genunchiu-
lui; se poate ajunge la distrugerea 
articulației.

* Artrita picioarelor produ-
ce simptome de durere mai ales 
noaptea; este o inflamație foarte 
dureroasă.

* Artrita septică este o formă 
de artrită infecțioasă care se ma-
nifestă prin inflamația mare a arti-
culațiilor. Cauza este infecția bac-
teriană sau cu un alt tip de agent 
patogen.

* Guta apare din cauza de-
punerii cristalelor de acid uric în 
articulații. Acest lucru duce la pro-
ducerea inflamațiilor la articulații.

Ce factori afectează controlul calciului în organism?
Deficitul de calciu produce 

artrită
Oasele și articulațiile pot deveni 

poroase din cauza lipsei de calciu 
din organism. De asemenea, sunt 
cauze care duc la tulburări ale con-
trolului calciului în organism, ca de 
exemplu:

* dezechilibrele hormonale (defi-
cit de estrogeni, progesteron)

* excesul de cafea, ceai verde, 
ceai negru

* consumul de alcool în exces
* consumul de cacao și cioco-

lată în exces
* stresul și poluarea (expunere 

la substanțe toxice)
* dezechilibrele glandei tiroide 

(hipotiroidia crește riscul de artri-
tă)

* tulburările endocrine
* starea psihică: mânia, frica, 

tensiunile nervoase.
Depunerea de calciu în alte 

zone ale corpului apare tot pe fon-
dul tulburărilor hormonale. Acest 
lucru poate fi o cauză a formării 
pintenilor artritici, care sunt dure-
roși.

Cartilajele pot fi afectate și de 
deficitul de insulină. Acest hormon 
stimulează sinteza de mucopoli-
zaharide (substanță ce formează 
cartilajele).

De ce avem articulaţii dureroase şi inflamate?
Specialiștii spun că în cazul unor 

boli de articulații – cum este artrita 
reumatoidă – sistemul imunitar devi-
ne slab din cauza infecțiilor. Iată ce 
rol important are sistemul imunitar în 
prevenirea acestor boli:

* El luptă împotriva atacului ra-
dicalilor liberi provocați de agenții 
patogeni.

* Pentru a preveni îmbolnăvi-
rea este necesară întărirea siste-
mului imunitar pentru combaterea 
radicalilor liberi.

* Alimentația trebuie să fie bo-
gată în antioxidanți (fructele de 
pădure au un conținut bogat de 
antioxidanți).

* Dacă sistemul imunitar nu 

face față radicalilor liberi, va avea 
loc o deteriorare a țesuturilor din 
jur.

Astfel sunt afectate nega-
tiv și articulațiile, artrita se 
instalează și apoi treptat se 
poate agrava. Alergiile ali-
mentare și infecțiile pot afec-
ta articulațiile.

Pentru a avea oase şi articulații sănătoase, 
se recomandă de a ţinea cont de urmă-

toarele sfaturi: respectarea unei diete, menți-
nerea greutății corporale, eliminarea stresu-
lui, reducerea simptomelor osteoporozei și 
artritei (încheieturi inflamate, durere). Speci-
aliștii în domeniul medicinii vorbesc despre 
densitatea oaselor, despre importanța ei în 
prevenirea bolilor articulare. Sistemul osos 
ne sprijină pe tot parcursul vieții. Ne permite 
să ne ridicăm și să stăm în picioare, să aler-
găm, să facem orice activitate. 

COZILE DE CIREȘE, LEACURI
DIN NATURĂ

E sezonul cireșe-
lor, și e bine să 

le păstrăm codițe-
le, fiindcă au certe 
virtuți curative. Le 
ținem în săculețe de 
pânză și le depozi-
tăm, într-un loc ră-
coros și întunecos. 
Din ele se prepară 
infuzii sau decoct 
de leac.

