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FIECARE COPIL
MERITĂ
O COPILĂRIE
FERICITĂ !
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CURS VALUTAR MEDIU LA ZIUA DE 30 MAI 2018
1 RON – 6 GRN. 49 COP.

1 USD – 26 GRN. 11 COP.

1 EUR – 30 GRN. 15 COP.

1 RUB – 0 GRN. 42 COP.

1 MDL – 1 GRN. 54 COP.
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Fiecare copil merită o copilărie fericită!

iua Internaţională
a Copilului este în
multe ţări o sărbătoare
pentru copii. În Ucraina se sărbătoreşte în
data de 1 iunie. Ziua
Copilului este ziua în
care toţi copiii trebuie
să se simtă bine, să
primească cadouri, să
se distreze împreună.
În această zi, fiecare
dintre noi îşi aminteşte de momentele
frumoase ale copilăriei, întorcându-se cu
gândul în trecut sau
retrăind-o prin ochii
oricărui copil.

Ziua Internaţională a Copilului
a fost proclamată pentru prima
dată de către Conferinţa Mondială pentru Bunăstarea Copiilor
în anul 1925, iar apoi în 1954,
la 20 noiembrie a fost declarată
Ziua Universală a Copilului. Tot
în acest an UNICEF a emis o recomandare care prevedea ca fiecare stat să sărbătorească „Ziua
Copilului”.
În 1991 Ucraina a aderat la
Convenția ONU privind drepturile copilului. Țara care a ratificat
Convenția își asumă responsabili-

C

tatea să monitorizeze respectarea
drepturilor copiilor și să acorde
asistență în toate cazurile în care
au fost înregistrate încălcări ale
drepturilor copilului. Articolul 54
al Convenției asigură drepturile
fundamentale la viață, securitate,
educație, medicină și dreptul la
familie.
Fiecare al patrulea copil din
Ucraina este supus hărțuirii sexu-

ale. Despre aceasta a declarat recent reprezentantul Ombudsmanului pentru drepturile copilului,
Aksania Filipișyna. „Este vorba
despre toate cazurile de hărțuire
sexuală a minorilor: de la atingere
și până la viol. În fiecare an, poliția înregistrează aproximativ 400500 de cazuri de hărțuire sexuală
a copiilor. De la an la an această statistică rămâne constantă”,

remarcă Aksania Filipișyna. „Din
păcate, oamenii legii sunt foarte
reticenți în a investiga astfel de
cazuri. Avem un deficit de specialiști, inclusiv psihologi, care pot
investiga astfel de cazuri”. Potrivit
poliției, aproximativ 70% dintre
cazurile de abuz sexual au fost
săvârșite fie de rude, fie de persoane pe care copiii le cunoșteau
bine: rude, cunoștințe ale părinți-

lor, antrenori, prieteni sau cunoscuți. Majoritatea absolută a infracțiunilor legate de violența sexuală
nu intră în rapoartele statistice.
„Potrivit estimărilor noastre, doar
aproximativ 10% din faptele de violență în familie devin cunoscute.
Evident că infracțiunile sexuale
împotriva minorilor rămân o problemă acută. Acestea sunt crime
foarte latente comise de membrii
familiei, de oameni apropiați”,
susține Kateryna Levcenko, președinta Organizației pentru drepturile omului „La Strada-Ucraina”.
În același timp, anual aproximativ 4 mii de copii sunt dați
dispăruți în Ucraina. Unii dintre
ei părăsesc casa, alții sunt răpiți.
Motivele sunt diferite: conflictul cu
părinții, profesorii, colegii de clasă, divorțul părinților, indiferența,
etc. – motive pur individuale și
setul lor. Potrivit statisticilor, în fiecare an, în Germania sunt dați
dispăruți 100 mii de copii, în Canada – 45.000, SUA – 460.000,
Marea Britanie – 140.000, India
– peste 70 mii, Australia și Spania – aproximativ 20 de mii. Majoritatea dintre acești copii sunt
găsiți și readuși în familie, dar
mulți nu se mai întorc niciodată
la casele lor – fie că sunt uciși,
fie că au fost vânduți în sclavie
sexuală. Menționăm și faptul că,
începând cu anul 2014, odată
cu declanșarea războiului din
Donbas, 242 de copii și-au pierdut viața în urma violențelor.

CONTRABANDĂ
DE ȚIGĂRI
CU DELTAPLANUL

ontrabanda cu ţigări se
face și cu deltaplanul.
Cinci persoane au fost reținute de grănicerii ucraineni,
pentru că au încercat să
transporte pe calea aerului
ţigarete în România.

taplanul pe teritoriul României. Pe lângă
țigări, au fost confiscate și cele două autoturisme cu numere străine de înregistrare, în care se aflau țigările. Infractorii
au fost reținuți și sunt acuzați de contrabandă. Poliția a demarat o anchetă
pentru a stabili toate circumstanțele infracțiunii.

În raionul Herța grănicerii au capturat
un transport ilegal de țigări de contrabandă. Contrabandiștii au fost reținuți pe timp
de noapte în apropierea satului Lucovița.
Deltaplanul urma să transporte 8 cutii cu
țigări „Marlboro”, „Winston” și „Camel”.
Țigările urmau să fie transportate cu del-
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STEINMEIER: Corupția

și naționalismul sunt
principalele amenințări
pentru viitorul Ucrainei
Preşedintele
german,
Frank-Walter
Steinmeier,
şi-a exprimat sprijinul pentru integritatea teritorială
a Ucrainei după o întâlnire
cu Preşedintele ucrainean,
Petro Poroşenko, marţi, la
Kiev. „Securitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei sunt aproape de inimile
noastre”, a declarat Steinmeier după întâlnirea de la
reşedinţa prezidenţială, Palatul Mariinski. Acordul de
pace din anul 2015 a fost
până acum singurul mod de
„a progresa, pas cu pas”, a
adăugat Steinmeier.
Cei doi lideri urmau să discute despre paşii Ucrainei de
continuare a integrării cu Uni-

unea Europeană şi eforturile de a pune capăt mai multor
ani de conflict între armata ucraineană şi grupurile de rebeli
pro-ruşi din Estul Ucrainei. Frank-Walter Steinmeier a ținut
un discurs în fața studenților Academiei Movilene din Kiev.
El s-a referit la principalele amenințări pentru viitorul Ucrainei: corupția și naționalismul agresiv. „Uniunea Europeană
și Fondul Monetar Internațional au pus lupta împotriva corupției ca o condiție prealabilă pentru asistență financiară
și cooperare. Prin urmare, susținem ferm suveranitatea și
integritatea teritorială a Ucrainei și ne pronunțăm ferm împotriva naționalismului agresiv oriunde în Europa”, a spus
Steinmeier. „Deseori ne confruntăm cu aceste fenomene
în Europa. Împotriva lor trebuie să luptăm și în Ucraina. Corupția și naționalismul în mod diferit pot amenința ceea s-a
dobândit cu mari sacrificii în timpul Maidan-ului”, a mai spus
Steinmeier.
Steinmeier este cunoscut pentru declarațiile pro-ruse. El a fost unul dintre principalii lobbiști ai Europei
în semnarea Minsk-2. De asemenea, fostul ministru de
externe al Germaniei în repetate rânduri a vorbit despre
necesitatea ridicării sancțiunilor împotriva Rusiei.

