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Descoperire periculoasă la o școală 
românească din Cernăuți

Descoperire șocantă în 
apropierea Școlii medii nr. 10 
din suburbia Roșa a orașului 
Cernăuți. Lângă tomberoane-
le situate pe strada din fața 
instituției de învățământ, elevii 
au găsit două lăzi de lemn în 
care  se aflau sticle cu sub-
stanță toxică. Pe sticlele fabri-

cate în 1977 era scris „Atenție! 
Substanță toxică periculoasă 
pentru ochi”. Elevii au anunțat 
despre această descoperire 
cadrele didactice. Potrivit di-
rectorului Școlii medii nr. 10, dl 
Alexandru Rusnac, substanța 
toxică din sticle era destinată 
pentru a fi utilizată în timpul 

unui posibil atac chi-
mic. „A fost o situa-
ție stresantă. Aces-
te substanțe toxice 
erau folosite în peri-
oada sovietică. Din 
fericire, nimeni nu a 
avut de suferit. Am 
alertat serviciile de 
rigoare, care au re-
acționat foarte ope-
rativ. Dacă această 
substanță ar fi ajuns 
pe mâna copiilor, 
consecințele puteau 
fi foarte triste”, ne-a 
declarat directorul 
şcolii, dl Alexandru 
Rusnac. 

După ce au fost 
alertate, poliția și 
Serviciul  pentru situ-
aţii de urgență s-au 
deplasat la locul 
indicat și au ridicat 
lăzile cu substanțe 
chimice. În prezent 
se fac cercetări pen-

tru a identifica proveniența lor. 
Oamenii locului spun că aces-
te cutii ar fi fost abandonate în 
plină stradă de către militari. 

Reamintim că în ultimele 
săptămâni în Ucraina au fost 
înregistrate mai multe cazuri  
de spitalizare a elevilor din 
cauza intoxicării. Astfel de 
cazuri au avut loc la Cerkasy, 
Novomoskovsk, Mykolaiv și 
Pavlograd. Ultimul caz a avut 
loc marți la Harkiv, unde 37 de 
elevi au fost spitalizați de ur-
gență în urma unei intoxicări 
cu gaz. Se presupune că un 
elev ar fi folosit  în școală un 
spray cu gaz iritant. Lumea a 
intrat în panică. Unii susțin că 
șirul de intoxicații a elevilor în 
școli sunt un element al „răz-
boiului hibrid” împotriva Ucrai-
nei, alții dau vina pe lipsa de 
responsabilitate a funcționa-
rilor din domeniul învățămân-
tului.  

Parlamentul a solicitat 
Cabinetului de Miniștri să în-
ființeze un consiliu interde-
partamental pentru a elabora 
mecanisme care să prevină 
astfel de cazuri.  Premierul 
Volodymyr Groisman a ordo-
nat luarea unor măsuri pentru 
prevenirea cazurilor de utili-
zare a sprayurilor cu  gaze în 
școli. „Au devenit frecvente 
cazurile de utilizare a sprayu-
rilor cu gaze. Poliția Naționa-
lă și Serviciul de Securitate al 
Ucrainei investighează dacă 
există o legătură între aceste 
cazuri...  Urmează să fie inten-
sificată activitatea de informa-
re în rândul copiilor în vederea  
inacceptabilității unor astfel 
de acțiuni”, a spus Premierul 
Volodymyr Groisman în timpul 
unei reuniuni de guvern. 

Între timp, Ministerul Învă-
țământului a anunțat că nu vor 
fi suspendate careurile dedica-
te sărbătorii ultimului clopoțel, 
prevăzute pentru ziua de 25 
mai.  Acest lucru a fost anunțat 
de către  viceministrul Învăță-
mântului, Volodymyr Kovtuneț. 
„Nu vom anula nimic. Este vor-
ba de patru cazuri care au avut 
loc în diferite oraşe și din mo-
tive diferite”, a spus Kovtuneț. 
De asemenea,  el a menționat 
că Ministerul Învățământului 
va intensifica măsurile de se-
curitate în școli. În două cazuri 
s-a dovedit că este vorba de 
iresponsabilitatea elevilor care 
au introdus în școală sprayuri 
cu gaze toxice.

Un român va candida 
la funcția de 

președinte al Ucrainei
Ivo Bobul are ambiții să 

devină președinte al Ucrai-
nei și a început să adune 
bani pentru campania elec-
torală. 

Cunoscutul cântăreț și 
compozitor din Bucovina, 
Ivo Bobul, născut la Tere-
blecea, raionul Hliboca, a 
declarat că va candida la 
funcția de președinte la ur-
mătoarele alegeri preziden-
țiale. El a anunțat acest lu-
cru în timpul unei emisiuni  
pe canalul TV „112 Ucrai-
na”. „Trebuie să vorbesc cu 
Trump (președintele ameri-
can Donald Trump n.r.), Am 
să plec în Statele Unite pen-
tru a cere sprijinul lui. Cred 
că mă va ajuta, pentru că 
avem o viziune comună”, a 
spus cântărețul.  

Ivo Bobul a mai spus că 
unii oligarhi sunt gata să-l 
sprijine. „Ei propun sprijin, 
dar vor ceva în schimb!”, a 
adăugat cântăreţul. El spu-
ne că vrea să accepte con-
dițiile oligarhilor, iar în cazul 
dacă va deveni președinte 
îi va obliga „să înapoieze 
toți banii statului”.  „Este o 
modalitate foarte bună! În 
primul rând, e necesar să-i 
adunăm pe toți oligarhii și 
să-i anunțăm că trebuie să 
înapoieze statului toţi banii. 
În caz contrar, vom găsi ca-
lea de a-i sărăci”, a spus Ivo 
Bobul. Potrivit lui, în Ucraina 
„este necesar de a  redresa 
economia, a oferi oamenilor 
posibilitatea de a se angaja 
în câmpul muncii”.
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Ucraina a testat rachetele 
americane  antitanc Javelin

Armata ucraineană a testat 
pentru prima dată marţi rachete 
antitanc Javelin, a căror vânzare 
către Kiev a fost aprobată în mar-
tie de către Statele Unite în pofi-
da protestelor Rusiei, a anunţat 
Preşedintele Petro Poroşenko. 
„Această zi a sosit în cele din 
urmă. Pentru prima dată, siste-
me antitanc de ultimă generaţie 
Javelin au fost testate în Ucrai-
na”, a declarat Poroşenko, citat 
într-un comunicat al Preşedinţiei 
ucrainene. „Capacităţile militare 
ale armatei ucrainene au crescut 
considerabil începând de astăzi”, 
a spus Poroşenko, care s-a de-
plasat într-unul dintre poligoane-
le unde au fost testate rachetele. 
Departamentul de Stat al SUA a 
aprobat la începutul lunii martie 

vânzarea de rachete antitanc că-
tre Ucraina pentru a „proteja su-
veranitatea şi integritatea sa teri-
torială”. Această decizie s-a rupt 
de politica tradiţională americană 
de a nu alimenta conflictul, prin 
refuzul de a furniza arme letale 
Kievului. 

Reamintim că în timpul re-
centei vizite efectuate în Donbas, 
Kurt Volker, reprezentantul spe-
cial al Departamentului de stat 
al SUA pe problemele Ucrainei, 
a declarat că Ucraina nu va 
putea să recupereze teritoriile 
anexate de Federația Rusă. În 
special, Volker a spus că furniza-
rea de arme letale către Ucraina 
va contribui la realizarea păcii. 
„Dacă Ucraina nu va fi capabilă 
să-și mențină pozițiile, pot avea 

loc acțiuni ofensive. Furnizarea 
unor astfel de arme reprezintă 

un semnal clar către Rusia că 
nu va putea obține mai mult 

fără să plătească un preț ridi-
cat”, a spus el.

Politolog  ucrainean:  Ungaria,  România  și 
Polonia își pot consolida forțele  împotriva Ucrainei
Noul guvern maghiar va 

exercita o presiune și mai mare 
asupra Ucrainei din cauza Legii 
Învățământului, consideră Volo-
dymyr Volea, director executiv 
al Institutului ucrai-
nean pentru analiza 
și managementul 
politicii. Reamintim 
că noul guvern un-
gar, condus de pre-
mierul Viktor Orban, 
a adoptat, în prima 
sa şedinţă, un „Me-
morandum pentru 
protecția maghiarilor 
din Transcarpatia”.  
Documentul a fost 
trimis liderilor tuturor 
țărilor-membre ale 
NATO, precum și 
secretarului general 
al Alianței. În memo-
randum, guvernul 
ungar invită membrii NATO să ia 
în considerare „problemele mi-
norităților naționale din Ucraina 
generate de legile ucrainene care  

încalcă drepturile minorităților”. 
Volodymyr Volea consideră că 

documentul adoptat este un me-
saj adresat conducerii ucrainene, 
prin care se spune că problemele 

maghiarilor din Transcarpatia nu 
au fost date uitării de Budapes-
ta.  „Dimpotrivă. Noul guvern al 
lui Orban demonstrează că  su-

biectul Transcarpatia rămâne 
prioritar în politica externă a Un-
gariei”, notează politologul într-un 
articol publicat pe site-ul  „Polite-
ka”. Potrivit lui, memorandumul 

amintit este un pas spre 
transformarea statului 
ungar într-o superpute-
re.  Statutul de membru 
al UE și NATO împiedi-
că Budapesta să imple-
menteze un scenariu de 
forță împotriva Ucrainei. 
În același timp, Polonia 
și România își pot con-
solida forțele împotriva 
Ucrainei. „Solidaritatea 
progresivă a acestor 
state în relațiile lor cu 
Bruxelles-ul  poate inclu-
de  și o solidarizare pe 
tema minorităților națio-
nale din Ucraina”, con-
sideră Volodymyr Volea. 

Pentru a evita această situație,  
Kievul urmează să facă unele 
concesii în fața Budapestei, no-
tează politologul.

Suedia a tipărit 5 milioane de broșuri 
care informează populația ce poate să 

facă în caz de război
Suedia a tipărit aproape 5 milioane de exemplare 

ale unei cărți în care sunt prezentate măsurile care 
trebuie luate în caz de război sau catastrofe natura-
le, într-un context tensionat între Rusia și Occident.

Unde sunt adăposturile? Ce alimente se pot de-
pozita? În ce surse de informare să ai încredere? 
Acestea sunt întrebările la care răspunde broșura ti-
părită, la cererea guvernului, în 13 limbi. Aceasta va 

fi expediată între 28 mai și 3 iunie către 4,8 milioane 
de locuințe, într-o țară cu 10 milioane de locuitori. 
Broșura de 20 de pagini ilustrate enumeră amenin-
țările cu care țara scandinavă se poate confrunta: 
„război, atentat, atac cibernetic, accidente grave 
sau catastrofe naturale”, notează Hotnews. „Chiar 
dacă Suedia este mai sigură decât alte numeroa-
se țări (…), amenințările există. Este important ca 

toți să cunoască care sunt aces-
te amenințări pentru a se putea 
pregăti”, a spus Dan Eliasson, 
directorul general al Agenției su-
edeze de securitate civilă MSB, 
cu ocazia prezentării broșurii la 
Stockholm. Chiar dacă numele 
Federației Ruse nu este men-
ționat în broșură, responsabilii 
suedezi se tem de o agresiune 
în cazul unui conflict deschis cu 
NATO. Suedia, care nu a cunos-
cut un conflict armat pe teritoriul 
său de peste 200 de ani, nu face 
parte din NATO, dar este membră 
a Parteneriatului lansat în urmă 
cu 23 de ani pentru dezvoltarea 
cooperării militare între Alianță și 
țările-membre.

OMS: Până în 2045 un sfert din 
populația globului va fi obeză

OMS avertizează că până 
în anul 2045 un sfert din po-
pulația globului va fi obeză, 
dacă nu se iau măsuri la ni-
vel mondial pentru a schimba 
actuala tendință. Anunțul a 
fost făcut în cadrul Congre-
sului european privind Obe-
zitatea, care se desfășoară 
la Viena. Potrivit Organizației 
Mondiale a Sănătății, în anul 
2016 aproximativ 13% dintre 
adulţi (11% dintre bărbați și 
15% dintre femei) erau obezi. 
Potrivit previziunilor această 
proporție va crește până la 
22% în anul 2045, dacă ten-
dința nu se schimbă până 
atunci.  Procentul se rapor-
tează la întreaga populație 
a lumii, dar, vorbindu-se de 
cazuri individuale, situația 
este chiar mai îngrijorătoare. 
De exemplu, dacă tendința 
actuală se menține, peste 

jumătate (55%) din popula-
ția SUA va fi obeză în anul 
2045, în comparație cu 39% 
cât a fost în 2017. Marele risc 
al acestei creșteri a obezității 
este reprezentat de creșterea 
numărului de cazuri de diabet 
de tip 2, care va ajunge de la 
9% din populația lumii în 2017 
la 12% în 2045, afectând o 
persoană din opt. Obezita-
tea afectează 650 milioane 
de oameni, în întreaga lume, 
fiind o problemă care s-a tri-
plat – din 1975 până acum – 
și ale cărei complicații a pro-
vocat moartea a cel puțin 2,8 
milioane de persoane doar în 
2016, potrivit ultimelor date 
ale Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS). Dar și mai 
grav este faptul că obezitatea 
în rândul copiilor a crescut de 
10 ori, în ultimii ani, la nivel 
mondial.
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Manualele în limba română – ultimul bastion 
al învățământului  în limba maternă? 