*  Dacă aveţi probleme cu 
reumatismul sau cu guta, pu-
teţi face băi locale cu decoct 
de cozi de cireșe. Se ia o 
mână de cozi de cireșe și se 
pun la fiert într-un litru de apă 
clocotită. Se lasă să fiarbă cir-
ca 10 minute, apoi se toarnă 
lichidul obținut în apa din cadă 
și se îmbăiază zonele cu pro-
bleme.

* Dacă suferiţi de insomnii, 
se bea un ceai din cozi de cireșe 
înainte de culcare. Se consumă 
cât e călduț, cu înghițituri mici, cu 
o oră înainte de somn.

AJUTĂ LA ELIMINAREA PIETRELOR DIN RINICHI
Cozile de cireșe, bogate 

în potasiu și antioxidanți (fla-
vonoide), sunt un remediu 
pentru dizolvarea și eliminarea 
calculilor renali (pietrelor din 
rinichi) de dimensiuni mici, dar 
și pentru tratarea infecțiilor uri-
nare. Codițele de cireşe au rol 
diuretic și ajută și la eliminarea 
toxinelor, ceaiul având efect 
dezinfectant și antiseptic. Se 
recomandă să se bea zilnic cir-

ca 1-2 l de ceai neîndulcit din 
cozi de cireșe. 

Se prepară astfel: se pun 6-7 
lingurițe de cozi la 1 litru de apă. 
Se lasă la fiert circa 4-5 minute. 
Se strecoară și se bea lichidul 
călduț între cele 3 mese princi-
pale ale zilei, cam la 2 ore după  
ce aţi luat masa. Poate fi asociat 
și cu mătase de porumb, pentru 
un efect mai puternic.

DE FOLOS CONTRA CELULITEI
Deoarece provoacă diureza, 

ceaiul din cozi de cireșe ajută să 
scăpaţi de toxinele din sânge, 
dar și de stratul adipos, care s-a 
depus în zona abdominală și a 
coapselor. Fitoterapeuții spun că, 
dacă vreţi să scăpaţi de aspectul 
inestetic de coajă de portocală al 
pielii, e bine să consumaţi pe lân-
gă acest ceai și vreo 2 kg de cire-

șe zilnic, pentru că sunt alcătuite 
în proporție de 90% din apă şi au 
un aport energetic scăzut. 

Pentru prepararea ceaiului, 
se procedează astfel: se pune o 
lingură de cozi de cireșe la 250 
ml de apă. Se lasă la fiert 10-15 
minute apoi  se strecoară. Se bea 
o cană pe zi timp de o lună.

DE FOLOS ÎN AFECȚIUNILE STOMACULUI
Ceaiul este de ajutor și contra 

diareii. Se fierbe 1 lingură de co-
dițe uscate în 250 ml de apă. Se 
lasă 5 minute, apoi se strecoară. 
Dacă aveţi crampe gastrice, pu-
teţi bea o cană de ceai neîndulcit 
pe zi.

Atenție! Leacurile din cozi 
de cireșe nu se recomandă fe-
meilor însărcinate, celor care 
alăptează, copiilor și persoa-
nelor alergice.

(Leacuri şi terapii)
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ÎN ATENŢIA
CITITORILOR!

Dacă doriţi ca fe-
licitările şi publicitatea 
Dumneavoastră să apa-
ră la timp, Vă rugăm să 
le expediaţi pe adresa 
redacţiei până în ziua 
de marţi a săptămânii 
de apariţie a ziarului, 
indicând şi datele de 
contact (numărul de te-
lefon şi E-mail) pentru a 
clarifica mai multe detalii 
despre sărbătorit.

Colectivul 
redacţiei

Департамент економіки Чернівецької міської ради оголошує 
конкурс на право укладення договору оренди нежитлового 

приміщення:
№
з/п

Адреса об’єкта Характе-
ристика

Площа 
(кв.м)

Профіль 
використання

Початкова 
ставка 

орендної 
плати в 

місяць (без 
ПДВ)

Розмір 
застави 
(гарант. 
внеску) 

грн.