Procuror Militar:
Rata criminalității în rândul
personalului militar bate
noi recorduri

Aproximativ 20.000 de infracţiuni
sunt săvârşite anual de către militarii ucraineni, a declarat Procurorul
Militar al Ucrainei, Anatol Matios, în
cadrul unei Conferinţe internaţionale pe tema reformei justiţiei militare.
Potrivit lui, rata criminalității în rândul militarilor a crescut brusc începând din anul 2014. În 2015-2017,
Procuratura Militară examina în jur
20-24 mii de infracțiuni pe an. În
prezent, în stadiu de examinare se
află 5,2 mii de crime comise de la
începutul anului 2018. Începând cu
2014 în Ucraina s-au înteţit cazurile
de atacuri cu grenade și lansatoare

de grenade. Numai în 2017 poliția a
confiscat 78 de lansatoare de grenade și 2 mii de grenade. Aproape
tot acest arsenal militar a fost adus
ilegal din zona operaţiunilor militare
din Donbas. „Ucraina este inundată cu arme ilegale aduse din zona
desfăşurării Operaţiunii antiteroriste.
Aceste arme au fost puse la dispoziţia militarilor ucraineni pentru a lupta
împotriva reprezentanților grupărilor
teroriste”, a spus el. Procurorul a mai
menționat că aproape toți militarii
care s-au întors din zona desfăşurării operaţiunilor militare au adus
arme cu ei.

Semen GLUZMAN: POROŞENKO locuieşte în altă Ucraină. El nu ne vede pe noi
Într-un amplu interviu acordat pentru
„Ukrainska Pravda”, Semen Gluzman, activist pentru drepturile omului, președintele
Asociației Psihiatrilor din Ucraina, deţinut
politic şi disident ucrainean, vorbeşte despre decomunizare, mediul politic ucrainean
şi principala problemă a lui Petro Poro-

şenko. Câteva idei importante exprimate de
Semen Gluzman le puteţi afla în rândurile
de mai jos. „Locuieşte în altă Ucraină. El nu
ne vede pe noi. Ucraina lui este înconjurată
de bodyguarzi, amici de pahar sau prieteni
cu care împarte banii noştri şi ai partenerilor
occidentali. Cred că aceasta este principala
problemă a lui. Este un om inteligent, suficient de hotărât și ar fi putut să aibă un alt
comportament. Nu înțeleg deloc psihologia
lui. Anterior era Ianukovyci, pentru care totul
s-a încheiat foarte prost. Situaţia în ţară
este foarte dificilă. Avem în interiorul Ucrainei câteva armate. În pofida acestui fapt, el
pleacă la odihnă pe insule, înşeală încrederea americanilor şi europenilor, care ne
întind o mână de ajutor. Ca om cu judecată,
Poroșenko înțelege că atâta timp cât Putin
este la putere, Occidentul va sprijini Ucraina. Dacă Putin va avea o politică mai moale
faţă de Ucraina, Petro Alekseevici ar avea
probleme”, spune S. Gluzman.
DESPRE PROCESUL DECOMUNIZĂRII DIN UCRAINA
„Ei tânjesc după anii de tinereţe, după
încrederea în ziua de mâine şi o pensie decentă. Nimeni nu tânjeşte după KGB sau
Brejnev. Oamenii sunt dezamăgiţi şi această situaţie este înfricoşătoare. Bolșevicii au
distrus mult, dar nu totul. Undeva nu le-au

ajuns mâinile. Totuși, este inadmisibil într-un
mod atât de barbar, pe timp de noapte, să
distrugi aceste monumente. În toate aceste
acţiuni există ceva rău, întunecat. Aceste lucruri ar trebui să fie decise de comunitate şi
autorităţile locale. Dacă majoritatea se opune în continuare demolării monumentului,
atunci trebuie să mai așteptăm. Nu-i nimic
grav în aceasta. Există un argument foarte
serios: înainte de toate daţi-le oamenilor de
mâncare! Daţi-le speranţa de a avea încredere în viitor. Dacă nu al lor, atunci măcar al
copiilor și nepoților. Ei instigă oamenii unii
împotriva altora. Astfel, reiese că 30 % dintre cetăţeni sunt nostalgici după URSS”, a
menţionat Semen Gluzman.
DESPRE SOCIETATEA CIVILĂ

„Am învățat să vorbim despre societatea civilă cu ajutorul donatorilor noștri străini, care nu sunt foarte prudenţi.
Societatea civilă este altceva. Atunci
când nu ne convine ce se întâmplă în
curtea noastră ne adunăm cu toţii şi începem să schimbăm lucrurile. Aceasta
nu înseamnă doar a obţine granturi de
la USAID sau Soros... Politica neglijabilă a donatorilor occidentali a dus la
politizarea organizaţiilor publice. Este
un lucru complet diferit, este vorba de
lobby. Societatea civilă din Ucraina sunt

acei oameni care pot lua decizii serioase. Aceşti oameni pleacă în străinătate.
Își părăsesc țara, nu pentru că o urăsc
încă din copilărie. Ei își părăsesc patria,
pentru că s-au convins că nimeni nu are
nevoie de ei aici. Poate că în altă parte
se vor putea realiza. Există prea multe
arme și ură în țară. Cred că se va trage
în noi pentru că vorbim şi gândim altfel.
Este puțin probabil ca aceste gloanțe
să ajungă în politicieni și funcționari de
rang înalt”.
DESPRE IDEOLOGIA POLITICĂ
RADICALĂ ȘI ULTRA-NAŢIONALISM

„Să fim sinceri: serviciile secrete flirtează cu aceste organizații. Orice serviciu
special trebuie să aibă infiltraţi agenții săi
printre radicali și extremiști. Dacă SSU nu
știe cum să facă acest lucru, atunci trebuie
dizolvat. Dar una e să ţii sub control mişcările radicale şi alta e când ministrul Avakov deţine o armată proprie. Trebuie să fim
atenţi cu radicalii şi să nu fie formate din
aceste persoane detașamente defensive
care să protejeze puterea atunci când oamenii se revoltă”.
Pagină realizată de Mihai URSU
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Proza cernăuțeanului Grigore CRIGAN
menționată cu un premiu în România

G

rigore Crigan este un fenomen literar aparte în Cernăuțiul lui
Eminescu. Deocamdată unicul prozator de marcă care trudește
cu râvnă pe ogorul de aici al literelor române. Criticul Ștefan Broască,
fost coleg de serviciu, îl caracterizează ca pe „un truditor al cuvântului, un ostenitor nepripit, temeinic, așezat, care nu s-a lăsat atras de
iluziile și fantasmele vieții reale”.

Și acest truditor al cuvântului a
pășit în secolul al XXI-lea cu câteva volume de excepție, care încununează lunga sa aflare la masa
de scris. Prima carte de proză –
„Casa cea nouă” – vede lumina
tiparului în anul 2002. Apariția ei
întârziată nici de cum nu umbrește
numele autorului ca mânuitor sigur al condeiului. „Casa nouă” în
viziunea scriitorului este un simbol, care îi leagă pe oamenii noștri, plecați în alte ţări după câștig,
de baștină și este garanția, după
cum au sesizat criticii, revenirii la
vatra strămoșească, la prispa părintească, adică la valorile fundamentale ale neamului. Apoi, după
o pauză editorială îndelungată, în
2014 Grigore Crigan propune cititorilor al doilea volum de proze
„De ce ne iubesc femeile?”. Între
timp, publicistul și scriitorul Grigore Crigan, care ani la rând a cercetat ce înseamnă Eminescu în viața

unui român, în anul 2009 semnează volumul de tablete, articole și
interviuri „Cea mai curată lacrimă
a noastră”, menționat cu Premiul
„Teiul de Argint” (Botoșani). În
2015 editează cartea-dialog „Cu
sufletul pe buze”, iar în anul următor – „Cartea zoriștilor”, o cronică
deosebită și o mică enciclopedie
spirituală a personalităților care
au trudit mai mult sau mai puțin
la ziarul de expresie românească
„Zorile Bucovinei”.
De menționat că Grigore Crigan a lucrat paralel și la transpunerea în română a unor opere de
referință din literatura ucraineană,
scriitorul lui preferat fiind Oles
Honcear, din creația căruia a tradus romanul „Steaua vieții tale”.
Al treilea volum de proză al lui
Grigore Crigan – „Cutia Pandorei”,
apărut recent la Iași, a fost imediat
observat de critica din România și
în cadrul Reuniunii culturale „Alec-