O singură frază care poate submina 
perspectivele luminoase ale noii școli, de-
scrise cu inspirație de adjunctul ministrului. 
Dar, deocamdată, procesul de editare a ma-
nualelor decurge în albia sa firească. La 6 
aprilie anul curent ministrul Lilia Grynevyci 
semnează ordinul privind editarea unei păr-
ți a literaturii didactice pentru instituțiile de 
învățământ mediu general pe mijloacele bă-
nești din Bugetul de stat al Ucrainei pe anul 
2018. Este vorba de lista manualelor pentru 
clasa a cincea care vor fi traduse în limbile 
minorităților naționale și editate pe banii sta
tului. De asemenea, se prevede și editarea 
unor dicționare bilingve, necesare pentru 
procesul de învățământ în școlile minori-
tăților naționale. Și tot pe banii statului, iar 
responsabilitatea pentru editarea acestor 
manuale și dicționare a fost pusă în seama 
adjunctului ministrului Pavlo Hobzei. 

Din anexa la ordinul respectiv aflăm că 
vor fi traduse și editate în limba română 
(moldovenească) până la începutul nou-
lui an de învățământ următoarele manuale 
„Matematica. Clasa a 5-a”, „Științele naturii. 
Clasa a 5-a”, „Bazele sănătății. Clasa a 5-a”, 
precum și „Dicționarul ucraineano-român și 
româno-ucrainean pentru instituțiile medii 
de învățământ cu limba română de predare”. 

Specialiștii afirmă că se prevede și edi-
tarea unor manuale pentru clasa a zecea 
în limbile minorităților naționale, adică și în 
română. În această listă sunt incluse ma-
nualele de istorie universală și informatica. 
Ordinul respectiv urmează să fie semnat în 
timpul imediat următor. 

Metodista de la Institutul regional pentru 
învățământul postuniversitar Cernăuți, dna 
Lilia Govornean, ne-a informat că pentru 
noul an de învățământ au fost alcătuite și 

pregătite pentru tipar cinci manuale de lim-
ba și literatura română. Manualele „Limba 
română” și „Literatura” pentru clasa a cincea 
au și fost date la tipar. Vor fi editate trei ma-
nuale pentru clasa a zecea: „Limba română 
(profil)”, „Literatura română (profil)” și „Lim-
ba și literatura română (curs integrat)”, adică 
pentru elevii din clasele care și-au ales ca 
profil științele exacte. 

Învățământul în limbile minorităților 
naționale nu trebuie să fie o povară pen-
tru stat și bugetul lui. Este grija și datoria 
statului să garanteze și să asigure acest 
proces de instruire și educație, este o nor-
mă civilizată capabilă să mențină armonia 
spirituală în societate. 

Se încheie anul de învățământ, iar preocupările pentru 
următorul an prevăd și editarea manualelor, inclusiv 

pentru școlile  minorităților naționale. După conținutul ma-
nualelor poate fi apreciat, în mare parte, nivelul calitativ al 
procesului de instruire. De altfel, manualele decid și viitorul 
școlii. Nu este deloc o alegorie, ci o realitate, dacă avem în 
vedere funcționarea școlilor cu limba română de predare în 
Ucraina. A intrat în vigoare noua lege a educației, în pofida 
observațiilor serioase din partea Comisiei de la Veneția, se 
pregătește pentru a fi adoptat de către Rada Supremă pro-
iectul de lege privind învățământul mediu (secundar) care, 
de asemenea, prevede ca în clasele superioare 60 la sută 
din obiectele școlare să fie predate în limba de stat. Aces-
te perspective au fost descrise în „culori luminoase” de 
către adjunctul ministrului Învățământului și Științei, Pavlo 
Hobzei, în timpul recentei vizite în regiunea Cernăuți. Aflân-
du-se în câteva școli românești, domnia sa a rostit pe un 
ton cinic că în viitor nu vor fi mijloace bănești pentru edita-
rea manualelor în limbile minorităților naționale, inclusiv în 
limba română. 

„MIVIRA” – PRIMUL 
COMPLEX DE APITERAPIE 
DIN BUCOVINA  

Dl Myhailo Balovseak afirmă că în regiune sunt că-
suțe, dotate cu cușete cu albine, dar un complex la el 
nu există. 

– Demult doream să construiesc asemenea căsuțe, 
dar nu-mi ajungea timp, recunoaște interlocutorul.  Ide-
ea mi-a venit în anul 2012, când am fost la Lviv, la con-
gresul apicultorilor din Ucraina. În drum spre casă mi-au 
atras atenția cușetele din vagon – cu o lățime de 60 cm 

și cu o lungime de 2 m. Luându-le ca model, am meșterit 
trei cușete la prisaca mea. Au deja șase ani. 

Aceste trei cușete au fost primul pas pe calea creării 
complexului de apiterapie. Cele 100 mii grivne, primite 
în cadrul programului de susținere, nu mi-au ajuns. 

Numai pentru familiile de albine am plătit 50 mii griv-
ne. Așa că am cheltuit și mulți bani de-ai mei, constată 
apicultorul Myhailo Balovseak. 

Complexul „Mivira” prezintă două căsuțe și trei pira-
mide cu 10 cușete cu albini. Pe ele se culcă oamenii și 
se află în această poziție trei ore și mai mult. 

– Apiterapia îmbunătățește starea generală a orga-
nismului. După trei ore de somn pe cușetele cu albini, te 
trezești parcă alt om, afirmă domnul Myhailo. 

O astfel de procedură costă 30 grivne pentru o oră. 
Pentru o noapte petrecută pe cușetele cu albini clientul 
plătește 200 grivne. Sunt prețuri asemănătoare ca și la 
alte centre de apiterapie. 

Myhailo Balovseak este un apicultor cu o experiență 
de un sfert de veac. Pe lângă faptul că îngrijește de 250 
familii de albine și a pus la cale funcționarea Centrului 
de apiterapie, mai are și un atelier, unde confecționează 
toate cele necesare pentru prisacă. La el vin să cumpere 
pachete apicole prisăcari din întreaga țară. Cred că-i va 
aduce popularitate și Complexul de apiterapie „Mivira”. 

Gheorghe SEMENIUC,
or. Hliboca

Apicultura este o îndeletnicire veche, practicată în 
Ucraina de circa 400 mii de persoane. La ora actuală 

posibilitățile ramurii nu sunt folosite pe deplin, deci exis-
tă posibilități și perspective. Și este vorba nu numai de 
mierea obținută. Toate produsele apiculturii sunt de mare 
importanță și se folosesc în scopuri curative. La ora actu-
ală, de exemplu, apicultorii ucraineni realizează numai 3 
tone de lăptișor de matcă, un produs de excepție, pe când 
cei din China – 100 tone. Situația e mai bună în ceea ce 
privește exportul de miere. Este posibil ca în anul curent 
Ucraina s-o întreacă pe Argentina la acest capitol și să dețină locul doi 
în lume.  Apicultorii contemporani au grijă nu numai de rentabilitatea 
prisăcilor lor, cei mai îndrăzneți se preocupă și de apiterapie, adică de 
tratarea diferitor boli cu produse apicole. În regiunea Cernăuți  recent 
a fost deschis primul centru de apiterapie. Este un vis mai vechi al api-
cultorului din satul Mihailivka, raionul Hliboca, dl Myhailo Balovseak. 
Bani pentru realizarea acestui proiect – 100 mii grivne – prisăcarul 
bucovinean a primit de la Agenția pentru Dezvoltare din Austria și de 
la Programul pentru Dezvoltare ONU. El dispune și de una dintre cele 
mai mari prisăci – pentru 250 familii de albine. 

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Droguri și arme: 
polițiștii continuă

vânătoarea asupra șoferilor 
în stare de ebrietate   

11 șoferi, care se aflau la 
volan în stare de ebrietate, au 
fost opriți de către polițiștii de 
la patrulare. Una dintre mașini, 
ce se deplasa fără semnaliza-

rea necesară pe timp de seară, 
a fost oprită pe strada Sagai-
dacinyi din centrul regional. În 
timpul discuției, oamenii legii 
au constatat că șoferul se afla 

sub influența drogurilor. 
Bărbatul a refuzat să 
treacă testările nece-
sare în prezența a doi 
martori. De asemenea, 
polițiștii au descoperit 
în salonul mașinii un 
pachețel cu praf alb. La 
locul cu pricina a fost 
chemat un grup opera-
tiv de anchetă. Mașina 
a fost evacuată cu aju-
torul mijloacelor spe-
ciale, iar față de șofer 
au fost întocmite două 
procese-verbale pen-
tru încălcarea regulilor 
de circulație și aflarea 
la volan sub influența 
substanțelor narcotice.

Cronica penală

CHEF
ÎNCHEIAT 
ÎN MOD 
TRAGIC 

Polițiștii de la SR 
Zastavna l-au reținut pe 
bărbatul ce și-a înjunghi-
at mortal propriul frate. 
Tragica întâmplare s-a 
produs duminica trecută 
la Verenceanka. Corpul 
fără suflare al bărbatului 
de 48 de ani a fost des-
coperit în gospodăria sa. 
Polițiștii sosiți la fața lo-
cului au demarat imediat 
căutările. Ulterior oame-
nii legii au stabilit că vinovatul crimei este chiar fratele celui mort. Criminalul le-a spus polițiștilor că în ajun 
a folosit, împreună cu fratele, o doză bună de alcool. În urma unui conflict verbal între cei doi a izbucnit o 
ceartă, care s-a încheiat tragic pentru fratele mai tânăr. Anchetatorii au demarat o procedură penală în baza 
articolului 121 punct 2 al Codului Penal al Ucrainei. Criminalul a fost reținut și plasat sub strajă. Cercetările 
în acest caz continuă. Pentru fapta comisă bărbatul riscă să fie întemnițat pentru o perioadă de zece ani.      

Tânăr rănit de propria mătușă

O locuitoare a satului Șipinți 
din raionul Chițmani și-a rănit cu 
cuțitul nepotul în vârstă de 20 de 
ani. Acesta a fost spitalizat de 
urgență. Întâmplarea s-a produs 
după ce cei doi – mătușa și nepo-
tul, au folosit băuturi alcoolice. În 
urma unei neînțelegeri, tânărul a 

lovit-o pe femeie peste față. Pen-
tru a se răzbuna, aceasta a înșfă-
cat un cuțit și i-a aplicat nepotului 
o rană în zona toracică. Infrac-
toarea a fost reținută de poliție. 
În perioada procedurilor anchetei 
femeia a fost plasată în arest la 
domiciliu.

Bărbat condamnat 
pentru că și-a bătut 
până la moarte un 

amic
Un cernăuțean de 27 de ani a fost condamnat la privare de 

libertate pentru o perioadă de șapte ani pentru că i-a aplicat mai 
multe lovituri unui cunoscut, care au cauzat decesul bărbatului în 
vârstă de 41 de ani. Vina criminalului a fost dovedită în instanță, 
sentința căreia a fost contestată de avocații acestuia. Însă, Curtea 
de Apel a susținut poziția principială a primei instanțe și a lăsat 
sentința fără oarecare schimbări, argumentând că hotărârea este 
una justă și că inculpatul trebuie să ispășească pedeapsa ce o 
merită.   

O instanță din ținut l-a con-
damnat la patru ani de închisoa-
re pe un șofer, care a comis un 
accident mortal în satul Vaslovi-
vți din raionul Zastavna în timp 
ce se deplasa la volanul unui 
JAGUAR X TYRE. Șoferul în 
vârstă de 33 de ani a fost recu-
noscut vinovat de către tribuna-
lul raional din Zastavna. Jude-
cătorii i-au incriminat depășirea 
vitezei stabilite, neluarea în 
calcul a circumstanțelor rutiere, 
încălcarea regulilor de circula-
ție. Drept rezultat, bravul șofer 
a pierdut controlul volanului și 
a admis ieșirea mașinii în afara 
șoselei, care ulterior s-a răstur-
nat. În rezultatul accidentului, 
șoferul aflat în salonul autovehi-
culului a decedat. După crunta 
ironie a sorții, peste o săptămâ-
nă cel decedat – un locuitor al 
centrului regional, urma să joa-
ce nunta împreună cu aleasa 
inimii sale.   