1. вул. Заньковецької, 4
(не підлягає 
приватизації)

1 поверх 78,7 комерційна 
діяльність

9241,74 11090,09

2. вул. Т.Шевченка, 41 1 поверх 20,8 комерційна 
діяльність

2255,97 2707,16

3. вул. Садова, 1
(не підлягає 
приватизації)

1 поверх 96,3 за пропозицією 
орендаря

5127,01 6152,41

4. проспект 
Незалежності, 

109  (не підлягає 
приватизації)

1 поверх 118,2 комерційна 
діяльність

12790,42 15348,50

5. вул. Героїв Майдану, 
42

гараж 14,7 для зберігання 
автомобіля 

пільгових категорій 
громадян

139,50 167,40

6. вул. Головна, 27 1 поверх 17 комерційна 
діяльність

1998,52 2398,22

7. вул. В.Комарова, 
9-А/Б

підвал 36,1 комерційна 
діяльність

2177,91 2613,49

8. вул. В.Комарова, 
9-А/Б

підвал 19,4 комерційна 
діяльність

1303,87 1564,64

9. вул. Бетховена, 6. 1 поверх 71,5 комерційна 
діяльність

9538,10 11445,72

10. вул. Героїв Майдану, 
46

1 поверх 63,3 комерційна 
діяльність

7090,23 8508,28

11. вул. Небесної Сотні, 
28

 1 поверх 56,1 комерційна 
діяльність

5194,86 6233,83

Форма конкурсу: 
Конкурс проводитиметься в електронній формі у електронній торговій системі ProZorro.Продажі.
Дата оголошення торгів: 
07.06.2018 року у Системі ЕТС ProZorro.Продажі опубліковано оголошення про проведення торгів з процедури 

оренди. Учасники конкурсу зможуть детально ознайомитись з кожним оголошенням на веб-порталі ProZorro.
Продажі за адресою https://prozorro.sale Усі вимоги до учасників, умови конкурсу та характеристики нежитлових 
приміщень перебувають у публічному доступі на порталі https://prozorro.sale та на електронних майданчиках 
операторів торгів.

Особливості участі у конкурсі: 
Для участі у торгах учасники мають ознайомитись з умовами оголошення, що перебуватиме у публічному 

доступі на веб-порталі https://prozorro.sale (електронна система ProZorro.Продажі). Для реєстрації у конкурсі 
учаснику необхідно звернутись до оператора торгів (електронного майданчика). Оператори електронних торгів 
консультують щодо процедури торгів та технічних особливостей роботи електронного майданчика (здійснення дій 
для участі у торгах).

Конкурс відбудеться 25.06.2018 року 
Щодо уточнень стосовно об’єктів оренди – просимо звертатись до департаменту економіки міської ради вул. 

О.Кобилянської, 3  (каб. № 20, 26)  та за телефонами: 52-42-59, 52-63-17.

A N U N Ț ! 
Specializări noi pentru viitorii studenţi ai Universităţii Naționale„Iuri Fedkovyci” din Cernăuți
Catedra de Filologie Română și Clasică lansează în premieră două specializări noi, actuale din perspectiva cerin-

țelor pieței forței de muncă: „Filologie (limba și literatura română + limba engleză)” și „Filologie (traducere ro-
mâno-ucraineană). Aceste noi specializări au primit acordul conducerii Universităţii, astfel încât în această vară viitorii 
studenți vor putea să se înscrie şi la aceste programe de studiu. În afara acestor noi specializări, se organizează concurs 
de admitere și pentru programul de studii universitare „Învățământ mediu (Limba și literatura română)”, care, pe lângă 
pregătirea de specialitate asigură pregătirea psihopedagogică, didactică și practică, necesară carierei didactice. După 
terminarea cursurilor universitare, studenții pot urma cursuri de masterat (cu o durată de 3 semestre). 