sandriada” (ediția a doua) de la
Bacău menționat cu Diploma de
excelență. Mențiunea a fost înmânată în dara de 29 mai, la Casa
Națională a Românilor din Cernăuți. Această misiune onorabilă
i-a revenit poetului Dumitru Brăneanu, președintele Filialei Uniunii
Scriitorilor din județul Bacău.
La acea „întâlnire în jurul unei
cărți” (după cum s-a exprimat dl
Vasile Bâcu, președintele Societății „Mihai Eminescu”) au venit scriitori și ziariști, profesori de română.
Numărul celor pasionați de cuvântul artistic putea fi mai mare, dacă
acțiunea s-ar fi desfășurat într-o zi
de odihnă, într-o duminică a cărții
românești, fiindcă Grigore Crigan
merită acest lucru.
Însă acest cerc restrâns a fost
lărgit prin cuvintele sincere și calde, rostite la adresa laureatului.
Dl Vasile Tărâțeanu, președintele
Centrului Cultural Român „Eu-

doxiu Hurmuzachi” din Cernăuți,
membru de onoare al Academiei
Române, a precizat că noua carte de proză a lui Grigore Grigan
a fost aleasă din multe altele și
menționată de juriu în frunte cu
vestitul critic literar din România,
Adrian Dinu Rachieru. Iar consulul
Consulatului General al României
la Cernăuți, Edmond Neagoe, l-a
caracterizat pe Grigore Crigan ca
senior reprezentativ al literaturii
cernăuțene, care îi dă substanță și
valoare. Dl Ilie Tudor Zegrea, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, felicitându-l pe
unicul prozator român de valoare
din regiunea noastră, a sesizat
cu regret că în momentul de față
când românii de aici luptă pentru
a menține învățământul în limba
maternă, drumul spre Cernăuțiul
lui Eminescu ar trebui să fie bătătorit de scriitori și oameni de cultură din România. Iată, în jumătate
de an numai o mică delegație din
Bacău a pășit pe acest drum.
Un cuvânt emoționant a rostit
despre fratele său de condei dl
Mircea Lutic:
– Grigore Crigan nu scrie de
dragul scrisului, cum scriu foarte
mulți astăzi, ci scrie cărți pentru
cititori și scrie astăzi pentru ziua
de mâine. Grigore Crigan scrie în
bună parte pentru viitorime. Dacă
un scriitor scrie pentru viitorime,

înseamnă că scrie pentru vecie,
cu credința în dăinuirea neamului.
Dumitru Brăneanu, înmânându-i Diploma de Excelență scriitorului cernăuțean Grigore Crigan a
spus că meritul laureatului constă
în promovarea literaturii române
în Bucovina, în menținerea românității aici.
Modest, ca de fiecare dată, laureatul „Alecsandriadei”, dl Grigore Crigan, a recunoscut:
– Cuvântul pe care l-aș folosi
pentru ca să generalizez ceea ce
ați spus Dumneavoastră este cuvântul „măgulit”. Sunt măgulit de
ceea ce ați spus la adresa mea.
N-am sperat niciodată că anumite
bucăți literare pe care le-am scris
vor fi în vederea cititorilor, având
în vedere faptul că astăzi nu se
prea citește. Nu citește lumea, nu
citește tineretul, cu părere de rău.
De aceea zic că sunt măgulit și de
faptul că Bacăul a atras atenția
asupra unei cărți apărute la Cernăuți.
Noua lucrare în proză a lui
Grigore Crigan, care se referă la
paguba spirituală cauzată de Internet, acesta fiind comparat cu
„cutia Pandorei” din mit, conține,
totuși, o speranță. În pofida progresului tehnic, oamenii vor iubi și
vor aprecia cartea.
Fotografii de Vasile PALADEAN

Un mileniu de la sfințirea
celei mai mari catedrale
din Estul Ortodox
Z

ilele acestea s-au împlinit o mie de ani de la
primul serviciu divin, oficiat în unul din principalele
locașuri de închinare din
Europa de Est – Catedrala
Sfânta Sofia din Kiev.
În decursul istoriei sale milenare, catedrala „Sfânta Sofia” a trecut prin ruinări
parțiale, devastări, incendii. Aici au fost
încoronați și înmormântați regi, au fost create, primele în Rusi-Ucraina, o bibliotecă
și o școală. Actuala înfățișare catedrala a
căpătat-o în anul 1740, după încheierea reconstrucției, începute în secolul al XVII-lea.

Primul iconostas a fost instalat în anii 16371638 din îndemnul mitropolitului de atunci al
Kievului, Petru Movilă, principe moldovean.
La începutul secolului al XVII-lea Catedrala Sfânta Sofia aparținea uniaților. În
1633, în anul când Petru Movilă a fost ales
Mitropolit al Kievului el a restaurat zidurile
şi cupolele, reînviind viaţa liturgică şi transformând-o în mânăstire. Ideea principală a
Mitropolitului de Kiev, Petru Movilă, a fost revenirea la moştenirea Sfântului Vladimir. El a
aranjat un spaţiu în Catedrala Sfânta Sofia,
dedicat lui, şi a reînnoit imaginea veche a
Sfântului din nava centrală a Catedralei.
Minunea lui Dumnezeu a făcut însă ca
Sfântul Ierarh Petru Movilă să descopere în
1635 moaştele Prinţului printre ruinele Bisericii Zeciuielilor. Mitropolitul a aşezat o parte

din moaştele Sfântului Vladimir în Catedrala
Sfânta Sofia.
Petru Movilă a reînviat tradiţia stabilită
de mitropolitul Ilarion al Kievului şi al Întregii Rusii, care organizase Sinoadele Bisericeşti la Catedrala Sfânta Sofia. În ziua de
hram a Catedralei, Naşterea Maicii Domnului, în data de 8 (21) septembrie 1640, în
Catedrala Sfânta Sofia începea Sinodul Lo-

cal al Bisericii, care adopta un document teologic de o importanţă extraordinară pentru
confesiunea ortodoxă. Ulterior, catehismul
Sfântului Ierarh Petru Movilă a fost aprobat
de către patru patriarhi, din Est, care au
mărturisit unitatea Bisericii de la Kiev cu Ortodoxia universală.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Atenție maximă –
pseudofiscul în acțiune!

În ultimul timp, în regiune s-au activizat
așa-numiții lucrători fiscali, care le telefonează întreprinzătorilor și insistă ca aceștia să le transfere anumite sume de bani.
Un caz de acest gen s-a produs recent în
raionul Kelmenți. Escrocii se prezintă drept
lucrători fiscali și cer bani pentru a-i „îmblânzi”, chipurile, pe controlorii sosiți din
capitală. Serviciul fiscal de stat se adresează reprezentanților mediului de afaceri
din ținut să manifeste prudență și să nu se

lase amăgiți de escroci. Dacă cineva este
telefonat din numele conducerii Direcției
Serviciului fiscal de stat sau din partea altor
reprezentanți ai acestei structuri, este rugat
să apeleze imediat la organele de drept.
Conducerea Direcției amintite avertizează
că din partea sa nu pot să parvină nici un
fel de SMS-uri, invitații sau alte documente.
Serviciul fiscal de stat acționează exclusiv
în cadrul legislației în vigoare.