Șofer
judecat 
pentru

săvârșirea

Praf de pușcă
reținut la frontiera 

cu Moldova
Grănicerii de la Pichetul „Vașcăuți”, în comun 

cu reprezentanții Direcției de protecție a econo-
miei din regiunea Cernăuți au curmat o tentativă 
de trecere peste Frontiera de stat a 32 de pa-
chete cu mărfuri de larg consum – îmbrăcăminte 
pentru copii, încălțăminte de mărimi diferite, fur-
nitură pentru mobilă, piese de schimb pentru dife-
rite mijloace de transport, pe care contrabandiștii 
intenționau să le treacă în Republica Moldova. 
Tot la frontiera cu Republica Moldova, grănicerii 
de la Postul vamal ”Mămăliga”, au descoperit o 
cantitate însemnată de praf de artilerie. Bărbatul, 
care intenționa să treacă peste frontieră „pache-
tul periculos”, l-a ascuns în salonul mașinii.   

unui accident cu efect 
fatal

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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SĂ NE BUCURĂM DE SPLENDOAREA PETUNIILOR 
Pеtunіа еѕtе unа dіntrе 

cele mаі des utіlіzаtе 
flоrі реntru diverse аmеnа-
jărі peisagistice în раrсurі 
sau grădini, fііnd frесvеnt 
întâlnită șі în grădіnіlе 
individuale. Pеtunіа este 
folosită реntru înfru-
muѕеţаrеа dесоruluі tera-
selor оrі bаlсоаnеlоr, fііnd 
рlаntаtă în diverse vаѕе 
dесоrаtіvе, jаrdіnіеrе şі 
ghіvесе (de сеlе mаі multе 
оrі ѕuѕреndаtе). Pеtunіа 
еѕtе o рlаntă cu calităţi 
dесоrаtіvе excepționale, fi-
ind adorată dе majoritatea 
сеlоr саrе iubesc florile.

Dе obicei, temperaturile lunii mai sunt 
рrіmеlе ce реrmіt scoaterea реtunііlоr lа 
аеr, în spaţii еxtеrіоаrе. În funсţіе dе spe-
cie, florile pot fі în fоrmă de pâlnie ѕіmрlă оrі 
dublă, cu mаrgіnі drерtе, buсlаtе ѕаu flori 
bătutе. Dе аѕеmеnеа, mărimea  реtunіеі 
роаtе vаrіа dе lа 15 сm lа cele pitice, până 
lа peste 100 cm lа сеlе сurgătоаrе.

Cеlе mаі frecvente ѕоіurі dе petunii 
întâlnіtе sunt grаndіflоrа (реtunіі cu flori 

uriașe şі mаrgіnі drерtе), mul-
tіflоrа (cu flоrі mаі mici, dаr cu 
înflоrіrе abundentă) şі surfi-
nia (plante târâtoare, fоlоѕіtе 
îndеоѕеbі pentru ghіvесе 
ѕuѕреndаtе). Alături dе muş-
саtа сurgătоаrе, ѕurfіnіа este 
rеgіnа ghіvесеlоr ѕuѕреndаtе, 
fііnd асеа рlаntă сlаѕісă pentru 
orice bаlсоn ѕаu tеrаѕă, fііnd 
еxtrеm dе аtrăgătоаrе dаtоrіtă 
flоrіlоr numеrоаѕе cu un colorit 
tоt mаі dіvеrѕ. 

Lірѕа dе hrană se mani-
festă рrіn îngălbеnіrеа frun-
zеlоr, ѕсădеrеа număruluі dе 
flоrі, аlungіrеа lăѕtаrіlоr în mоd 
іnеѕtеtіс, unеоrі chiar ріеr-
dеrеа frunzеlоr, flоrіlе nеmаіа-
vând асееаşі vigurozitate şi 
сăzând foarte rереdе. În con-
secință, chiar dасă  реtunііlе 
nu au рrеtеnțіі exagerate de 
îngrіjіrе, trеbuіе ѕă țіnеm cont 
dе câteva luсrurі, pentru a nе 
bucura dе ѕрlеndіdеlе cascade 
dе culori șі раrfum. 

• Petuniile аdоră ѕраţііlе 
dеѕсhіѕе. Sоаrеlе este еѕеn-
țіаl pentru рrосеѕul dе fotosinteză, prin 
care planta ѕе dezvoltă șі asigură înflоrіrеа 
nесеѕаră.

• Pеtunііle preferă ѕоlul nіѕіроѕ, bіnе 
drеnаt, bоgаt în substanţe nutrіtіvе. În саzul 
în care nu ѕе găѕеștе ѕubѕtrаt ѕресіаl pen-

tru petunii, ѕе poate folosi lа fеl dе bіnе cel 
реntru mușсаtе.

• În соndіțіі mеtео nоrmаlе, реtunііlе 
роt fі udаtе în fіесаrе zi ѕаu chiar o dаtă la 
două zіlе. Lа jumătаtеа verii, сând vrеmеа 
еѕtе caniculară, este rесоmаndаt ѕă fіе 

udate atât dimineaţa, cât şі ѕеаrа, fiind mari 
іubіtоаrе dе арă. Dасă nu primesc o саn-
tіtаtе ѕufісіеntă dе lісhіd, еxіѕtă riscul са 
frunzеlе ѕă se uѕuсе,  іаr flоrіlе ѕă-şі piardă 
din intensitatea coloritului. 

• E bine de știut!

Shopping-ul online –
comod, dar nesigur. Care sunt 
avantajele și dezavantajele

Toate femeile adoră să facă 
cumpărături – la magazine sau 
în piaţă. Acum însă folosim inter-
netul la orice pas şi nu mai este 
o noutate definiţia de shopping 
online, care dă posibilitatea să fie 
făcute cumpărăturile acasă sau  
direct de la birou. 

Pantofi sau dulciuri, haine 
sau produse cosmetice, mobilă 
sau telefoane mobile, toate le 
găseşti pe diverse site-uri care 
propun marfa în diferite forme şi 
culori.

Avantajele shop-
ping-ului online:

* O varietate largă de pro-
duse, preţurile cărora pot fi uşor 
comparate cu cele de pe alte si-
te-uri,  oferind astfel posibilitatea 
de a alege produsul la cel mai 
bun preţ.

* Procurând online, nu eşti 
asaltat de nici un vânzător.

* Dacă eşti interesat de un 
produs anume, îl poţi păstra în 
coş o perioadă îndelungată, până 
te decizi ce faci cu el.

* Găseşti un produs în culoa-
rea pe care o doreşti. În cazul 
shopping-ului online gama de cu-
lori şi mărfuri este atât de mare, 
încât poate mulţumi pe toată lu-
mea.

Dezavantajele
shopping-ului online:

* Pentru că atunci când achi-
ziţionezi ceva online trebuie să 
te înregistrezi şi să-ţi plasezi in-
formaţia despre card şi numărul 
acestuia, riscul unui furt de infor-
maţie este mare. Pentru a evita 
acest lucru, nu introduce aceste 
date, dacă ai ajuns pe site-ul re-
spectiv urmând un link primit prin 
e-mail, de exemplu.

* Ţine cont de faptul că nici un 
magazin online nu cere niciodată 
pin-ul cardului.

Ca să nu ai probleme cu toate 
lucrurile pe care vrei să le achizi-
ţionezi, citeşte atent înainte de a 
cumpăra ceva, multe dintre pro-
dusele cumpărate on-line nu sunt 
returnabile.

• Gătiți gustos împreună cu noi!

Salată cu roșii, bacon și avocado
Ingrediente: 

½ salată verde, 
1 avocado, fe-
liat, 200 g roșii 
cherry, feliate, 

½ castravete, feliat, coriandru, 4 
fâșii bacon, 50 g brânză feta, mă-
runțită.

Pentru dressing: 3-4 linguri 
ulei de măsline, 1 lingură oțet, 1 
linguriță muștar, 

zeama de la 1 lămâie, sare, 
piper. 

Preparare.  Baconul se taie 
bucățele și se rumenește într-o 

tigaie până devi-
ne crocant. Într-un 
vas se pune sa-
lata ruptă bucăți, 
feliile de avocado, 
roșiile, castrave-
tele, coriandrul, 
baconul și brânza 
feta. Se amestecă 
toate ingredientele 
pentru dressing şi 
se combină cu sa-
lata. Se servește 
imediat.

Cartofi umpluți
cu telemea și șuncă

Ingrediente:  8 car- 
tofi potrivit de mari,  
200 g unt,  100 g te-
lemea de oaie, 150 g 
caşcaval,  150 g şuncu-
liţă afumată, 1/2 linguri-
ţă de verdeaţă uscată 
(cimbru),  sare,  piper, 
câteva fire de verdeaţă 
proaspătă.

Preparare. Cartofii 
se spală şi se învelesc 
în folie de aluminiu. Se 
pun în tavă și se dau  la 
copt în cuptorul încins, 
aproximativ o oră. Un-
tul se pune într-un cas-
tron şi se freacă spu-
mă. Se condimentează 

după gust cu sare şi 
piper şi se aromatizea-
ză cu verdeaţa uscată. 
Apoi se pune pe o folie 
de aluminiu şi i se dă 
formă de baton, care 
se dă pentru o oră, la 
rece, să se întărească. 
Cartofii copţi se taie în 
două şi se presară cu 
telemea rasă, şunculi-
ţă afumată tăiată felii şi 
caşcaval ras. Se pune 
apoi câte o bucată din 
untul aromat deasu-
pra, să se topească în-
cet. Se ornează cu ver-
deaţă tocată mărunt.

Plăcintă cu carne și ciuperci
Ingrediente. Pen-

tru aluat: 300 g faină, 
100 ml ulei, 1 plic praf 
de copt, 200 ml iaurt,  
chimen, sare, piper, 2 
linguri ulei. 

Pentru umplutu-
ră:  500 g piept de pui 
tocat,  2 ouă, 100 g 
ciuperci, 2 cepe,  ver-
deaţă, după gust, 1 
lingură ulei pentru uns 
tava, 1 gălbenuş și 1 
lingură apă pentru uns 
plăcinta. 

Preparare. Iaurtul 
se amestecă cu ule-
iul, se adaugă faina 
amestecată cu praful 
de copt, chimenul şi 
sarea. Se frământă 
bine şi se întind două 
foi subţiri. 

Pentru umplutu-
ră,  se căleşte cea-
pa în ulei, se adaugă 

carnea şi ciupercile, 
condimentele, apoi se 
amestecă şi se lasă 10 
minute la foc mic spre 
mediu. Se ia de pe foc 
şi se adaugă verdeaţa 

tocată, ouăle crude şi 
se amestecă bine. În 
tava unsă cu ulei se 
aşează prima foaie, se 
repartizează umplu-
tura şi se acoperă cu 
cea de-a doua foaie. 
Se unge plăcinta cu 
gălbenuş de ou ames-
tecat cu puţină apă. Se 
dă la copt în cuptorul 
preîncălzit pentru 40 
de minute. Când este 
gata, se  lasă să se ră-
cească în tavă. 
Savuraţi cu plăcere!
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Cum  pictorul  Oleg  LIUBKIVSKI
 „a  coborât”  zeii  pe  pământ… 

Cuvintele lui Faust – „Oprește-te clipă! Ești 
atât de frumoasă!”, un aforism foarte des utilizat,  
se potrivesc de minune pentru a caracteriza nu 
numai tablourile, ci și momentele de trăire artisti-
că, organizate de vestitul pictor cernăuțean, Oleg 
Liubkivski. Este vorba de prezentarea unui sin-
gur tablou – acțiune inițiată și practicată tot mai 
des de acest iscusit maestru al penelului. De data 
aceasta, la 18 mai, direct pe treptele de la intra-
re în Primăria orașului Oleg Liubkivski a fixat pe 
șevalet, pentru a fi admirat, tabloul ce reprezintă 
panoul de pe frontispiciul Muzeului de Artă din 
Cernăuți, iar pe timpurile administrației austriece 
– Banca Bucovineană de Economii. 

Panoul, care îi încântă mereu pe locuitorii ora-
șului și pe oaspeții lui, a fost creat de pictorul vienez 
Joseph Adolf Lang din ceramică și reprezintă o com-
poziție istorică – încoronarea simbolică a ținutului 
bucovinean de către Imperiul Austro-Ungar. Figurile 
alegorice nu sunt altceva decât personajele ținuturi-
lor de coroană, care făceau parte  din fosta monar-
hie Dunăreană de la finele secolului al XIX-lea. 