Sediul catedrei se află în incinta blocului nr. 6 al Universității (aripa stângă de la intrarea în sediul central). Aici se 
pregătesc filologi de înaltă calificare, studenții însușesc șapte limbi: româna, ucraineana, engleza, franceza, italiana, 
greaca nouă, latina). Profesorii catedrei au făcut stagieri de specialitate în universități prestigioase din Ucraina, România, 
Polonia, Austria, Germania.

Pe lângă Catedră funcționează două centre de specializare: „Centrul de filologie română comparată în numele lui 
Grigore Bostan” și „Centrul de tehnologii informative”, în cadrul cărora studenții și profesorii își perfecționează nivelul de 
cunoștințe. În timpul liber sunt organizate  diverse excursii în Ucraina și România, studenții participă la tabere de odihnă, 
colocvii internaționale etc.  

Informații de contact:  tel. +38 0372 584834; 0956108046 / E-mail: catedrarom@gmail.com
Criterii de admitere:

№ Спеціальність Бюджет або контракт Лише контракт Ціна за рік

1. 014.02.«Середня 
освіта (румунська 

мова та 
література)»

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

2.Іноземна мова (ЗНО)
3. Румунська мова 
(Іспит) або Історія 

України (ЗНО)

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

2. Історія України (ЗНО)
3. Географія (ЗНО) або 

Біологія (ЗНО)

12.480 грн.

2. 035.054 
«Філологія 
(румунсько-
український 
переклад)»

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

2.Іноземна мова (ЗНО)
3. Географія (ЗНО) або 
Історія України (ЗНО)

12.480 грн.

3. 035.054 
«Філологія 

(румунська мова 
та література і 

англійська мова)»

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

2.Іноземна мова (ЗНО)
3. Географія (ЗНО)  або 

Біологія (ЗНО)

12.480 грн.

Cireşar cu flori de aur… 
De pe colina vieții, pe 

care omul a urcat-o 
în decursul a șapte 
decenii, se vede ca în 
palmă cărăruia ce șer-
puiește spre ea printre 
bucurii și dureri, reu-
șite și eșecuri, printre 
tufe de trandafir și sim-
ple flori de câmp… 

Pentru doamna Vergina Lupu ea 
a început la Probotești, în satul ei de 
baștină. 

– Am fost profesoară cu două diplome: una de specialist în france-
ză, iar cea de a doua – de filolog român. Cea de a doua profesie am 
însușit-o la secția fără frecvență și când am ajuns în ultimul an, titularii 
Catedrei de filologie română de la Universitatea cernăuțeană mi-au 
propus să scriu teza de diplomă. M-am folosit de Biblioteca Acade-
miei de Științe a Moldovei, unde activează unchiul meu, Vasile Pavel, 
cunoscut om de știință în spațiul românesc. S-a întâmplat așa că el 
a fost și președintele comisiei de stat la Universitatea din Cernăuți la 
susținerea tezelor de diplomă și a examenelor de stat. M-am străduit 
să nu-l fac de rușine. 

Doamna Vergina și-a început activitatea de muncă în anul 1966, 
când a fost numită instructoare superioară de pionieri la Şcoala din 
Satul Mare din raionul ei natal Herța. Apoi a fost transferată la Şcoala 
primară din satul vecin Lunca, unde un timp a îndeplinit și funcția de 
director. A revenit apoi la Școala-internat din Herța, care a absolvit-o 
pe timpuri. Face parte din prima promoție a acestei instituții de învă-
țământ, având astăzi statutul de Liceu raional. În cele din urmă s-a 
stabilit cu traiul și cu serviciul la Movila. De la şcoala de acolo și s-a 
pensionat, după un stagiu pedagogic de circa 30 de ani. 

Însă, odată cu ieșirea la pensie „pedagogia” ei nu s-a terminat. Ca 
o mamă grijulie alege cele mai bune sfaturi pentru fiul Emilian și fiica 
Severina. S-a ocupat și se ocupă de educarea celor doi nepoți și celor 
două nepoțele. Se bucură de realizările celor mai mari nepoți și de 
succesele la învățătură a celor mai mici. 