MARIJUANĂ ȘI CÂNEPĂ: POLIȚIȘTII AU
DEPISTAT UN ADEVĂRAT NARCOLABORATOR
În cadrul unei recente
operațiuni speciale reprezentanții organelor de drept
din ținut au depistat un grup
criminal, care se ocupa de
pregătirea și realizarea
drogurilor. Din componența
grupului făceau parte doi

locuitori ai raionului Noua
Suliță în vârstă de 33 și, respectiv, 47 de ani. Fiecare
își avea rolul său – unul se
ocupa de creșterea marijuanei, iar celălalt realiza marfa
pe teritoriul regiunii. În timpul percheziției, polițiștii au

depistat o încăpere specială. În interior se găsea utilaj
special pentru producerea
artificială a drogurilor. De
asemenea, oamenii legii au
sustras din acea încăpere
două kilograme de canabis, o anumită cantitate de

cânepă, precum și bani de
pe urma mărfii realizate. A
fost demarată o procedură
în baza articolului 307 punct
2 al Codului Penal al Ucrainei. Cercetările continuă.

Pentru aur
mulțumesc...
Un cernăuțean în vârstă de
27 de ani a fost reținut de către
colaboratorii organelor de drept
după ce a scos din apartamentul
unei cunoscute mai multe lucruri
de preț. Femeia a alertat poliția
după ce a sesizat pierderea. Ea
a comunicat că o persoană necunoscută i-a furat din casă un
calculator portativ, un aparat de
fotografiat, obiecte din aur și bani.

TAXIMETRIST
AMENINȚAT CU ARMĂ

Un șofer aflat în stare de ebrietate l-a amenințat cu arma pe un
taximetrist.
Incidentul
s-a produs pe timp de
noapte, pe strada Golovna din centrul regional. Sosiți la fața locului,
polițiștii au constatat că

Suma pagubelor pricinuite este
de peste 29 mii grivne. În timp
ce examinau încăperea, polițiștii
au descoperit pe pervaz o scrisorică, în care hoțul le mulțumea
proprietarilor pentru că au lăsat,
din fericirea lui, geamul deschis.
Anchetatorii au respins această
versiune, deoarece apartamentul reclamantei se află la etajul
trei și infractorul nici de cum nu

putea să pătrundă în interior într-un asemenea mod. În cele din
urmă polițiștii au constatat că
hoțul a pătruns în casă prin ușa
de la intrare după ce a ales cheia
potrivită. După mai multe căutări,
oamenii legii l-au găsit și reținut
pe bărbatul de 27 de ani, care s-a
dovedit a fi un bun cunoscut al reclamantei. Ulterior acesta a recunoscut în fața poliției că s-a aflat
pe ospețe la cunoscuta sa cu o zi
înainte și a furat în taină duplicatul cheilor de la apartament.

Funcționar condamnat pentru
luare de mită

șoferul beat l-a amenințat într-adevăr pe
taximetrist cu un pistol.
Martorii oculari au afirmat că bărbatul se comporta agresiv. La locul
cu pricina a fost chemat
un grup operativ de anchetă.

COPIL ABANDONAT DE TATĂL
SĂU ÎN SCOPURI
DE… PROFILAXIE
Polițiștii de la SR
Hliboca au recepționat un apel pe la
orele 0.45, în care
se comunica despre
aceea că în pădurea
de lângă satul Tărășeni a dispărut un băiețel de opt ani. Sosiți
la fața locului, polițiș-

O instanță din ținut l-a condamnat la cinci ani de privare de libertate pe un
fost colaborator al Direcției de stat pe problemele muncii pentru luare de mită.
Ancheta a constatat că funcționarul a cerut și a primit din partea unui cetățean
1.500 de dolari americani pentru a favoriza concluziile necesare ale comisiei,
care a studiat cauza decesului unui lucrător de la o întreprindere din Cernăuți.
Pentru această sumă, respectivul funcționar a promis că decesul va fi prezentat
drept un caz legat de producție. În realitate, însă, bărbatul murise în urma unui
stop cardiac.

tii au constatat că în seara aceea
tatăl copilului în vârstă de 33 de
ani l-a suspectat pe unul dintre feciori de furtul banilor, care, chipurile, dispăruseră din casă. Părintele
l-a luat cu binișorul, însă copilul
nu și-a recunoscut vina, deoarece
nu luase suma de bani dispărută.
Tatăl l-a luat de mână și l-a dus în
pădure. Bărbatul și-a abandonat

copilul de unul singur în pădure și
l-a îndemnat să se gândească la
fapta comisă. Peste câteva minute
tatăl a revenit la locul cu pricina,
dar copilul nu mai era acolo. La
căutarea minorului a fost antrenat
întreg efectivul poliției din Hliboca,
mai multe echipe ale poliției de patrulare. S-au alăturat căutărilor și
sătenii. În cele din urmă, după mai

multe căutări, copilul a fost găsit.
Polițiștii de la Secția de prevenție
juvenală au desfășurat o convorbire serioasă cu tatăl copilului.

Pagină realizată
de Dumitru VERBIȚCHI
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Sfaturi practice
•

Calendarul agricultorului

LEGUME CARE SE SEAMĂNĂ
SAU SE PLANTEAZĂ ÎN IUNIE

1-10 iunie: varză pentru producția de vară, varză creață, gulii,
castraveți, andive, porumb dulce,
mărar, fasole verde;
10-20 iunie: castraveți, porumb dulce, mărar, fasole verde;
20-30 iunie: varză pentru producția de toamnă, gulii, sfeclă roșie, castraveți, cartofi de toamnă,
fasole verde, mărar.
Dacă nu ați reușit să terminați

plantarea răsadurilor de legume
în luna mai, aveți timp doar la începutul lunii iunie să plantați răsadurile de roșii, ardei și vinete.
Pe soluri fertilizate cu îngrășământ organic se plantează conopida, varza de toamnă, varza roșie, varza de Bruxelles, gulia de
toamnă și broccoli.
Atenție! Puteți să folosiți culturile succesive pe parcele elibe-

MUȘСАTА – MІNUNЕА

СЕ NE ÎNСÂNTĂ РRІVІRЕА

M

uşcata este orіgіnаră dіn Afrіса dе Sud
şi cuprinde aproape 200 de specii. Ea
înfrumuseţează fеrеѕtrеlе caselor, bаlсоаnе
şi tеrаѕе, dar poate fi cultivată şi în grădіnă.
Ambіаnțа mіnunаtă оfеrіtă de mușсаtă se
datorează соntrаѕtuluі dіntrе verdele crud,
sănătos, аl frunzеlоr șі florile dіvеrѕ соlоrаtе
саrе înfloresc соntіnuu арrоаре tot аnul.

rate după ceapă verde, salată,
spanac, mazăre și gulii. Pentru
plantarea culturilor duble trebuie de curăța terenul de resturile
vegetale, de săpat și de nivelat
pământul. Puteți cultiva fasole,
ridichi de toamnă, castraveţi de
toamnă.
Este perioada ideală pentru
palisarea şi copilirea roșiilor timpurii.