Cum de a reușit Oleg Liubkivski „să-i coboare pe 

pământ” pe cei 12 zei de pe frontispiciul Muzeului de 
Artă, aflați la nivelul etajului trei?  „Pentru mine acest 
panou conținea o taină de nepătruns și am dorit să-l 
privesc din apropiere, explică pictorul.  Poate aceas-
tă dorință ar fi rămas nerealizată, dacă în vara anu-
lui 2002 edificiul nu s-ar fi aflat în reparație. M-am 
folosit de schelele constructorilor și m-am pomenit 
față-n față cu panoul, schițând până și cele mai mici 
detalii ale lui. Le-am fotografiat. Am examinat nuan-
țele tehnicii aplicate de autorul panoului, care nu se 
văd de jos, din piață”. 

Oleg Liubkivski a lucrat la acest tablou circa șap-
te luni. Nu este, pur și simplu, o copie a panoului din 
ceramică al lui Joseph Adolf Lang. Penelul lui Oleg 
Liubkivski i-a dat un suflu nou și cei, care îl privesc 
cu atenție, își dau seama că zeii de pe frontispiciul 
Muzeului de Artă, martori ai atâtor evenimente isto-
rice derulate în Piața Centrală a Cernăuțiului, rămân 
deasupra preocupărilor cotidiene. Or, frumusețea 
creată de oamenii de artă este veșnică. 

Admiratorii talentului lui Oleg Liubkivski au lansat 
propunerea ca lui să i se acorde titlul de „Cetățean 
de onoare al orașului Cernăuți”.

Cernăuțeana TAYANNA – 
deținătoarea Premiului muzical 

„Pasărea măiastră de aur” 
La Palatul Național „Ucrai-

na” din Kiev a avut loc ceremo-
nia înmânării premiilor muzicale 
„Pasărea măiastră de aur-2018”. 
Interpreților, învingători la 12 sec-
țiuni, li s-au înmânat pana de aur 
a păsării măiestre. Posesoarea a 
două „pene de aur” a devenit cer-
năuțeana Tayanna (Teteana Re-
șetneak). Ea a ocupat locul întâi 
la două secțiuni – „Interpreta anu-
lui” și „Clipul anului” (astfel a fost 
apreciat cântecul „Regretul” în in-

terpretarea copământenei noas-
tre).  În fiecare secțiune au fost 
câte cinci pretendenți la victorie. 
La secțiunea „Interpretul anului” 
a învins Oleg Vynnyk. Lui, ca și 
Tayannei, i s-au înmânat două 
„pene de aur”, cea de a doua – 
pentru cântecul „Cum să trăiesc 
fără tine”, considerat hitul popular 
al anului. 

Premiul Național „Pasărea 
măiastră de aur-2018” a fost relu-
at după o pauză de 16 ani.

Concertul pedagogilor a ținut cinci ore 

În raionul Noua Suliță a devenit 
de acum o tradiție ca în Ziua cămășii 
brodate să aibă loc parada repre-
zentanților instituțiilor de învățământ, 
îmbrăcați în haine naționale. Aceas-
tă frumoasă tradiție a pus începutul 
altei tradiții – Festivalul talentelor 
colectivelor pedagogice. Concur-
sul, numit „Talentele tale, familie de 

pedagogi”, a durat cinci ore, fapt 
care demonstrează de la sine că în 
rândurile pedagogilor nouăsulițeni 
sunt personalități înzestrate cu har 
artistic. Însăși șefa Direcției raionale 
de învățământ, Adelina Rusnac, a 
recunoscut că a fost imposibil să fie 
cineva evidențiat, fiindcă mai toate 
numerele artistice au fost la un înalt 

nivel. Și, totuși, premiul Sindicatului 
regional al lucrătorilor din învăță-
mânt a fost înmânat Școlii medii din 
Costiceni, iar deținători ai marelui 
premiu au fost Liceul din Noua Suliță 
și Centrul raional de turism. 

Fotografii de
 Andrii ROMANŢOV

Capitala Poeziei cu denumirea 
Grigore VIERU 

La Chişinău și Iaşi s-a 
desfășurat cea de a X-a edi-
ție a Festivalului Internaţional 
de Poezie „Grigore Vieru”, 
organizat de Institutul Cultu-
ral Român „Mihai Eminescu” 
din Chişinău, în colaborare 
cu Ministerul Educaţiei, Cul-
turii şi Cercetării al Republi-
cii Moldova, Primăria Muni-
cipiului Chişinău și Primăria 
Municipiului Iaşi. Festivalul a 
început la Chișinău, la 14 mai 
cu depuneri de flori, alocuțiuni 
ale organizatorilor și scriitori-
lor participanți la eveniment 
şi cu un recital poetic la bus-
tul poetului Grigore Vieru de 
pe Aleea Clasicilor Literaturii 
Române din Grădina Publică 
„Ştefan cel Mare şi Sfânt”. În 
ziua următoare, la Academia 
de Ştiinţe a Moldovei a avut 

loc simpozionul științific „Gri-
gore Vieru, omul duminicii”, 
cu prelegeri susținute de aca-
demicienii Mihai Cimpoi, Va-
leriu Matei și Nicolae Dabija 
etc. 

În zilele de 16-17 mai, 
Festivalul s-a desfășurat la 
Iași. Distinsul poet Nicolae 
Dabija, cu acest prilej, a ținut 
să menționeze: „Cele două 
capitale ale Moldovei au de-
venit una. Și această capita-
lă se numește Grigore Vieru. 
Poezia lui Grigore Vieru care 
unește, este un lucru impor-
tant, fiindcă Grigore Vieru, 
după părerea mea, a fost un 
Ioan Alexandru Cuza al Po-
eziei.  Împreună cu poeții ro-
mâni și poeții basarabeni el 
a început reconstituirea unei 
Românii Mari a Poeziei”.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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– Sătenii au rămas foarte mulţu-
miţi. Este al doilea an la rând când 
Ziua satului este marcată odată cu 
hramul Bisericii. La sărbătoare au 
participat şi mic şi mare. La şcoală 

a fost inaugurată expoziţia de cos-
tume naţionale şi broderii, adunate 
şi confecţionate de doamna Sofia 
Roşca. Elevii din clasele primare 
au participat la concursul de dese-
ne pe asfalt, iar pe terenul sportiv 
cu gazon artificial s-au desfăşurat 
competiţii la fotbal între echipele 
de la şcoala din sat şi de la Lice-
ul din Noua Suliţă. La o partidă de 
volei au sosit şi sportivi din satul 
Mălineşti. În curtea Complexului 
„Speranţa” a urmat concertul, sus-
ţinut de colectivele artistice şi tradi-
ţionala horă a satului. 

– Această frumoasă tradiţie a 
fost susţinută de Biserică, şcoală 
şi de lucrătorii culturii. De aceea, 

Ziua  satului şi hramul a fost o zi de 
neuitat. Toţi elevii, toţi cei care au 
participat la concursul de desene pe 
asfalt, au fost premiaţi cu dulciuri şi 
îngheţată. Obiectele  confecţionate 
la orele de muncă de către elevii 
noştri şi premiate chiar la Kiev, au 
fost la fel prezentate la expoziţia or-
ganizată de doamna Sofia Roşca. 
Dar şi noi, pedagogii, ne-am pre-
zentat cu mai multe numere artistice 
pe „vatra jocului” de la Complexul  
„Speranţa”, a relevat directoarea 
Complexului Instructiv-Educativ din 
Marşinţi, doamna Rodica GALAC. 

– Dispun de o „zestre” bogată, 
afirmă doamna Sofia ROŞCA. Am ie 
şi cămăşi brodate din secolele XIX şi 
XX şi o întreagă colecţie de costume 
din zilele noastre. Am expus la şcoa-
lă şi broderii cu o vechime de 200 de 
ani. Vizitatorii au rămas încântaţi şi 
mă bucur din tot sufletul că am păs-

trat şi păstrez anume obiecte atât de 
preţioase. S-ar cuveni să avem un 
muzeu al portului naţional şi sper că 
acest vis al meu se va realiza. 

Doamna Nadejda SCRÂNDIŢA, 
familia căreia  este proprietara Com-
plexului „Speranţa”, a recunoscut  
faptul că, dacă  lumea s-a simţit bine 
şi pe terasă şi în încăperile comple-
xului nostru, atunci şi  noi rămânem 
mulţumiţi. Am avut foarte mulţi clienţi  
şi deservindu-i nu am privit concer-
tul, dar din cele spuse de vizitatorii 
noştri, sărbătoarea a fost minunată. 
Noi, cei de la „Speranţa”,  sperăm că 
va fi finalizată construcţia noii case 
de cultură şi acolo vor fi condiţii ex-
celente pentru asemenea manifes-
tări, la care participă întregul sat. 

Vasile CARLAŞCIUC   
Foto A. ROMANŢOV

Satul Marșinți este unic în felul său, precum unic este și locașul sfânt, ridi-
cat pe vatra lui. Cronicile ne-au lăsat mărturie că această localitate de pe 

Valea Prutului a intrat în istorie cu circa 400 de ani în urmă. Însă, rezultatele 
săpăturilor arheologice ne dovedesc că oamenii s-au așezat în aceste locuri 
încă în secolele XIV-XII înaintea erei noastre. Prima biserică de lemn a fost 
ridicată la Marșinți în anul 1710, ca apoi în 1887 să fie construită altă biserică 
din cărămidă roșie și după un proiect arhitectonic neîntâlnit în ținutul nostru.  
De altfel, și viața spirituală a marșințenilor este de înaltă intensitate și marcată 
de harul divin, căci puține localități din regiune au dat culturii noastre nu una, 
ci câteva vedete muzicale de primul rang. Doar în întreaga lume localitatea 
Marșinți este caracterizat ca „satul Sofiei Rotaru”.  În ziua Sfântului Nicolae 
(de vară) la Biserica din Marșinți serviciul divin este deosebit, căci anume 
acest sfânt este patronul locașului unde se închină creștinii din localitate. În 
ziua de 22 mai vin să se roage împreună cu ei și oameni din satele vecine. Vin 
la hramul satului.  Liturghia și cuvântul preoțesc pun începutul marii sărbători 
de suflet și de voie bună de la Marșinți. Iar marșințenii știu să se petreacă, la 
fel cum știu să muncească.  Starostele de Marşinţi, domnul Gheorghe NICHI-
TOVICI, care a avut grijă de buna organizare a sărbătorii şi care, împreună cu 
primarul Comunităţii Teritoriale Unite Noua Suliţă a înmânat diplome de onoa-
re celor mai vrednici consăteni, s-a arătat a fi satisfăcut de felul cum a decurs 
sărbătoarea.

SATUL MARȘINȚI –  
LA UN PAS

DE JUBILEUL
DE 400 DE ANI

Creștinii noștri extind noțiunea de „hramul bisericii din sat”, numind-o simplu și semnificativ 
„hramul satului” și dând sărbătorii o rază de sfințenie. Or, sfântă ni e casa și vatra, sfântă ne 

este iubirea de părinți și de neam
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Victorie la scor minim 
pentru FC Bucovina

Au fost disputate partidele 
din cadrul etapei a 27-a  a Cam-
pionatului național la fotbal Liga 
a II-a. FC Bucovina a dispus pe 
teren propriu de Podillia (Hmel-
nițki). Gazdele au creat nenu-
mărate ocazii de gol la poarta 
adversarilor, însă toate atacurile 
nu s-au încununat de succes. De 
abia în minutul 59 al întâlnirii, Vi-
tali Zorea reușește să trimită ba-
lonul în plasa porții oaspeților în 
urma unei lovituri cu capul. Po-
dillia a încercat din răsputeri să 
egaleze, însă tabela de marcaj 
a rămas neschimbată. Astfel, FC 
Bucovina – Podillia (Hmelnițki), 
scor final 1:0. 

„Am avut greșeli, însă în 

general am demonstrat un joc 
echilibrat și interesant. A fost o 
victorie binemeritată”, a declarat 
după încheierea partidei, Viktor 
Mglyneț, antrenorul principal al 
FC Bucovina. În clasamentul ge-
neral al Ligii a II-a FC Bucovina 
ocupă locul 6 cu 31 de puncte 
la activ: 8 victorii, 7 egaluri și 
10 înfrângeri. Lider neschimbat 
al clasamentului rămâne Agro-
biznes (67 puncte), urmată de 
Prykarpattia (59 puncte) și Nyva 
Vinnyțea (39 puncte). 