– Ei locuiesc la oraș, la Cernăuți, dar caut să le altoiesc dragostea 
față de limba maternă, cea română, afirmă doamna Vergina. 

Ea a rămas o activistă a vieții culturale românești din raion și re-
giune, un prieten fidel radioului și televiziunii, presei scrise în limba 
română. E cititoare pasionată a ziarului „Libertatea Cuvântului”. 

Cu prilejul jubileului de 70 de ani, marcat la 14 iunie, îi urăm 
doamnei Vergina LUPU multă sănătate, căci aceasta este de 
mare preț, să-i fie casa plină de bucurii, bunăstare și cât mai mul-
te veri frumoase înainte. La mulţi ani!

• Prilej de invitație

Poetul şi publicistul Nicolae 
ȘAPCĂ  îşi va lansa volumul 

„Eternul dor”
Duminică, 17 iunie 2018, în ca-

drul Zilelor comemorării poetului 
Mihai Eminescu, la Sediul Societă-
ții pentru Cultură Românească „M. 
Eminescu” din regiunea Cernăuți, 
va avea loc lansarea volumului de 
publicistică „Eternul dor”  de Ni-
colae Șapcă. Vor fi prezenți poeți, 
scriitori, oameni de cultură din regi-
unea Cernăuți și județul Botoșani. 
Invităm oamenii de presă, litere, toți 
amatorii cuvântului scris.

Cartea va fi prezentată de cu-
noscutul publicist botoșănean 
Gabriel wwwwwwwBalașa. 
Vă așteptăm cu drag la ora 12.00.

Conducerea SCR „M.Eminescu”
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În acest feeric miez de Cireșar își adaugă 
un an jubiliar la buchetul vieții distinsa doamnă 
Maria CIMBRU, profesoară la ciclul primar la 
Complexul Instructiv-Educativ Dimca, raionul 
Hliboca. 

În cea de-a 13-a zi a lunii iunie la domnia 
sa a poposit încă un an minunat al tinereţii. La 
frumoasa aniversare jubiliară, când roadele şi 
realizările vieții se împletesc cu dramul de înțe-
lepciune acumulat de om, sărbătorita este feli-
citată cu căldură de către părinții Petru și Var-
vara, întregul detașament de cadre didactice de 
la școala din localitate, unde activează peste un 
pătrar de veac, prietenii şi rudele, părinții micuți-
lor, în inimile cărora seamănă cele mai sacre valori ale umanității, care vin să-i 
ureze tot binele de pe acest pământ şi s-o asigure de toată stima lor. 

Draga noastră!
Să ai în viaţa ta mult soare,/ În inimă un dulce foc,/ Din cer la tine să coboa-

re/ Virtuos şi tot ce e frumos./ Şi să-ţi aducă-n dar iubirea,/ Să-ţi vegheze noro-
cul o stea/ Şi să-ţi închine fericirea,/ Iar sănătatea să ţi-o dea./ Când orologiul 
nopţii a limitat hotarul/ Şi cu bătăi scurte a mai trecut un an,/  În cinstea tinereţii 
am ridicat paharul,/  Urându-ţi sănătate şi-un sincer /„La mulţi ani!”. 

Îţi mai dorim ca anii, care vor veni de-acum înainte să fie încărcaţi cu re-
alizări şi succese, iar bunătatea sufletului tău mărinimos s-o împarţi la cei din 
preajmă. Orice clipă să fie un prilej de bucurie, iar steaua norocului să te călă-
uzească mereu.