ѕе va fасе moderat, fără са apa
sa ѕtаgnеzе în ghіvесе.
Înmulțіrе. Mușсаtа este una
dіn рlаntеlе саrе ѕе înmulțеștе
fоаrtе ușor ре саlе vеgеtаtіvă,
prin butаșі. Aceasta se роаtе
fасе pe tоt tіmрul аnuluі.
Butаșіі dе mușсаtă аlеșі
реntru înrădăсіnаrе ѕе plantează într-un ѕubѕtrаt fоrmаt
din nіѕір ѕаwu nіѕір cu turbă, în
înсăреrі calde, lumіnаtе. Butаșіі
ѕе рlаntеаză аdânс (3-4 сm), se
рulvеrіzеаză cu apă pe frunzе,
ѕе umbrеѕс câteva zіlе la temperatura de 18-20°C. Durаtа
creșterii rădăcinilor este de 1520 dе zіlе.
Duрă formarea rădăcinilor,

Joi, 31 mai 2018
•

7

Sfaturi pentru tinerii părinţi

Cum să crești un copil fericit

O

rice părinte pune fericirea copilului pe
primul plan și își dorește ca micuţul să
crească sănătos și să învețe, să se bucure
de lucrurile care îl înconjoară. Cu toate că
pare un lucru simplu, de cele mai multe ori,
părinții se plâng că nu reușesc să-și educe
copiii așa cum și-ar dori și că aceștia sunt
uneori triști și deprimați. Specialiștii recomandă părinţilor să ţină cont de unele reguli
pentru a creşte şi a educa copii fericiți.

* Stabiliţi ora de culcare a
copilului foarte devreme. Cercetările au arătat că acei copii
care se culcă mai devreme se
dezvoltă mult mai bine atât din
punct de vedere fizic, cât și emoțional sau cognitiv. Astfel, acest
obicei îi poate ajuta pe cei mici să
aibă o putere de concentrare mai
mare și vor obține rezultate mai
bune la învăţătură.
* Renunțaţi la telefon. Dacă
doriţi să creșteţi un copil fericit, este nevoie să vă schimbaţi
chiar şi comportamentul. Un copil
fericit are nevoie de toată atenția părinților. Un studiu recent a
arătat că părinții dependenți de
telefonul mobil au tendința de a
se îndepărta de copiii lor.

•

* Cântaţi alături de copii.
Muzica are capacitatea de a-i calma pe cei mici și de a le dezvolta
acestora abilitățile de comunicare
socială.
* Faceţi sport împreună cu
copilul. Mamele şi tăticii activi
sunt un exemplu pentru copiii lor,
ceea ce înseamnă că și aceștia
vor fi mult mai interesați de tot ce
ține de sport.
Pentru ca un copil să crească sănătos şi fericit este foarte
important să se respecte regimul
alimentar corect. O alimentaţie
sănătoasă şi adecvată necesităţilor organismului este cheia asigurării unei creşteri şi dezvoltări armonioase, psihice şi emoţionale.

Iată câteva reţete de bucate gustoase pentru copii

TARTĂ CU BRÂNZĂ,
DOVLECEI ŞI ROŞII
CHERRY

Ingrediente: 400 g foietaj,
400 g brânză, 2 linguri smântână,
1 ceapă, 1 dovlecel, 3 ouă, 9-10
roşii cherry, sare, piper, 1 lingură
griș, 2 linguri ulei.
Preparare. Se lasă foietajul
să se decongeleze în frigider.
Ceapa se toacă mărunt şi se
pune la călit în 2 linguri de ulei.
Se curăţă dovlecelul, se taie felii şi se adaugă peste ceapă. Se
lasă la călit până se înmoaie.
Compoziţia obţinută se lasă să
se răcească. Brânza se mixează
şi se amestecă cu ouăle bătute
cu sare şi piper. Se adaugă dovleceii şi se amestecă uşor. Se

unge o tavă cu unt, se tapetează
cu făină şi se aşează foietajul, întins uşor cu sucitorul. Se înţeapă
pe toată suprafaţa cu o furculiţă şi
se presară grişul. Se întinde compoziţia de brânză cu dovlecei şi
se pun jumătăţi de roşii cherry pe
toata suprafaţa. Se dă în cuptorul
deja încins, la 180-200 grade,
până se rumeneşte (50 min.).

CONOPIDĂ CU CIUPERCI LA CUPTOR
Unеlе specii dе mușcată аu
frunzеlе асореrіtе сu numеrоșі
реrі glаndulаrі care, prin аtіngеrе, еmаnă în jur un раrfum caracteristic. Florile ѕunt gruраtе în
іnflоrеѕсеnțе sub fоrmă dе umbrеluțе. Extrеm dе vаrіаt, соlоrіtul dіfеră în funсțіе dе ѕресіе, de
la аlb la rоșu, într-о gаmă lаrgă
de nuanțe.
Îngrijire. Mușсаtа еѕtе o
рlаntă реrеnă, сu vеgеtаțіе șі
înflorire соntіnuă. Iаrnа роt fi
supuse unеі perioade de re-

paus. Păstrate într-o înсăреrе
răcoroasă șі întunecoasă, еlе
își ріеrd frunzele, rămânând
рână рrіmăvаrа numаі tulріnіlе
golașe. Păѕtrаtе în înсăреrі
lumіnоаѕе și саldе, рlаntеlе
vеgеtеаză tоаtă iarna, deseori
înflоrіnd lа fеrеаѕtră în tіmр ce
afară zăраdа a acoperit întreaga
grădină.
Mușсаtа еѕtе o рlаntă cu
creștere rapidă, de асееа are
nеvоіе dе multă apă. Atеnțіе, nu
ѕuроrtă excesul de apă. Udаtul

butаșіі se рlаntеаză în ghivece,
іnіțіаl сu diametru mic, ароі ѕе
mută planta într-un ghіvесі mаі
mаrе, оrі de сâtе оrі еѕtе nevoie. Pentru a ѕtіmulа ramificarea,
vârfurіlе lăstarilor саrе au 3-5
noduri ѕе сіuреѕс o dаtă ѕаu dе
două ori ре аn.
Evеntuаlіі dăunаtоrі ѕе combat рrіn trаtаrеа cu insecticide
obișnuite, iar bolile (рutrеgаіul)
рrіn administrarea fungісіdеlоr
corespunzătoare.

Preparare. Conopida se mărunţeşte în
robotul de bucătărie. Se căleşte ceapa tocată mărunt în ulei
cu sare şi piper 2-3 minute. Se
adaugă ciupercile, usturoiul pisat,
conopida mărunţită, mozzarella
rasă (80g), apa şi se omogenizează totul. Compoziţia se pune
în tavă şi se dă în cuptorul preîncălzit la 180 C pentru 25-30 minute. Se scoate tava, se presară 20
g mozzarella rasă şi se introduce
din nou în cuptor pentru câteva
minute până se topeşte mozzarella.

Ingrediente: 400 g conopidă,
1 ceapă, 1 lingură ulei, un borcan
de ciuperci, 100 g mozzarella,
50 ml apă, 2 căţei de usturoi,
sare, piper.
Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
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LA IZVORUL NESECAT AL MUZICII POPULARE
Orchestra de muzică populară „Izvoraș” din Costiceni,
raionul Noua Suliţă, și-a marcat jubileul de 70 de ani