Pe 27 mai FC Bucovina întâl-
nește în deplasare Skala (Strii), 
echipă care se poziționează pe 
locul 4 în clasamentul general cu 
34 de puncte acumulate. 

Un medic cernăuțean a participat 

la Maratonul Internațional din Brașov
Evhen Mykytynskyi, renumi-

tul chirurg cernăuțean pasionat de 
sport, a participat recent la Mara-
tonul Internațional din Braşov. El a 
parcurs în total 10,7 kilometri. An-
terior, medicul Mykytynskyi a mai 
participat de trei ori la maratonuri 
internaționale în Israel, Elveția și 
Germania.

Maratonul Internaţional din 
Braşov, care  a avut loc pe 19 și 
20 mai, atrage tot mai mulți pasio-
nați de sport din întreaga lume, de 
la an la an. Au participat alergători 
din destinaţii exotice, precum Mau-
ritius sau Singapore, dar și sportivi 

din țări precum Bulgaria, China, 
Elveția, Germania, Iran, Irlanda, 
Israel, Italia, Marea Britanie, Mol-
dova, Norvegia, Olanda, Rusia, 
Statele Unite, Suedia, Ucraina  sau 
Ungaria. Cursele au doar limita in-
ferioară de vârstă, de patru ani, și 
o varietate de probe care satisfac 
orice nivel de pregătire: maraton – 
42 km, semimaraton – 21 km, cur-
să – 10,7 km, cursa populară – 5,7 
km, caritabilă, necompetițională și 
necronometrată, team run – 4×10,7 
km și cursa copiilor între 4 și 14 ani. 
Primii clasaţi la masculin, feminin şi 
în funcţie de categoriile de vârstă 
au fost premiaţi financiar, dar şi cu 
diplome, cupe, produse şi servicii 
sportive, iar toţi participanţii au pri-
mit şi o medalie specială. Maratonul 
Internaţional din Braşov este un 
eveniment sportiv de masă, un prilej 
de sărbătoare pentru oraşul-gazdă, 
dar şi de promovare şi descoperire 
a obiectivelor turistice, culturale şi 
gastronomice din România.

Teren sportiv cu gazon sintetic 
inaugurat la Voloca 

În comuna Voloca a fost dat 
în exploatare un nou teren spor-
tiv cu gazon sintetic. Alături de 
o numeroasă prezență locală 
și reprezentanți ai Federați-
ei raionale de Fotbal, primarul 
comunei, dl Valentin Glopina, 
a inaugurat noul teren sportiv 
multifuncțional, care a fost sfințit 
de părintele protoiereu mitrofor 

Ioan Gorda, protopopul raionului 
Hliboca. 

Terenul sportiv a fost con-
struit pe banii alocați de la Bu-
getul de stat pentru dezvoltarea 
socio-economică a regiunii Cer-
năuți. Tinerii  sportivi din aceas-
tă localitate au primit în dar un 
set de mingi și au organizat în 
aceeași zi o competiție de fotbal.

Elina Svitolina, câștigătoarea 
turneului de la Roma

Elina Svitolina a învins-o 
categoric pe Simona Halep 
în finala turneului WTA de la 
Roma, dotat cu premii totale 
în valoare de 3.351.729 do-
lari, scor 6:0, 6:4 și a cucerit 
pentru a doua oară consecu-
tiv trofeul în fața româncei. 
Ucraineanca a vorbit la fes-
tivitatea de premiere despre 
această performanță și a ți-
nut să o felicite pe Simona 
Halep și să mulțumească fa-
nilor care au susținut-o. 

„Este uimitor că am pu-
tut veni să-mi apăr trofeul, 
este un moment special pen-
tru mine. Vreau să o felicit 
pe Simona pentru această 
săptămână uimitoare şi îi 
urez mult succes la Roland 
Garros. Mulţumesc şi fanilor, 
care au transformat acest 
eveniment într-unul special”, 
a spus Svitolina la ceremo-
nia de premiere.

Atletico  Madrid  a  câștigat 
finala  Europa  League

Atletico Madrid a câştigat 
pentru a treia oară trofeul Euro-
pa League la fotbal, după ce a 
învins-o pe Olympique Marseille 
cu scorul de 3:0 (1:0), în finala 
competiţiei, desfăşurată pe sta-
dionul Parc Olympique Lyonnais 
din Lyon. Atletico Madrid a mai 
câştigat de două ori trofeul Euro-
pa League, în 2010, cu antrenorul 
Quique Sanchez Flores, după o 
finală cu Fulham (2:1), şi în 2012, 
când a învins în ultimul act forma-
ţia Athletic Bilbao (3:0), pe Arena 
Naţională din Bucureşti, avându-l 
ca antrenor, ca şi acum, pe argen-
tinianul Diego Simeone. Tot sub 
comanda lui Simeone, Atletico 
a disputat şi două finale de Liga 
Campionilor, ambele pierdute în 
faţa rivalei Real Madrid (în 2014 
şi 2016).

UEFA Champions League 2018.  
Finala se joacă la Kiev pe 26 mai

Finala UEFA Champions Lea-
gue din 2018 se va juca pe arena 
NSC Olimpiiskyi din Kiev între două 
dintre cele mai de succes echipe din 
competiție. Real Madrid și Liverpool 
se întâlnesc pe 26 mai în capitala 
Ucrainei. Real Madrid a trecut în se-
mifinale de Bayern Munchen după 
4:3 la general, în timp ce Liverpool 
a învins  AS Roma, reușind califica-
rea. Sârbul Mirolad Mažić va fi ar-
bitrul finalei de pe NSC Olimpiiskyi, 
urmând să-i aibă asistenți pe Milo-
van Ristic și Dalibor Djurdjevic, iar 
adiționali vor fi Nenad Djokivc și Da-
nilo Grujic. Cele două echipe s-au 
întâlnit de 5 ori în Cupa Campioni-
lor Europeni sau UEFA Champions 
League. Real Madrid este cea mai 
de succes echipă din istoria com-
petiției, țintind al 13-lea trofeu. De 
partea cealaltă, Liverpool vrea să 
cucerească pentru a 6-a oară trofe-

ul, depășindu-le la acest capitol pe 
Bayern Munchen şi FC Barcelona.

În trecut, arena din capitala 
Ucrainei a mai organizat eveni-
mente majore precum returul Su-
percupei Europei din 1975, Dinamo 
Kiev – Bayern Munchen, meciuri de 
fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice 
din 1980 de la Moscova și întâlniri 
de la Euro 2012, inclusiv finala tur-

neului final continental. În prezent, 
NSC Olimpiiskyi are o capacitate 
de 68.000 de locuri. Stadionul a fost 
construit în august 1923, însă, de-a 
lungul timpului, au fost efectuate 
diverse lucrări de renovare (1941, 
1968, 1980, 1999, 2011). Acum, 
arena este utilizată de către echipa 
națională a Ucrainei și de Dinamo 
Kiev.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Pasăre în mrejele destinului (II)

Bărbatul tăcu. Au stat așa vreo cinci 
minute bune până când au reluat firul dis-
cuției. 

– Cum crezi, Irina, de ce se întâmplă 
astfel pe lumea asta? Atunci când viața îți 
este mai dragă, când treburile parcă merg 
strună, omul are parte de asemenea sur-
prize?

Irina nu știa ce să spună. Ce sfat pu-
tea să-i dea omului, dacă nu avea nici o 
experiență de viață. Se mira în sinea sa că 
acest bărbat putea să aibă oarecare pro-
bleme. Își îndreptă privirea spre el și văzu 
cum din ochi îi căzu o lacrimă.

– Nu mi-am văzut soția de cinci ani, 
spuse el într-un sfârșit. Discut cu ea doar 
la telefon pentru că avem unele interese 
comune în ale afacerilor. Dar niciodată nu 
se interesează de bobocelul căruia i-a dat 
viață. Nu știu ce inimă are. Parcă a vrăjit-o 
cineva.  

– De ce nu rupi atunci această căsăto-
rie? La ce ți-ar mai folosi? – întrebă Irina.

Ginel își dădu seama imediat că deve-
ni foarte melancolic și se dumeri. O netezi 
ușor pe fața-i albă și frumoasă.

– Multe ai să știi, o să îmbătrânești. 
Ești încă foarte tânără ca să le înțelegi pe 
toate. 

Irina s-a topit la auzul acestor cuvinte. 
Pentru prima dată în viață a simțit spriji-
nul unui bărbat, fie și prin cuvinte. Era de-
prinsă să le facă pe toate de una singură. 
Când mamă-sa era în viață, simțea măcar 
un pic de sprijin, fie și moral. Era un sprijin 
ce-i dădea o putere de nedescris. Dar aici 
e altceva. De multe ori a plâns serile că 
nu a avut parte de umărul tare al unui tată 
precum l-au avut semenii ei. Pentru prima 
dată, vă spuneam, simți grija unui bărbat 
pentru ea.  

Și Ginel se rătăci parcă în sentimen-
tele și amintirile sale și-și reluă firul po-
vestirii... Spre deosebire de Irina, acesta 
a avut parte de o copilărie de basm. Până 
aproape de vârsta maturității s-a bucurat 
de aura de nedescris, pe care o simte fie-
care copil într-o familie împlinită. Sâmbăta 
sau duminica pleca neapărat la pescuit 
cu tata. Acolo, în sânul naturii, își poves-
teau pe săturate. Ginel era la curent cu 
toate afacerile tatălui, iar el, la rându-i, îi 
povestea despre succesele sale la învă-
țătură, iar când a ajuns prin clasele mai 
superioare – și despre sentimentele sale. 
Erau de nedespărțit... până într-o zi. Aici 
bărbatul tăcu din nou de parcă ceva s-a 

rupt în firul amintirilor sale. Ține bine min-
te acea seară când la miez de noapte a 
fost trezit de vocile părinților. Nu a înțeles 
atunci de ce se certau. A doua zi tatăl l-a 
chemat și i-a zis că pleacă, dar va reveni 
neapărat. Și dus a fost, dar a revenit peste 
vreo trei săptămâni. Nici mama nu a vrut 
să-i spună nimic. Poate că nu a dorit să-și 
rănească copilul, știindu-l mult prea legat 
sufletește de tatăl său. Mai târziu Ginel 
avea să afle că bunul său părinte a fost 
într-un arest preventiv înainte de proces. 
Niște presupuși prieteni, care doreau să-i 
pună mâna pe afacerea pe care o avea – 
o întreprindere ce presta servicii de trans-
portare a pasagerilor în centrul regional, 
s-au năpustit asupra lui cu controale de 
tot felul. Cauza a ajuns la judecată și tatăl 
său a fost condamnat la un an și șase luni 
închisoare. La nici patru luni de ședere 
în detenție cazul a fost revăzut și omul a 
fost eliberat. Nu mai era cel de odinioară. 
A mai lucrat vreo câțiva ani, iar când Gi-
nel era în prag de absolvire a facultății i-a 
transmis afacerile și apartamentul fiului, 
și-a luat soția și s-a retras în satul său de 
baștină. Așa s-a pomenit Ginel cu aface-
re la nici 22 de ani împliniți. I-a fost foar-
te greu la început, dar a rezistat datorită 
sfaturilor înțelepte ale părintelui. Peste doi 
ani s-a căsătorit. I se părea că Dumnezeu 
i-a trimis îngerul păzitor, care-i va fi alături 
și-i va ocroti căminul o viață întreagă. Dar 
și de data aceasta ironia sorții și-a spus 
cuvântul. Aleasa inimii i-a fost „trimisă” de 
niște oameni răi pentru a-i pune mâna pe 
afacere. Nu și-a dat seama din start. Nu a 
ținut cont nici de sfaturile unei doamne de 
la contabilitate să „mai deschidă ochii și 
să privească împrejur”. Își iubea mult de 
tot soția și fiica, de aceea a fost surd chiar 
atunci când i s-au spus lucrurile pe față. 
Și când s-a pomenit în birou cu niște oa-
meni de la fisc și de la alte servicii, nedo-
rite de orice întreprinzător, și-a dat seama 
că are șansa să meargă pe urmele tatălui. 
La proces nu s-a ajuns, deoarece aceeași 
doamnă de la contabilitate le-a povestit 
anchetatorilor cum stau lucrurile. Aface-
rea i-a fost salvată, dar familia nu. Nu a 
mai putut să stea sub același acoperiș cu 
omul care l-a trădat. A doua zi femeia și-a 
strâns lucrurile și dusă a fost la părinții săi. 
În primele luni i se părea că înnebuneș-
te de dorul fiicei, pe care avea ocazia s-o 
vadă doar sâmbăta sau duminica. După 
aceea o vizita și la școală de câte ori avea 