• Eminesciana 15 iunie 2018

Teii vechi din Bucovina…

Cu ani în urmă, cunoscutul poet bucovinean Vasile 
Leviţchi spunea metaforic într-o frumoasă poezie 

dedicată lui Mihai Eminescu: „Teii vechi din Bucovina/ Te-au 
văzut, te ştiu, te simt/ Şi-nfloresc a câta oară/ În pădurea de 

argint…”. Din păcate, păduri-
le noastre de astăzi s-au cam 
rărit, însă au rămas, ferme-
cându-ne, mireasma florilor 
de tei şi frumuseţea veşnică a 
versurilor eminesciene, adre-
sate nouă de peste veacuri: 
„Fiind băiat, păduri cutreie-
ram…”, sau „De treci codrii de 
aramă…”, sau „Nu credeam 
să-nvăţ a muri vreodată…”… 
Şi deoarece acum ne aflăm 
în miezul lui Cireşar – luna cu 
flori de tei şi crini imaculaţi, cu 
parfumul versurilor marelui 
Eminescu inundând inimile 
şi gândurile noastre, Socie-
tatea Scriitorilor Români din 
Cernăuţi, Societatea pentru 
Cultură Românească „Mihai 
Eminescu”, Centrul Cultural 
Român „Eudoxiu Hurmu-

zachi” din Cernăuţi, Asociaţia ştiinţifico-pedagogică „Aron 
Pumnul”, celelalte societăţi culturale româneşti din ţinut, or-
ganizează, cu sprijinul Consulatului General al României la 
Cernăuţi, o serie de manifestări de comemorare a Lucea-

fărului Poeziei Naţionale care vor avea loc la 15 iunie 
şi vor începe la ora 10.00 cu depuneri de flori la bustul 
poetului din curtea casei lui Aron Pumnul. 

La ora 11.00 vor fi depuse flori la statuia poetului din 
centrul oraşului, iar la 11.30 la sediul Societăţii pentru 
Cultură Românească „Mihai Eminescu” va începe sim-
pozionul „Eminescu şi Bucovina”, urmat de un recital de 
versuri susţinut de scriitori şi de elevi de la şcolile din 
oraş. 

În încheierea manifestării va fi inaugurată expoziţia 
de desene „Eminescu în viziunea copiilor”. 

La ora 13.00 la Muzeul Etnografic regional va avea 
loc vernisajul unei expoziţii de artă populară româ-
nească organizată cu sprijinul Muzeului Satului din 
Bucureşti.

Sperăm că şi de data aceasta la manifestările dedicate 
Poetului nostru Naţional vor participa elevi şi profesori de la 
şcolile româneşti din Cernăuţi şi regiune, studenţi, ziarişti, 
oameni cu suflet românesc şi admiratori ai genialului nostru 
poet Mihai EMINESCU. 

Să demonstrăm, astfel, lumii întregi că în acest an cu 
semnificaţii deosebite, istorice pentru poporul român sun-
tem demni de înaintaşii noştri care ne-au lăsat moştenire 
o limbă „ca un fagure de miere” şi o cultură cu adevărat 
europeană.

Comitetul organizatoric.

Astăzi, 14 iunie, domnul Petru VITRESCU din 
suburbia Țețina, fost elev al Şcolii medii nr. 10,  îşi 
marchează un frumos jubileu – 45 de ani. 

Cu acest prilej este felicitat cu multă dragoste 
şi căldură sufletească de soția Oxana, fiul Igor, de 
mama Ștefania împreună cu tatăl Ion, de socrii Igor 
și Daria, fratele Mihai împreună cu soția Ala și fiul 
Maxim, de sora Stela împreună cu soțul Vasile și fiica 
Marina din Italia, de mătușa Maria din satul Maha-
la împreună cu familia, precum și de familia Mendic 
din satul Rojenivka, regiunea Ternopil, care-i doresc 
multă sănătate şi fericire, noroc şi bunăstare, opti-
mism şi visuri împlinite. 

Scumpul nostru!
Mulți ani frumoși noi îți dorim
Și-ți spunem cu drag – Te iubim
Și vrem să te știm sănătos,
Iubit, tânăr și frumos.
Să fii așa cum ești mereu
Și-n pază să te aibă Dumnezeu.
Să-ți scoată-n cale numai oameni buni
Și numai bucurii în viață să aduni.
Maica Sfântă să te ocrotească,
Dumnezeu să te păzească
Și tot El să-ți dăruiască
Cu mâna Sa cerească
Sănătate și putere,
Că-i cea mai de preț avere.