La 22 mai, în ziua prăznuirii aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae, la
Casa de cultură din Costiceni s-a desfășurat concertul consacrat celor șapte
decenii de activitate a Orchestrei de muzică populară „Izvoraș” – sărbătoare de
suflet, cu o sală arhiplină, care i-a adunat pe adevărații admiratori ai culturii
românești.
Momentul aniversar, devenit balsam de
încântare, bucurie și voie bună în inimile tuturor celor prezenți, a fost marcat printr-un
spectacol de excepție, iar artiștii au fost
onorați cu îndelungi aplauze.
De menționat, că anterior se preconiza
ca acest concert să se desfășoare în cadrul
Festivalului de folclor „Toadere Captari”,
organizat de Școala de muzică din localitate. Este știut faptul că Toadere Captari
a fondat Orchestra „Izvoraș” în anul 1948
și, de atunci până în anul 1985 orchestra a

obținut cele mai frumoase rezultate. Dintre
longevivii membri ai primei componențe a
orchestrei, care sunt și azi în viață, îi vom
numi pe Vladimir Caba – vioară, Deomid
Savca – mandolină și domră, Andrei Colac
– tobă și Iulia Captari-Bidașcu – solistă vocală, nepoata lui Toadere Captari.
Programul cultural, consacrat activității
orchestrei, a început cu un minut de reculegere în memoria tuturor instrumentiștilor și
soliștilor vocali care au trecut în eternitate.
Apoi a urmat concertul propriu-zis, la care
s-a prezentat Orchestra „Izvoraș”, dirijată de maestrul Vladimir Șeremet, lucrător
emerit al culturii din Ucraina, împreună cu
soliștii vocali și instrumentiști.
În prima parte a spectacolului s-au prezentat pe scenă solistele Mariana Ceban
cu cântecul „La căsuța de la Prut”, Ecaterina Vataman – cu cântecul „Hora de la
Costiceni”, Anastasia Savciuc – cu cântecul „Pe toloaca satului”, Cristina Caproș –

cu cântecul „Frunzuliță busuioc”, Carolina
Rusu – cu cântecul „La casa cu omenie”,
precum și soliștii instrumentiști - Marin
Apopii, Anastasia Muraru, Anișoara Baran,
Sergiu Iluță, Costel Ionițoi, Cristian Panevschi, Rostislav Saca și alții, elevi ai Şcolii
de muzică.
Pentru cei sărbătoriți, reprezentanții
Administrațiilor Raională și Regională de
Stat le-au înmânat câte o diplomă de excelență, felicitându-i și urându-le mult succes
în continuare. La momentul jubiliar cu un
mesaj de felicitare pe scenă a urcat și președintele Asociației „Feciorii satului Costiceni” din Chișinău, domnul Victor Botezatu.
În continuare pe scenă a evoluat Ansamblul de copii „Ghiocelul” de la Școala
de muzică din Costiceni, dirijată de Victor
Ceban, cu interpretele Anastasia Gligor,
Alexandrina Ionițoi și Anastasia Savciuc.
Acestea le-au dăruit spectatorilor cântecele
„Mi-a adus bădița flori”, „Ăsta-i joc din Bu-

covina” și ,,Bade-n pălărie nouă”.
Este regretabil că la acest concert aniversar nu a putut participa renumita solistă
Iulia Captari-Bidașcu din motive de sănătate, care a fost prima solistă a Orchestrei
„Izvorașul”.
Cea de a doua parte a concertului aniversar a început cu un dans popular, executat de Ansamblul „Vatra” din Noua Suliță. Au evoluat apoi mult așteptații oaspeți
din România – Ansamblul folcloric „Stejărelul” de la Clubul Copiilor Darabani, județul Botoșani, coordonator profesor Mirel
Dascălu, precum şi membrii Orchestrei de
muzică populară „Plaiul Herței” de la Casa
raională de Cultură Herța, coordonator Ilie
Crâșmaru, lucrător emerit al culturii din
Ucraina.
Sergiu BARBUŢA
Fotografii de autor

Grigore Gherman –
la hora mare din Ciudei

În Duminica Mare a
fost hramul şi la Ciudei,
raionul Storojineţ. De doi
ani de când a fost creată
aici Comunitatea Teritorială Unită Ciudei-Igești, chiar
și sărbătorile tradiționale
au căpătat un aspect mai
proaspăt. „Ceea ce facem,
facem spre binele oamenilor”, afirmă primarul, dl
Anatolie Pițu. Anul trecut,
la hramul din Ciudei a fost
invitată artista poporului
din Moldova, Maria Iliuț,

originară de pe aceste meleaguri – din Crasna. Și în ritmul
vestitului ei cântec „De la Crasna la Ciudei” s-a încins hora
mare pe stadionul din localitate, unde s-a adunat întreaga
suflare a satului și mulțimea de oaspeți.
De data aceasta drum spre inimile locuitorilor din Ciudei
și-a făcut „Grigoraș din Bucovina” – tânărul și simpaticul
interpret de muzică populară din România, și el născut în
regiunea noastră – în Buda Herței.
„Hramul cu vedete” de la Ciudei pare a fi o tradiție frumoasă spre a lumina sufletele oamenilor, ca și marea sărbătoare creștină a Pogorârii Sfântului Duh, în cinstea căreia
a fost ctitorită biserica din această pitorească localitate cu
spirit românesc.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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La ora bilanțului, cu speranță-n viitor

A

nul şcolar începe cu solemnităţile „Primului clopoţel” şi se încheie cu sărbătoarea „Ultimului clopoţel”. Între aceste două „clopoţele” decurge viaţa interesantă, plină de bucurii şi încercări, cu
teste şi probleme… La evenimentul semnificativ, care urmează să se întipărească pentru totdeauna în
inimă şi memorie, au ajuns şi absolvenţii din promoţia actuală a Şcolii medii nr. 10 din suburbia Roşa a
Cernăuţiului. Doisprezece absolvenţi, douăsprezece speranţe ale şcolii.
– Evident că pentru o şcoală
cu tradiţii atât de frumoase ca
Şcoala românească de la Roşa
acest număr de absolvenţi este
destul de modest, a accentuat
directorul acestei instituţii, domnul Alexandru Rusnac. Însă,
nicidecum nu putem spune că
rezultatele la învăţătură sunt
modeste. Elevii noştri au dat
dovadă de multă sârguinţă pe
parcursul întregului an de învăţământ, au participat la concursuri şi olimpiade, obţinând locuri
premiante.
Şi într-adevăr, la careul so-

lemn cu prilejul ultimului sunet,
elevilor din toate clasele li s-au
înmânat diferite diplome şi menţiuni.
– Făcând un bilanţ al anului
de învăţământ, aş sublinia, mai
întâi de toate, că pentru prima
dată elevii noştri, au ocupat
locuri premiante la Olimpiada
orăşenească la limba engleză,
continuă domnul director. Au
demonstrat faptul că şi într-o
şcoală cu limba română de predare se poate studia bine engleza.
Mă bucură faptul că în clase-

le a IX-a şi a XI-a avem 23 de absolvenţi. Cred că perioada când
nu aveam absolvenţi în clasa a
XI-a nu se va mai repeta. A fost
un an greu, cu multe întreruperi
ale procesului de învăţământ şi
ne-am străduit ca aceasta să
nu se răsfrângă asupra reuşitei
elevilor. Ne îngrijorează şi unele
incertitudini care aduce cu sine
reforma şcolară. Pentru şcolile
minorităţilor naţionale ea constituie o mare încercare.
În curând le vom înmâna
atestatele de maturitate celor
doisprezece absolvenţi. Noi,

pedagogii, împreună cu diriginta de clasă, doamna Angela
Morăraş, şi părinţii sperăm că
absolvenţii noştri se vor afirma
în viaţă şi vor fi mulţumiţi de
ea. Mă bucur sincer că în locul
lor vor veni la 1 septembrie de
două ori mai mulţi elevi.
La sărbătorile primului şi
ultimului clopoţel de la Şcoala
medie nr. 10 este prezent întotdeauna omul de afaceri şi redactorul-şef al săptămânalului
„Libertatea Cuvântului”, domnul
Mihai Grosu. Dumnealui vine nu
numai pentru a-i susţine şi încu-

raja pe elevi, dar neapărat cu
cadouri – la 1 septembrie, pentru elevii din clasa întâi, iar la 25
mai – pentru elevii din clasa a
XI-a. Face acest lucru dezinteresat, din îndemnul inimii.
Ani la rând, la 1 septembrie
şi 25 mai este prezent la careul festiv de la Şcoala nr. 10 şi
pedagogul-veteran, dl Vasile
Amarii.
– Mă bucur că şcoala mea
dragă mă întâmpină cu lozinca
românească „Bine aţi venit!”, ni
se destăinuieşte nu fără emoţii
domnul Vasile Amarii.