ocazia...
Se zărea de ziuă când cei doi și-au 

dat seama că s-au reținut de-a binelea în 
cafenea. Irina vroia să doarmă puțin îna-
inte de a pleca la serviciu, de aceea l-a 
rugat pe Ginel s-o ducă până la cămăruța 
ei. Peste câteva zile bărbatul i-a făcut din 
nou o vizită și i-a spus că o fată ca ea nu 
poate să trăiască într-un asemenea hal. A 
dus-o la un prieten de-al său, întreprinză-
tor și el. Acolo i s-a repartizat o cameră 
aparte într-o casă mare. Mai trebuia să 
facă ordine și să dea seama de casă când 
stăpânii vor fi plecați. Irina a acceptat pro-
punerea. Și condițiile erau altele, dar și 
leafa era mai mare decât cea pe care o 
primea la alimentară. Dar poate la mijloc 
era și faptul că propunerea venea de la un 
bărbat de care s-a legat sufletește și care-i 
era pe plac? Așa a trecut fata în acea casă 
mare. Stăpânii erau oamenii de treabă, 
mai ales stăpâna. Deseori stăteau de vor-
bă pe săturate, uneori îi făcea și cadouri. 
O nouă lovitură avea să se abată asupra 
fetei într-o zi de vară. Stăpâna casei era 
plecată împreună cu copiii la odihnă. În-
toarsă de la cumpărături, Irina l-a găsit pe 
stăpânul casei beat de-a binelea. Acesta 
s-a năpustit asupra ei ca o fiară și a înce-
put să-i rupă hainele. A încercat să opună 
rezistență, dar în zadar. Și atunci s-a ru-
gat în gând la forțele divine s-o ajute. Din 
fericire, a reușit să-și elibereze un picior 
cu care i-a adus o lovitură din toată inima 
bărbatului. Până acesta să se dezmeti-
cească, Irina s-a încuiat în camera ei și i-a 
telefonat lui Ginel. Plângând, i-a povestit 
întâmplarea...

Au trecut de atunci cinci ani. Irina și 
Ginel locuiesc împreună și se bucură de 
cele două fetițe ale lor – Alinuța și Vero-
nica. Fosta soție a rămas în trecut ca un 
vis urât, iar Liliana – fiica lui din prima că-
sătorie este deja domnișoară. Își vizitează 
deseori părintele și surorile. În timpul liber 
ies împreună în oraș. Treptat mrejele des-
tinului au devenit mai puțin strâmte pentru 
Irina. Bunul Dumnezeu i-a scos în cale un 
soț iubitor, care o ocrotește de toate. Ea, 
la rându-i, îl răsplătește din plin – căldu-
ră sufletească, atenția ce o merită. Într-un 
cuvânt, în căsuța lor domnește dragostea, 
armonia și buna înțelegere, iar principalul 
– umărul puternic de bărbat de care Irina 
nu a avut parte în copilărie.     

Dumitru VERBIȚCHI

BANCURI
- Domnule doctor, domnule 

doctor, azi dimineață m-am trezit cu dureri 
strașnice de cap, de burtă, de picioare, de 
spate, de...

Doctorul:
- La ce naiba te-ai mai trezit?!

* * *
O femeie frumoasă vine la Fântâna Do-

rințelor și roagă:
- Fă ceva să mă dorească toți bărbații.
Nu isprăvi vorba că a și fost prefăcută în-

tr-o halbă plină cu bere rece.

* * *
Într-o noapte Ion și Maria stau de vorbă.
- Măi Ioane, ia spune-mi adevărul pe cine 

ai mai avut înaintea mea?
- Pe Florica, răspunde bărbatul liniștit.
- Numai pe ea? - insistă Maria.
- Pe Veta, Maricica, Rozi, Viorica, Mari-

na...
Și tot continuă așa timp de cinci minute 

înșirând nume.
- Să știi că sunt geloasă bine! – spune 

Maria pe un ton ridicat.
- Las-o mai moale, draga mea, mai bine 

ai fi bucuroasă că 
te-ai calificat în finală.   

* * *
Tatăl se adresează încurajator către fiul 

său:
- Hai, fiule, încă un pas, încă un pas, încă 

unul, aşa, aşa, micuţ, încet-încet! Marie, adu-
mi repede camera video să-l filmăm pe fecio-
raşul nostru, a venit de la balul de absolvire!

* * * 

Un bărbat intră la o agenție de matrimo-
niale și solicită ajutorul funcționarilor de acolo 
pentru a se însura. Fata de la ghișeu:

- Și ce femeie ați dori – din cele care vor-
besc mult sau din categoria celorlalte?

- Care celelalte, domnișoară? 

* * *
- Ce înseamnă să fii logodit?
- Este cum ai fi arestat preventiv înainte 

de a fi condamnat la închisoare pe viață.
* * *

O femeie vine la avocat cu o plângere:
- Vreau să divorțez, domnule avocat.
- Și care e motivul, doamnă?
- Nu mi-a fost credincios.
- Adică?
- Adică mi-am dat seama că nu e tatăl 

copilului meu.

* * *
Şeful de sală îl întreabă pe ospătar:
 - I-ai făcut clientului de la masa a treia 

notă de plată?
- Da, domnule.
 - Extraordinar tip! Continuă să zâmbeas-

că.

* * *
- Ce-i cu vânătaia aceea la ochi, Gheor-

ghe?
- Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot.
- Şi ai căzut?
- Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după 

mine.
- Aşa, şi ce le-

gătură are asta cu 
vânătaia?

- Păi are, că 
i-am cerut numă-
rul de telefon.

Fiecare om își are locul în viață chiar dacă acest loc nu este cel pe 
care și l-ar fi dorit. Pe de altă parte, un vechi adevăr glăsuiește 

că viața este frumoasă, dacă îi dai voie să fie așa, iar sufletul nu cu-
noaște situații fără ieșire. Abia după ce trece prin unele vitregii ale 
acestei vieți omul își dă seama că este nu altceva decât o lacrimă în 
zbuciumata mare a propriului destin. 
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ALERGIILE
Pentru milioane de oameni, bucuriile primăverii şi verii se transformă în chin. Foarte multe persoane suferă din cauză 
că organismul lor se revoltă împotriva unor substanţe inofensive, provenite din mediul înconjurător. Polenul, de pildă, 
răsfăţul florilor şi bucuria albinelor. Alergiile pot fi declanşate de orice substanţă din mediu, cu care noi venim în contact. 

După părerea cercetători-
lor, faptul că oamenii reacţio-
nează alergic la anumite sub-
stanţe sau nu le tolerează este 
determinat de moştenirea ge-
netică, peste care se suprapun 
şi factorii de mediu. Totodată, 
specialiştii constată că o con-
tribuţie importantă la apariţia 
alergiilor şi a intoleranţelor o 
aduc, deseori, şi problemele 
psihice. Astfel, stresul poate 
agrava simptomele. Şi invers: 
calmul şi echilibrul influen-
ţează pozitiv mecanismele de 
apărare naturală ale organis-
mului. De reţinut că o alergie 
poate lăsa urme la nivelul psi-
hicului, mergând chiar până la 
instalarea unei depresii.

Alergiile pot apărea la orice 
vârstă şi pot fi declanşate de 
mai multe substanţe simultan. 
Reacţia sistemului imunitar se 
produce fie instantaneu, prin 
eliberarea unor mari cantităţi 
de histamină, fie cu o întârzi-
ere de 12 până la 72 de ore 
după contactul cu alergenul 
respectiv.

Alergenii respiratorii
Polenul. Aceste substanţe pă-

trund în organism pe căile respira-
torii.  Grăuncioarele minuscule de 

polen nu se pot vedea cu ochiul 
liber. Ele sunt produse de către ar-
bori, ierburi şi tot felul plante. Cele 
mai frecvente alergii sunt produse 

de polenurile de mesteacăn, peli-
niţă şi secară. Tot mai periculoasă 
devine şi ambrozia, o plantă pere-
nă, care creşte prin grădini, în cul-
turile de cereale şi de floarea-soa-
relui, dar mai ales în zonele lăsate 
în paragină.  

Simptomele, similare cu ale 
răcelii, rezultă din producţia spori-
tă de secreţii şi mucus, stimulată 
de mediatorii eliberaţi de sistemul 
imunitar, cum este histamina. Pie-
lea şi mucoasele se inflamează. 
Atunci când ochii se înroşesc, de-
vin sensibili la lumină şi lăcrimea-
ză ori dau senzaţii de mâncărime, 
iar pleoapele se umflă. 

Părul animalelor. Nume-
roşi alergici la părul de animale re-
acţionează la un singur animal de 
casă. Nu firele de păr şi penele în 
sine declanşează alergia, ci ceea 
ce se găseşte pe ele: epitelii, seu, 
salivă, excremente şi urină. Apar 
mâncărimi, erupţii cutanate sau 
urticarie. 

Când inspirăm polen, peri de 
animale sau particule de praf, ele 
ne pot provoca şi un astm bronşic. 
Histamina face ca musculatura 

netedă a aparatului respirator să 
se contracte, astfel încât se resim-
te o apăsare pe piept. Mucoasele 
căilor respiratorii se inflamează şi 
dau naştere unor secreţii vâscoa-
se. În cazul cel mai rău, suferin-
dul se află în imposibilitatea de a 
respira.

Mucegaiurile. Aceste mi-
croorganisme se înmulţesc în 
spatele tapetului şi al plăcilor de 
faianţă, pe pereţii umezi sau în 
ghivecele de flori, câteodată şi în 
tapiţeria pieselor vechi de mobili-
er, ca şi în frunzişul copacilor.

Mucegaiurile provoacă frec-
vent o alveolită alergică extrinse-
că. Aceasta poate fi dezvoltată 
şi la locul de muncă, din cauza 
prafului sau a pulberilor organi-
ce. Alergenii ajung în alveole, iar 
ţesutul pulmonar şi bronhiile fine 
se inflamează. După patru până 
la douăsprezece ore, uneori abia 
după câteva zile ori săptămâni, 
apar simptome similare cu ale 
gripei. Ele se sting îndată ce pa-
cientul evită contactul cu alergenii 
respectivi.

(Va urma)

Floarea  de  soc 
Ca niște pălării albe și puternic mirositoare, florile de soc anunță într-un fel venirea 
verii, apropierea caniculei. Socul este folosit în medicina populară a mai multor po-
poare. Unii cu teamă, alții cu emoție, cam toți europenii au preparat ceaiuri și licori 
din flori de soc. Se presupune că socul era considerat în Antichitate locuință a spirite-
lor, pe care dacă le deranjai nu era tocmai bine. Având în vedere mai degrabă virtuțile 
tămăduitoare ale plantei decât superstițiile, iată ce remedii se pot prepara din florile 
de soc.

Pentru răceli și reumatisme

Socul, se știe, are puternică acțiune 
sudorifică și diuretică. Iar infuzia este 
folosită în tratarea unor boli precum 
gripa, bronşita, răceala, stările fe-
brile, reumatismul, guta, sciatica, ba 
chiar și rujeola şi scarlatina. 

Se prepară din 1-2 linguriţe de flori 
uscate la 250 ml de apă clocotită. Se 
lasă acoperit cinci minute, se strecoa-
ră, se îndulceşte sau nu cu miere şi 
se bea fierbinte, trei căni pe zi, după 
mese.

Infuzie combinată pentru 
sistemul nervos

Se prepară în două etape. Mai întâi, 
se pun la macerat în 500 ml apă 3-4 lin-
guriţe de flori mărunţite, de seara până 
dimineața. Se filtrează și se dă  prepa-
ratul rezultat deoparte. Planta răma-
să după filtrare se fierbe în 500 ml de 
apă timp de cinci minute, după care se 
lasă la răcit şi se filtrează. La sfârșit, se 
amestecă cele două extracte. Se bea 
câte o cană, călduț, de trei ori pe zi, cu 
efect calmant. Ajută în tratarea dependențelor (fizi-
ce, nu și psihice) de droguri. O cură eficientă trebuie 
să țină 4-6 săptămâni, după care se face o pauză de 
trei săptămâni şi apoi se reia.

Pulbere pentru sinuzită
Pulberea se obţine prin măcinarea fină, de două 

ori, cu râşnița de cafea, a florilor uscate și mărunțite. 
Nu se poate păstra mai mult de două săptămâni, și 
neapărat în recipiente închise ermetic, la loc întu-
necos și răcoros, pentru a nu se altera uleiurile vo-
latile. Se ia de trei ori pe zi, înainte de masă, câte o 
linguriţă rasă și are efect de eliminare a secrețiilor 
în exces.