La mulţi ani!

În această lună 
splendidă a lui Cireşar, la 
10 iunie,  doamna Vera 
MOSCALIUC din or. Cer-
năuți, suburbia Țețina, şi-a 
sărbătorit ziua de naşterea, 
onorându-şi un frumos jubi-
leu  – 45 de ani.

Cu această ocazie, un 
sincer mesaj de felicitare 
împreună cu toate florile 
acestui anotimp, îi oferă 
cele mai scumpe şi apropi-
ate  persoane: mama Ana, soțul Serghei, fiicele Ana 
și Anastasia, nepoțica Diana, colegele de serviciu 
Angela și Elena. 

Iar la 26 iunie, fiica Ana la fel îşi va sărbători 
ziua de naştere, adunându-şi la buchetul vieţii cel 
de-al 24-lea trandafir. 

 Scumpele noastre, vă dorim multă sănătate, fe-
ricire, noroc, stimă din partea celor dragi și îndepli-
nirea tuturor dorințelor. Să aveţi parte de multă dra-
goste, iar zâmbetul să vă lumineze mereu chipul.  

S-aveţi  în suflet numai soare,
În inimă un dulce foc,
În viaţă, o albă floare
Să vă  dăruiască mult noroc.
Să n-aveţi lacrimi, nici tristețe,
S-aveţi doar zâmbet şi noblețe, 
Să fiţi aşa cum v-am știut, 
S-aveţi în viață tot ce-aţi vrut.

La mulţi ani!

Când dulcea primăvară dă 
mâna cu frumoasa vară, o harnică 
și bună gospodină din satul Pătră-
uții de Jos, raionul Storojineţ, își 
sărbătorește ziua de naștere. 

Anul acesta, doamna Marga-
lina BAHNEAN, căci despre ea 
este vorba, adaugă în buchetul 
vieții cel de-al 80-lea trandafir 
jubiliar. 

Toată viața această femeie a 
muncit în colhozul local, a avut și 
are grijă de casă, de grădină şi 
animale, iar principalul a crescut 
și a educat-o frumos pe unica ei fiică, Maria. 

Anume fiica Maria, ginerele Vladimir, nepoatele Cristina 
și Natalia împreună cu familiile lor, frații și surorile împreună 
cu familiile, toate rudele, femeile cu care a muncit în același 
„zvenou” în colhoz, prietenele, vecinele, toți cunoscuții o fe-
licită cu multă sincerita-
te, dragoste şi stimă.

Multă-multă sănă-
tate, bucurie, fericire 
de pe urma copiilor, 
nepoților, liniște, pace 
sufletească, voie bună, 
împlinirea tuturor dorin-
țelor și tot binele Pă-
mântului îi urează toți 
cei dragi şi apropiaţi.

 La mulţi ani, 
scumpa noastră!

Satele bucovinene sunt  mândre nu numai 
cu câmpii și livezi bogate, crânguri şi  păduri fer-
mecătoare, dar și cu oameni de omenie, frumoși și 
harnici gospodari, care în pofida muncii obositoare 
de la țară, își mai găsesc timp pentru a se bucura în 
mijlocul celor dragi. Așa este doamna Maria GAV-
RILOVICI, şefa instituţiei  preșcolare de învățământ 
„Margarita” din satul Pătrăuți de Jos, raionul Storo-
jineț, care în aceste zile minunate de Cireşar, la 19 
iunie,  își va celebra frumoasa aniversare, adunân-
du-și în buchetul vieții încă un splendid trandafir, 
prilej de bucurie pentru rude, prieteni şi cunoscuţi. 