Momente de neuitat ale anului de învăţământ

Mariana DIMITRIŞINA, profesoară de istorie la ŞM Draniţa,
raionul Noua Suliţă:
– Fiecare profesor visează ca cei
mai buni discipoli ai săi să se bucure
de înaltă apreciere. Şi iată, că la cea de
a 17-a ediţie a Concursului panucrainean de creaţie a elevilor, la secţiunea
„Istoria Ucrainei şi făuririi statului” învingătoare a devenit eleva mea, Cornelia
Rusnac din clasa a IX-a. Ea a prezentat
lucrarea „Mykola Gherşkanu: viaţa în
luptă şi tragismul destinului”. Juriul solid a considerat-o ca fiind cea mai bună.
M-am bucurat că şi la Kiev a fost
apreciată atât de înalt o elevă talentată

de la o şcoală românească de la margine de ţară.
Şi pentru mine, ca profesoară de
istorie, a fost un an complicat. Am fost
atestată şi sunt profesoară-metodistă, prezentând proiectul „Şapte minuni
ale satului Draniţa”, sat unde există un
monument unic în felul său a mamei şi
copilului.
Florea ŞAPCĂ, directorul
Şcolii medii nr. 1 din Iordăneşti,
raionul Hliboca:
– Anul de învăţământ 2017-2018 va
intra în istoria ştiinţei de carte de la Iordăneşti. El a început în şcoala veche,
aflată de mai mult timp în stare avariată,

şi se încheie în şcoala
nouă – luminoasă şi
spaţioasă.
Această
bucurie, întârziată, a
ajuns, totuşi, la Iordăneşti. De condiţiile excelente create în noua
şcoală, sunt mulţumiţi
toţi pedagogii, părinţii,
dar mai ales elevii. În
localul nou s-au mutat
şi hărnicia, sârguinţa
şi
conştiinciozitatea
elevilor noştri. Despre aceasta vorbesc
succesele la olimpiade, la concursurile de activitate artistică, la întrecerile
sportive.
Părerea mea e că însăşi atmosfera,
care dăinuie în şcoală, îi stimulează pe
elevi să înveţe cât mai bine, să-şi dezvăluie şi să-şi dezvolte talentul.

învăţătoare.
Acesta-i rezultatul plecării peste hotare a tinerelor familii. În sat sunt înregistraţi 146 de copii de vârstă şcolară,
dar majoritatea lor se află împreună
cu părinţii peste hotare. Dar, iată, la 1
septembrie, vor păşi pragul şcolii 10
elevi în clasa întâi. Trăim cu speranţa
că lucrurile se vor schimba spre bine şi
şcoala va rezista acestor încercări.

Cristina PEREBÂCOVSCA,
învăţătoare
la clasele primare la
CIE Berestea, raionul
Noua Suliţă:
– Nouă, pedagogilor,
ne place să lucrăm cu cât
mai mulţi elevi. Din păcate, învăţătorii şi profesorii
din satele mici sunt, într-o
măsură oarecare, lipsiţi de
această bucurie. În ultimul
timp la noi în şcoală în clase sunt câte 7-8 elevi, ba
chiar şi mai puţini. Anul
acesta în clasa a IX-a
avem numai doi absolvenţi. Le-am fost prima lor

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Trofeu și pentru GEORGINA! RONALDO a
sărbătorit cu iubita victoria din Liga Campionilor

R

onaldo a fost
susținut la Kiev
de întreaga familie,
inclusiv de mama
Maria Dolores, băiatul cel mare Ronaldo jr și de logodnica
sa. La final, Cristiano a sărbătorit a
cincea sa Ligă cu
Real, sărutând-o cu
foc pe Georgina.

Cristiano Ronaldo a făcut o partidă slabă la Kiev
după standardele sale şi n-a
ieşit în evidenţă cu nimic. În
schimb, a reuşit să revină în
prim-plan, după fluierul final.
Cristiano Ronaldo a fost
aproape „invizibil“ la Kiev,
însă, chiar şi aşa, a reuşit
să câştige titlul de golgheter
în acest sezon al Ligii Campionilor cu 15 reuşite. Pe
lângă acest triumf pe plan

personal, starul portughez
a ajuns la cinci trofee de
Liga Campionilor: Manchester United: 2007-2008; Real
Madrid: 2013-2014, 20152016, 2016-2017, 20172018. După terminarea meciului cu Liverpool, Ronaldo
a făcut un anunţ cu iz de
adio care, aproape imediat,
a făcut înconjurul lumii. Ce
a spus Cristiano Ronaldo?
„Cel mai important lucru era

Înfrângere în
deplasare
pentru
FC Bucovina
Au fost disputate partidele din cadrul etapei a 28-a a Campionatului național la fotbal Liga a II-a. FC Bucovina
a cedat în deplasare în fața FC Skala
(Stryi), scor 3:1. La etapa actuală FC
Bucovina își păstrează poziția a 7-a în
clasamentul general cu 31 de puncte
la activ. Skala ocupă locul 4 cu 37 de
puncte. Pe 2 iunie FC Bucovina întâlnește pe teren propriu echipa Arsenal
din regiunea Kiev.

LC

să câştigăm acest meci şi
să intrăm în istorie. Acum,
povestea merge mai departe. Trebuie să ne bucurăm
pentru acest trofeu, iar în
zilele următoare voi oferi un
răspuns tuturor fanilor mei.
Oricum, a fost foarte plăcut
pentru mine să joc pentru
Real Madrid. Viitorul unui
jucător nu e important, e important că am scris istorie”,
a spus Ronaldo.

Vice-campioana lumii la
atletică ușoară, Natalia
LUPU, a devenit mamă

În ziua marii sărbători creștine – Sfânta Treime – ea a născut
un fiu. Evident că este una dintre cele mai mari bucurii pentru
renumita atletă, participantă la
două Olimpiade, originară din satul Marșinți, raionul Noua Suliță.
Este mai mult de un an de când
Natalia Lupu nu mai iese pe pista
de alergări. Ea a fost descalificată de serviciile antidoping pentru
folosirea unor preparate
interzise. Însă, atleta s-a
confruntat cu unele probleme serioase de sănătate. În
pofida performanței nereușite la Olimpiada de la Rio
de Janeiro din 2016, Natalia
Lupu, după cum e și firesc
pentru marii sportivi, se pregătea să treacă de la cursele pe distanța de 800 metri
la cele pe distanțe mai lungi,
unde preț se pune pe rezistența organismului. Decizia
serviciului antidoping i-a
schimbat radical planurile,
însă n-a putut împiedica fericirea ei familială. Și iată că

soții sportivi – Serhii Kopanaiko și
Natalia Lupu – au devenit tineri
părinți și într-o zi atât de însemnată. Bucuria lor o împărtășesc
și consătenii Nataliei, nouăsulițenii care au susținut-o moral în
momentele cruciale ale vieții. Ei
doresc ca Făt-Frumosul născut în
Duminica Mare să urce pe podiumul olimpic și să primească laurii
la care au visat părinții.

Antrenorul Viktor MGLYNEȚ bănuiește
jucătorii de meciuri aranjate

Antrenorul Viktor Mglyneț a declarat într-un interviu după meciul cu Skala
că are o listă cu jucători
asupra cărora există suspiciuni. Mglyneț pune la îndoială onestitatea jucătorilor
și consideră că unii dintre
aceștia participă la meciuri
aranjate. „Jocul nu a fost
pe deplin onest și ambiguu.
Am o serie de îndoieli cu
privire la câțiva dintre jucătorii noștri care au avut un
joc neonest. În prezent am
declanșat o anchetă internă.
Rezultatele le vom anunța
în curând. Vom solicita și
ajutorul Comitetului Federației de Fotbal a Ucrainei
în chestiunile eticii și jocului
onest”, a spus antrenorul.