Cataplasme pentru încheieturi
Pe lângă cele cu infuzie, bune pentru dureri de 

cap, se mai pot prepara și cataplasme din flori: se 

zdrobesc un pumn de flori și se lasă să se înmoaie 
în apă caldă, apoi se aplică pe locul afectat, se în-
velește cu pansament și se lasă o oră să acționeze. 
Au un puternic efect antiinflamator, fiind de ajutor în 
reumatisme și gută.

Nu e bine să tai socul de tot. Cel puțin așa susțin 
anumite legende germanice, în care se menționează 
că trebuie să ceri voie zeităților care se adăpostesc 
printre ramuri să te folosești de el.

Acțiunea benefică a florilor de soc se dato-
rează conținutului bogat în flavonoide şi biofla-
vonoide, componente responsabile de efectul 
diaforetic (de eliminare a toxinelor) prin transpi-
rație. Mai conține acizi fenolici şi săruri de pota-
siu, care au efect diuretic, motiv pentru care este 
des utilizat în cure de slăbire, afecţiuni renale şi 
pentru drenarea rinichilor.

• E bine de știut!

Roșiile țuguiate pot fi un ade-
vărat pericol pentru sănătate
Din păcate, cum-

părătorii sunt 
din ce în ce mai in-
teresați de aspectul 
produselor şi nu îşi 
dau seama cât de 
dăunătoare sunt 
acestea pentru să-
nătate. Roşiile ţugu-
iate provoacă boli 
grave şi sunt extrem 
de periculoase pen-
tru sănătate.

Cultivatorii și comercianții 
fac tot posibilul să-i mulțumeas-
că pe cumpărători. Vrei produse 
frumoase? Ia-le, dar nu sunt  şi 
sănătoase.

De ceva timp au apărut pe 
piaţă roşiile ţuguiate. Într-adevăr, 
sunt mai gustoase decât cele im-
portate, dar din păcate nu și mai 
sănătoase.

De fapt, ele sunt 
ţuguiate din cauza 
unei malformaţii apă-
rute în urma utilizării 
în exces a următoa-
relor substanțe:

Ethrel – stimu-
lent de coacere;

2.4-D – stimu-
lent și pesticid de 
tip hormonal.

Care sunt efecte-
le pesticidelor asupra 
organismului nostru: 

*favorizează apa-
riția obezității;

*favorizează apa-
riția cancerului;

*declanșarea bo-
lilor hipertensive, a 
diabetului și a bolilor 

cardiovasculare;
* au efect perturbator hormo-

nal: la băieți scade fertilitatea, iar 
la fete provoacă apariția precoce 
a pubertății;

* cresc riscul de cancer de 
sân la femei și cancer testicular 
sau de prostată la bărbați.

Aceste pesticide au efec-
te nebănuite: cresc prevalența 
apariției obezității din cauza fap-
tului că determină transformarea 
preadipocitelor în adipocite. 

Ethrel-ul sau 2.4-D sunt 
unele dintre cele mai vechi 
pesticide cu efect hormonal, 
de coacere uniformă, de aceea 
se și folosesc adesea la roșii. 
Dacă producătorii nu le tratea-
ză, din 50 de flori doar 30 fac 
fructe, dar dacă le tratează cu 
astfel de substanțe, din 50 de 
flori, 49 fac fructe.

(Leacuri şi terapii)

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC



14 LC
Joi, 24 mai 2018 Diverse

• Calendar creștin ortodox

T R A D I Ț I I
ȘI OBICEIURI DE RUSALII
Rusaliile reprezintă, toto-

dată, sărbătoarea întemeierii 
Bisericii creştine, pentru că, în 
aceeaşi zi, în urma cuvântării 
Sfântului Apostol Petru, s-au 
convertit la creştinism aproxi-
mativ 3.000 de oameni, care au 
alcătuit cea dintâi comunitate 
creştină din Ierusalim, nucleul 
Bisericii de mai târziu.

Potrivit mărturiilor aposto-
lilor, Duhul Sfânt, sub chipul 
unor limbi de foc, i-ar fi umplut 
de darurile sale pe aceştia. 
Pentru început, apostolii au 
căpătat puterea de a vorbi în 
limbi străine, necunoscute de 
ei până atunci. Spre mirarea 
multor oameni aflaţi în Ierusa-
lim, cei 12 au început să facă 
învăţătura Mântuitorului în di-
ferite limbi. Apoi, apostolii au 
ieşit în toată lumea, săvârşind 
minuni, întorcând pe păgâni de 
la închinarea idolilor şi aducând 
la credinţă de la oameni simpli 
la împăraţi. 

Sărbătoarea Pogorârii Du-
hului Sfânt a fost numită Rusalii, 
de la sărbătoarea trandafirilor 
din lumea romană, consacra-
tă cultului morţilor. Creştinii au 
preluat obiceiul roman, făcând 
din sâmbăta de dinaintea Ru-
saliilor una din zilele de pome-
nire generală a morţilor. 

Potrivit tradiţiei Bisericii Or-

todoxe, lunea de după dumini-
ca Rusaliilor este consacrată 
proslăvirii Sfintei Treimi (Tatăl, 
Fiul şi Sfântul Duh). Astfel, săr-
bătoarea Rusaliilor are consa-
crate două zile.

* De Rusalii, este obişnuit şi 
faimosul joc al căluşarilor, con-
stând în săritul peste foc pentru 
a scăpa de iele – zâne rele.

* Tot de Rusalii, în biserici 
se aduc ramuri verzi de tei sau 
de nuc, care se binecuvântea-
ză şi se împart credincioşilor. 
Acestea simbolizează limbile 
de foc ale puterii Sfântului Duh 
pogorât peste apostoli.

* De Rusalii nu e bine să 
mergi la câmp, pentru că ielele 
te pot prinde și pedepsi.

* Nu se intră în vie, nu se 
merge în locuri pustii, pe lângă 
păduri sau fântâni, fiindcă te 
poți întâlni cu spiritele rele.

* În ziua de Rusalii nu se lu-
crează. Cine va încălca această 
regulă va fi pedepsit de puterea 
ielelor, deoarece nu cinstește 
și nu prețuiește cum se cuvine 
ziua lor.

* Începând cu ziua de Rusa-
lii, timp de 9 săptămâni, nu se 
vor mai culege ierburi de leac.

* În această zi nu e bine să 
te cerți, fiindcă vei fi „luat de 
Rusalii”.

La 50 de zile după Învierea Domnului se 
celebrează Pogorârea Duhului Sfânt, 

numită în popor Rusaliile. Numele vine de 
la Rosalia, sărbătoarea romană a trandafi-
rilor sau rozelor, peste care se suprapune 
sărbătoarea creștină, care în vechime era 
închinată și strămoșilor. De ce se numeș-
te Pogorârea Duhului Sfânt? Fiindcă s-a 
pogorât a treia persoană a Sfintei Treimi, 
Duhul Sfânt. Și pentru că acest eveniment 
s-a produs la 50 de zile după Înviere și în 
ziua Cincizecimii iudaice, sărbătoarea se 
mai numește și Cincizecimea. Totodată, i se 
mai spune Duminica Mare și este o zi foarte 
importantă pentru creștini.

Satul Vancicăuți ar putea
să se înfrățească cu comuna
Răcăciuni din județul Bacău

O delegație din localitatea Vancicăuți, raio-
nul Noua Suliţă, condusă de reprezentantul pri-
măriei, Eduard Organovici, a înmânat domnului  
Lucian Cheta, primarul localității Răcăciuni din 
județul Bacău,  o scrisoare cu intenția pentru în-
frățire, aprobată de Consiliul sătesc Vancicăuți.

În cadrul vizitei, delegația din Vancicăuţi a vi-
zitat muzeul localității, apoi, ghidați de primarul 
Lucian Cheta şi subalternii săi au fost familiarizați 
cu activitatea administrației publice locale. La eve-
niment au participat şi sfinţii părinţi din Răcăciuni 
care s-au arătat disponibili să colaboreze cu paro-
hia Bisericii Sf. Dumitru din Vancicăuţi.

„Ne-am deplasat la Răcăciuni cu scopul 
de a derula relaţii de înfrăţire şi coopera-
re din punct de vedere spiritual, economic, 
cultual şi educațional. Delegația noastră a 
fost primită cu căldură. Am urmărit cu un 
deosebit interes experienţa profesională a 
angajaţilor primăriei din Răcăciuni. Dorim 
să implementăm această practică, bazată 
pe modelul localității  Răcăciuni în satul 
Vancicăuţi”, a subliniat Eduard Ogranovici, 
profesor de istorie de la Şcoala medie din 
Vancicăuţi.

La Bacău a fost organizată o amplă
conferință cu participarea Societății

Bibliotecarilor Bucovineni din Cernăuți
În perioada 17-18 mai a.c., în orașul Bacău 

din România s-a desfășurat Conferința Internați-
onală „Biblioteca publică – soluții și perspective 
în dezvoltarea comunității”, organizată de Asoci-
ația Națională a Bibliotecilor Publice din Româ-
nia și Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” 
din Bacău (director Adrian Jicu), în parteneriat 
cu Societatea Bibliotecarilor Bucovineni din re-
giunea Cernăuți (președinte Vladimir Acatrini) și 
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

La ediția din acest an, găzduită de Biblioteca 
Județeană au participat peste 180 de bibliotecari 
din România, SUA, Republica Moldova și Ucraina. 
Deschiderea oficială a evenimentului avut loc joi, în 
Aula „Moldova” a Universității „George Bacovia” și la 
sediul bibliotecii băcăuane. În plen și pe secțiuni au 
fost prezentate peste 50 de comunicări științifice, cu 
teme dintre cele mai importante pentru prezentul și 
viitorul bibliotecilor publice, a rolului lor în dezvolta-
rea societății, în educație și în cultură.

În aceeași zi, la Teatrul Municipal „Bacovia”, par-
ticipanții conferinței au asistat la lansarea volumului 

„Oarecum anacronic”, de Dan Petrușcă, într-un eve-
niment numit „Pasiunea Poeziei”, la care printre invi-
tații de onoare s-au numărat poeta Nora Iuga și criticul 
literar Constantin Dram. Totodată, participanții au avut 
ocazia să urmărească un recital susținut de Cvartetul 
„Consonanțe” și un moment poetic cu actrițele Eliza 
Noemi-Judeu și Denise Ababei.

A doua zi lucrările de specialitate au continuat 
în sala multimedia a bibliotecii. În seara ultimei zile 
a Conferinţei Internaţionale la Sala Ateneu din Ba-
cău, invitaţi speciali au fost solista de muzică popu-
lară Sofia Vicoveanca cu un recital extraordinar de 
cântece populare şi un recital de poezie din crea-
ţiile proprii întitulat „Românește”. În partea a doua 
a intrat pe scenă marele actor al scenei şi filmului 
românesc, Florin Piersic, cu un recital întitulat „Florin 
Piersic… pur şi simplu”.

La final, participanții conferinței au semnat un 
acord de colaborare între societățile bibliotecarilor 
din România, Republica Moldova și Ucraina.

Sergiu BARBUŢA
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BERBECUL. Începi această săptămână cu o oareca-
re stare de neliniște, de neîmplinire care vizează relația 
cu partenerul de viață. Se va pune mai mult accent pe 
discuții care țin de casă şi bani. Nici la capitolul carieră nu 
stai prea grozav, fiind nevoit să găsești totuși un echilibru 

între viața de familie și cea profesională. Planul sentimental capătă 
nuanțe mult mai pozitive, îndeosebi în partea a doua a perioadei 
analizate. 

TAURUL. Stai destul de bine la capitolul comunicare, 
studii, care te vor ajuta să progresezi în plan profesional. 
Relația cu rudele apropiate este destul de tensionată. O zi 
favorabilă pentru a petrece alături de familie, părinți este 
în data de 30 mai. Tot atunci ai șansa de a te bucura de o 

realizare importantă legată de casă, proprietate. La sfârșitul acestei 
perioade te simți împlinit, în plan sentimental și relațional. 

GEMENII.  Vei fi recompensat financiar pe măsura 
muncii depuse. Muncești mult și dai dovadă de dedicare 
și conștiinciozitate fapt care ar putea atrage invidia unor 
colegi. Atenție la eventualele probleme legate de un par-
teneriat sau chiar în cadrul relației de cuplu. Ești predis-

pus la cheltuieli neașteptate. La sfârșitul săptămânii analizate este 
posibil să revină în viața ta o persoană dragă, să reiei unele con-
versații.  

RACUL.  Începutul acestei săptămâni se poate dove-
di destul de tensionat, la capitolul relație de cuplu. Vei 
primi susținere din partea prietenilor pentru a putea să-ți 
împlinești un ideal, legat călătorii sau relația cu persoane 
aflate în străinătate. În partea a doua a perioadei în discu-

ție ai ocazia să găsești un remediu, un tratament mult mai eficient 
pentru o problemă de sănătate cu care te confrunți. Va trebui să dai 
dovadă de prudență în relația cu colegii de muncă. 