Energică, harnică, amabilă, de o rară omenie, 
gata oricând să-i vină în ajutor aproapelui – așa o 
cunoaște o lume întreagă pe doamna Maria. Fiind 
fire înfrățită cu povara muncii aducătoare de folos 
a tot trudit împreună cu soțul, înălţând o casă de 
piatră, unde copiii lor au fost educați în leagănul 
dragostei părintești și a cuvântului blând. Au muncit 
alături așa cum poate să trudească o familie, unde 
domnește dragostea, răbdarea și buna înțelegere.

Și astăzi, când trandafirii înfloriți vin să umple 
cu parfumul lor casa mare a doamnei Maria, toți 
cunoscuții, prietenii îi doresc tot binele din lume și 
multă sănătate, zile senine de bucurii pline, pâine 
pe masă și belșug în casă, tihnă sufletească, armo-
nie și multă bucurie, înșirând toate 
sentimentele în următorul vers:

Fii-vă viața lungă și frumoasă,
Lucrul să vă meargă din plin,
Pace, dragoste și bucurie-n casă,
Sub un cer albastru și senin!
La mulți ani, dragă Maria!
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Născută la Berdiansk, Ucraina,  la 13 ani, Olga 
Kurylenko a plecat pentru prima dată împreună cu 
mama ei într-o vacanţă la Moscova, iar acea călăto-
rie i-a schim bat cursul vieţii. Imediat după ce a sem-
nat, Olga a primit oferte de la com panii din Franţa şi 
s-a mutat la Paris. Crescută în zona rurală a Rusiei, 
Irina Shayk a intrat în lumea modei după ce mama 
sa a văzut un anunţ la o şcoală de modelling, postat 

într-o staţie de au tobuz. Norocul a venit puţin mai 
târziu, în timpul unei călătorii de trei zile cu trenul 
de la Celiabinsk către Mosco va. Atunci a fost văzută 
de un agent şi, la scurt timp, a plecat la Paris şi şi-a 
început cariera internaţională.

Vorbind despre di ferenţele dintre film şi modă, 
ambele sunt de acord că în cinematografie tre buie 
să evidenţiezi realitatea. „În mo delling creezi o ima-
gine care este falsă. În film, în schimb, trebuie să 
realizezi o imagine reală”. După prima sa experi enţă 
într-un film, ca personaj secundar în „Hercules”, Iri-
na Shayk spune: „Când te afli la o sesiune foto, pe 
platou sunt, poate, 10 oameni în spatele apara tului. 
Dar, pe platoul de filmare sunt 200 de oameni! Tre-
buie să uiţi că eşti model, trebuie să fii real. E cu totul 
altceva. Trebuie să crezi cu tărie în personajul tău“.

Chiar dacă a avut noroc în viaţa profesiona-
lă, în dragoste Olga Kurylenko nu are acelaşi 
succes. A avut până acum două căsnicii care 
au eşuat. Prima, cu fotograful de modă Cedric 
van Mol, s-a destrămat după patru ani, iar cea 
de-a doua, cu omul de afaceri, Damian Gabrie-
lle, după numai un an. „Cred că îmi voi petrece 
toată viaţa singură. Asta pentru că nu vreau 
să-mi sacrific propria dezvoltare, vreau să ob-
ţin ceea ce mi-am propus şi nu vreau ca fami-
lia să-mi stea în cale”, mărturiseşte Kurylenko. 
De cealaltă parte, chiar dacă nu s-a căsăto-
rit nicio dată, Irina Shayk are de patru ani o 
relaţie fericită cu Cristiano Ronaldo, pe care 
l-a cunoscut în timpul unei şedinţe foto pentru 
Armani.

VEDETE  DEMNE DE INVIDIAT:
IRINA SHAYK  ȘI  OLGA KURYLENKO

S-au născut în Uniunea Sovietică, au cres-
cut în sărăcie şi au devenit top modele cu un 
răsunător succes internaţional. Iar dacă Olga a 
renunţat la modelling pentru actorie acum şase 
ani, Irina a făcut recent primul pas către marele 
ecran, în „Hercules”.