LEUL.  Ești tot mai preocupat de noi posibilități de re-
lansare în plan profesional, dând  startul unor acțiuni, pro-
iecte ambițioase. Nu te baza prea mult, totuși, pe ceea ce 
îți promit ceilalți. Ai încredere că lucrurile se vor așeza așa 
cum este mai bine pentru a atrage succesul și realizările, 

în plan financiar și profesional. Spre sfârșitul acestei săptămâni vei 
întâlni o persoană deosebită care te va ajuta în proiectul pe care 
vrei să-l demarezi acum. 

FECIOARA. Începi această săptămână preocupat de 
relația cu un grup, o asociație din care faci parte. Ziua 
de 30 mai este favorabilă pentru introspecție și împlinirea 
unor obiective. În a doua parte a acestei perioade te vei 
preocupa mai mult de propria persoană. Va trebui să dai 

dovadă de mai multă răbdare, dar și de chibzuință, atunci când vine 
vorba despre luarea unor decizii care implică și cheltuieli financiare 
consistente.

BALANŢA.  Ești oarecum dezorientat, atunci când 
vorbim despre profesie sau relația cu superiorii. Dar, ești 
dornic să demarezi mai multe activități în același timp. 
Sunt favorizate acum studiile, încheierea de parteneriate 
pe termen îndelungat. În data de 30 mai ai șansa de a 

da startul unei activități care îți poate influența destinul, pe termen 
îndelungat. La sfârșitul acestei săptămâni îți prinde bine starea de 
solitudine.

SCORPIONUL. În perioada supusă analizei aici este 
recomandat să te preocupi mai mult de propria sănătate. 
Este o perioadă în care începi să comunici mult mai efici-
ent, în cadrul relației de mariaj. Va trebui să dai dovadă de 
mai multă atenție, atunci când vorbim despre cheltuieli, 

investiții sau schimbări care vizează locul de muncă. Spre sfârșitul 
acestei săptămâni ți-ar prinde bine să petreci mai mult timp alături 
de prieteni. 

SĂGETĂTORUL.  Ești tot mai nemulțumit de atitudi-
nea unor prieteni. Este recomandat să te concentrezi pe 
munca personală de creație, pe strategiile deja lansate 
în plan profesional, acționând cu mai multă încredere în 
propria persoană. A doua parte a acestei săptămâni se 

poate dovedi avantajoasă, în privința studiilor sau implicarea într-o 
relație sentimentală cu o persoană aflată în străinătate.

CAPRICORNUL. Traversezi acum o perioadă destul 
de tensionată, la capitolul relație de mariaj, implicarea în 
cuplu sau relația cu propria familie. Nu este deloc ușor, 
îndeosebi atunci când observi că toată lumea așteaptă 
soluții doar de la tine. În data de 30 mai ai șansa de a 

găsi soluții mult mai eficiente legate de un împrumut, plata unor 
taxe și impozite sau chiar de rezolvare a unor aspecte care țin de 
un proces. 

VĂRSĂTORUL. Urmează o perioadă de discuții inten-
se, negocieri, întorsături de situație legate de colabora-
tori, locul de muncă. Va trebui să dai dovadă de mai multă 
prudență în ceea ce privește propria stare de sănătate. 
Te gândești tot mai serios să dai startul unei relații de cu-

plu pe termen lung. La sfârșitul perioadei analizate ai ocazia să te 
bucuri de câștiguri financiare venite prin intermediul partenerului de 
viață sau dintr-o afacere.  

PEŞTII.  Sunt favorizate acum studiile, călătoriile în 
interes de afaceri, comerțul. Te gândești tot mai intens la 
relația sentimentală, ce anume ai de schimbat în propria 
atitudine pentru a putea să regăsești starea de liniște și 
romantism, alături de persoana iubită. Ai șansa de a te 

bucura de realizări la locul de muncă. La sfârșitul perioadei ești 
predispus la implicarea în discuții neplăcute, în relația cu partenerul 
de viață. 
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Un sincer mesaj 
de felicitare este 
adresat doamnei  
Natalia TKACIUK 
din or. Cernăuţi, co-
laboratoare la ziarul 
„Libertatea Cuvân-
tului”, care la 21 mai 
şi-a sărbătorit ziua de 
naştere, adunându-şi 
la buchetul vieţii încă 
un splendid trandafir. 
Cu această ocazie, cele mai apropiate fiinţe, pri-
etenii şi colegii de serviciu îi doresc multă sănă-
tate, bucurii şi fericire,  stimă şi respect din partea 
celor dragi, realizarea scopurilor propuse, împli-
niri frumoase. Să aibă parte doar de momente 
şi clipe de neuitat, să obţină ceea ce-şi doreşte 
cu adevărat, căci doar aceasta este singura cale 
spre împlinire, realizare şi fericire!

Doamnă Natalia!
Fie-ți viața lungă și frumoasă,
Lucrul să-ți meargă din plin.
Pace, dragoste și bucurie-n casă
Sub un cer albastru și senin.

La mulți ani şi toţi încununaţi 
de fericire!

În cea de-a 23-a zi 
a lui Florar, doamna  
Tatiana PANŢÂR 
din or. Cernăuţi, pre-
zentatoare la TV Bu-
covina, şi-a sărbătorit 
ziua de naştere, adu-
nându-şi la buchetul 
vieţii încă o mândră 
floare.   
Cu această  frumoa-
să ocazie, cele mai 
scumpe şi apropiate 
persoane, rudele şi 
colegii de serviciu îi adresează un sincer mesaj de 
felicitare, dorindu-i multă sănătate,  bucurii şi îm-
pliniri, dragoste şi fericire, bunăstare şi realizarea 
tuturor dorinţelor.  Să aibă parte de mult noroc şi să 
păstreze în suflet această frumoasă primăvară, iar 
viaţa să-i fie ca aroma florilor.  

Să aduni în al vieţii buchet, 
Alegând uşor, atent, 
De la codru măreţie, 
De la stâncă trăinicie, 
De la floare frumuseţe, 
Eleganţă şi fineţe, 
De la cer seninătate, 
De la Domnul bunătate,
De la lume omenie, 
Să ai noroc şi numai bucurie!
La mulţi ani!

ÎN ATENŢIA CITITORILOR!

Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea Dumnea-
voastră să apară la timp, Vă rugăm să le expediaţi pe adre-
sa redacţiei până în ziua de marţi a săptămânii de apariţie a 
ziarului, indicând şi datele de contact (numărul de telefon şi 
E-mail) pentru a clarifica mai multe detalii despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei

ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA CERNĂUȚI

În perioada 31 mai – 1 iunie 2018, Compartimentul 
Comunități Istorice din cadrul Direcției Generale Pro-
grame prin Reprezentanțe și în Comunitățile Istorice 
a Institutului Cultural Român organizează la Palatul 
Academic din Cernăuți împreună cu Asociația Cadrelor 
Didactice de Etnie Română din Ucraina, evenimentul 
dedicat „Zilei românilor de pretutindeni la Cernăuți”.

Pe parcursul a două zile românii din regiunea Cer-
năuți sunt invitați să participe la două spectacole. 

În data de 31 mai începând cu ora 19.00 Dan Puric 
va prezenta spectacolul „De la iubire – la dragostea 
creștină”,  susținut și în multe orașe din România.

În data de 1 iunie de la ora 19.00 tinerii muzicieni 
basarabeni din Moldo Crescendo vor susține un recital 
de muzică clasică cu fragmente muzicale din Enescu, 
Bartok, Mozart; un spectacol inspirat din Luceafărul lui 
Mihai Eminescu susținut de actrița basarabeancă Lia 
Sinchevici care va recita acompaniată de pianistul Vic-
tor Savca versurile cunoscutului poem va încheia sea-
ra.

Vă așteptăm cu mare drag!
INTRAREA LA EVENIMENTE ESTE LIBERĂ

În acest sfârşit mi-
raculos de Florar,  cu 
multă floare aleasă, 
îşi sărbătoreşte  ziua 
de naştere, împlinind 
o frumoasă vârstă,   
Iulia TODEREAN din 
or. Cernăuţi, regizoare 
la TV Bucovina, origi-

nară din satul Ostriţa, raionul Herţa. 
Iulia Toderean activează cu dăruire sufletească  
şi multă dragoste faţă de profesia aleasă. Este 
stimată şi iubită de toţi cei care o cunosc.  E ferm 
convinsă că nu există mai mare podoabă decât 
sinceritatea şi omenia. 
Cu ocazia zilei de naştere primeşte cele mai 
sincere felicitări cu urări de multă sănătate,  no-
roc  şi voie bună, succese  şi împliniri  din partea 
celor dragi, a rudelor, prietenilor şi colegilor de 
breaslă. 

Noi îţi dorim ca drumul vieţii
Să-ţi fie presărat cu flori, 
Şi în fiecare dimineaţă
Să-ţi fie cerul fără nori.
Să ai în suflet numai soare,
În inimă un dulce foc,
În viaţă, o albă floare
Să-ți dăruiască mult noroc.

La mulţi ani!

Acest Florar a adus toate florile primăverii în 
viaţa tânărului Сostel APACHIŢEI din satul 
Târnauca, raionul Herța, care împreună cu alea-
sa inimii sale,  Victoriţa din orașul Cernăuți, la 
20 mai au pășit pe prosopul fericirii. 
Cu ocazia nunţii, acestui eveniment important 
din viaţa lor, doamna Virginia Lupu din satul Mo-
vila îi felicită din toată inima, dorindu-le multă să-
nătate, dragoste şi fericire, bunăstare, armonie 
şi, desigur, casă de piatră. 
Mirilor, să ne trăiți
Întru mulți ani fericiți!
Sănătate și iubire,
Mult noroc și fericire!
Socri mari și socri mici
Copilașii să-i iubiți,
Iară ei, la rândul lor,
Să vă fie de-ajutor.
Să vă aducă nepoței
Și să vă mândriți cu ei,
Căci ei sunt mai drăgălași
Ca ai noștri copilași.

Dumnezeu să vă păzească
De rele să vă ferească.
Și încă odată la mulți ani,
S-ajungeți o sută de ani!
Nașii mari să ne trăiască
Pe fini să-i povățuiască.
Casă de piatră noi vă dorim
Și toate să vă meargă din plin! 
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Mila Kunis și Ashton Kut-
cher sunt considerați cei mai 
rezervați părinți din showbiz 
atunci când vine vorba des-
pre copiii lor. Cuplul nu obiș-
nuiește să-și expună în public 
odraslele. Totuși, recent, ac-
torii au publicat câteva ima-

gini cu cei doi copii ai lor, fiul 
Dmitri și fiica Wyatt. Internauții 
au rămas surprinși de faptul 
cât de mari au crescut micuții 
celebrilor actori, care seamă-
nă tot mai mult cu părinți lor. 
Wyatt a împlinit 3 ani și 8 luni, 
iar Dmitri are 1,6 ani. 

Celebra actriță, originară 
din Cernăuți,  își dedică tim-
pul creșterii copiilor, iar une-
ori mai apare și la câte vreun 
eveniment monden. „Wyatt 
este atât de asemănătoare 
cu Mila”, „Familie frumoasă”, 
„Fără îndoială, ambii copii au 
câștigat loteria genetică”, „Mi-
cul Ashton și Mila”, sunt doar 
câteva dintre comentariile fa-
nilor de pe Instagram. Cei doi 
au fost surprinși în momentul 
în care ieșeau dintr-un resta-
urant. Iar celebrul actor își du-
cea ambii copii în brațe, ară-
tând cât de mult este implicat 
în creșterea micuților.

Milena Markovna Kunis  
s-a născut pe 14 august 1983, 
la Cernăuţi, într-o familie de 
evrei. La nici șapte ani, Mila, 
însoțită de fratele ei mai mare, 
Michael, și părinții ei, Elvira și 
Mark, o farmacistă și un me-
canic, a părăsit Ucraina pen-
tru visul american. Așa se face 
că Mila a făcut primii pași în 
educație pe teritoriul ameri-
can, unde, de altfel, a și fost 
observată de un agent de ta-
lente, care a adus-o pe micile 
ecrane. 

Mila are o carieră de suc-

ces în America, un soț iubi-
tor, doi copii adorabili, iar 
părinții ei trăiesc de mai bine 

de douăzeci de ani fericiți și 
sănătoși departe de Ucraina, 
țara lor natală.

Ce mari au crescut copiii Milei KUNIS!