Reamintim că Andrii
Pavlenko,
președintele
Federației Ucrainei de Fotbal, a comentat scandalul
meciurilor aranjate care a
izbucnit zilele trecute. Pavlenko a declarat că va fi
demarată o anchetă care
va stabili gradul de responsabilitate al cluburilor de
fotbal implicate în meciurile
aranjate. Anterior Ministerul
Afacerilor Interne a anunțat
că 35 de cluburi de fotbal
au fost implicate în organizarea de meciuri de fotbal
aranjate. În lista anunțată
figurează și FC Bucovina.
Potrivit poliției, această afacere aducea organizatorilor
sume uriașe de aproximativ
5 milioane $ pe an.

La Suceava s-a desfășurat
Cupa Interetnică Bucovina 2018
La Suceava a avut loc cea de-a XV-a ediţie a Cupei Interetnice Bucovina 2018. Anul
acesta în cadrul competiției au concurat mai
multe minorități etnice din sudul Bucovinei
(ucraineni, poloni, romi, ruşi-lipoveni, italieni), dar şi invitaţi din Cernăuţi şi Republica
Moldova (elevi şi studenţi, Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia). Programul
manifestărilor sportive, potrivit monitorulsv.ro
a început vineri seara, la ora 18.00, în sala
LPS Suceava, unde a avut loc un meci de
fotbal între membri ai Administraţiei judeţului
Suceava şi cei ai ARS Cernăuţi. Echipa din
regiunea Cernăuți a reușit să obțină rezultate
remarcabile.
Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Prin dureri comune spre
limanul fericirii

O

rice om are parte în viață de clipe fericite și de momente mai
puțin plăcute, când i se pare că toate s-au terminat. Puțini
dintre noi, însă, au puterea să spere că cele mai frumoase zile
din viață încă n-au sosit. Dar, dacă ai voința să te mulțumești cu
ceea ce ai, într-o bună zi Dumnezeu îți va da și ceea ce-ți lipsește.
Și niciodată nu trebuie să rupi nici o pagină din cartea vieții tale,
pentru că toate câte le-ai trăit – bune sau rele, mai dulci sau mai
amare, sunt lecțiile pe care le-ai învățat.

Zilele rele în viața lui Dorin au venit pe neașteptate. Își
petrecuse copilăria la poale de
pădure, într-un sat pitoresc din
raionul Storojineț. Ca și toți copiii din familiile împlinite a avut
fericirea să trăiască, alături de
alți semeni, din plin clipele pline de miracol, trăite cândva de
Sfătosul bunic din Humulești.
Copilăria, acea perioadă de vis
a trecut aidoma unei ploi calde
de primăvară și iată-l la 17 ani
când toți copiii pășesc în viața
matură. În școală a fost un elev
stăruitor și profesorii îi preziceau un viitor minunat. Mătușa
Valentina, mama lui Dorin, se
bucura de fiecare dată când la
adunările părinților auzea cuvinte de laudă la adresa unicului ei fecior la care ținea ca la
ochii din cap.
– Numai de-ai avea noroc,
băiatul mamei, zicea deseori
printre suspine femeia, de parcă ar fi citit ca de pe carte cumpăna ce i-o pregătise destinul.
Avea, biata mamă, o presimțire probabil. Această femeie, călită de viață, trecuse
și ea prin mai multe încercări
ale sorții și prin niște drame
sufletești, ce și-au lăsat o amprentă simțită asupra ei. Soțul
o părăsise cu copilul în brațe
când micuțul Dorinel nu împlinise nici doi ani. A plecat într-o
dimineață cu niște oameni din
sat după cărbuni la un depozit
de la Storojineț și dus a fost. În
ziua aceea de ianuarie, afară
era un ger de crăpau lemnele
și au intrat bărbații pe la un birt
să se mai încălzească. Dar așa
cum pofta vine mâncând s-au
încălzit și ei de-a binelea și s-au
întors acasă fără cărbuni. Ion,
tatăl lui Dorin, a luat un autobuz
ce pleca înspre Cernăuți, iar
de acolo a plecat la Nicolaev,
unde mai mulți ani era stabilită
o soră de-a lui. A stat câteva
zile pe ospețe, după care buna
lui surioară l-a „invitat” să revină acasă la nevastă și la fecio-

raş. Omul nostru, însă, a decis
să-și caute de lucru ba pe la
unul, ba pe la altul pentru a aduna, chipurile, ceva bani. Făcea
diferite lucruri prin gospodăriile localnicilor până când a dat
de o vădană din satul vecin, la
care s-a reținut pentru mai mult
timp. Azi un pahar de rachiu,
mâine un zâmbet, o vorbă dulce, până când și-a dat seama
că nu mai vrea să se întoarcă
în satul de la poale de pădure
și că vrea să-și aranjeze aici o
nouă viață. Toate insistențele
celor de acasă, dar și ale surorii, au fost zadarnice. Așa a rămas să trăiască în satul din regiunea Odesa, iar micuțul Dorin
a continuat să locuiască alături
de mama în casa rămasă drept
moștenire de la bunici.
După absolvirea școlii a decis să facă admiterea la o instituție din Cernăuți. Îi plăcea mult
să călătorească. Deși crescuse numai cu mama și banii nu
întotdeauna ajungeau pentru
o excursie sau o plimbare cu
clasa, Dorin a fost nelipsit de la
asemenea acțiuni. De aceea a
decis să susțină examenele la
geografie. Mult s-a bucurat mamă-sa când l-a văzut în listele
abiturienților admiși la facultate.
– Voi fi cel mai fericit, mamă.
Ai să vezi. După facultate îmi
voi găsi de muncă și te voi lua
și pe tine la oraș, îi spunea în
permanență feciorul.
Și, într-adevăr, la facultate
obţinea succese minunate ca și
în anii de școală. Încă din anii
de studenție a fost angajat într-un centru de studii turistice
de pe lângă facultate, iar după
terminarea studiilor a rămas să
lucreze la catedră. În anul cinci
de facultate, când mai rămâneau doar trei luni până la susținerea licenței, și-a oficializat
relațiile cu Ludmila, o fată cu
care erau împreună de vreo doi
ani și erau în așteptarea unui
copil. Înaintea venirii pe lume a
micuțului, medicii au constatat

LC

în timpul testelor că acesta se
va naște cu mai multe defecțiuni. Oamenii în halate albe i-au
avertizat pe viitorii părinți că
odrasla se va naște cu inima și
rinichii bolnavi și că, în genere,
va avea rețineri în dezvoltare. A
fost prima lovitură, ce s-a abătut asupra ambilor părinți. Dorin
și Ludmila trăiau cu speranța că
aceasta e o greșeală a medicilor și că nu întotdeauna trebuie
să dai crezare aparatelor. Din
păcate, prognozele doctorilor
s-au adeverit. Toate învinuirile
au căzut asupra lui Dorin după
vizita făcută de cei doi la un
psiholog. Doamna psiholog ar
fi admis atunci că toate acestea se trag din stresurile trăite
de Dorin în copilărie. Băiețelul
s-a născut foarte slab și medicii
i-au prezis doar câteva luni de
viață, îndemnându-i pe părinți
să fie pregătiți de ce e mai rău.
Cei doi, însă, au pus tot sufletul în îngrijirea copilului. Cu un
an înainte de moartea băiatului
Dorin a aflat că buna lui soție
își alină necazurile și tristețile
cu altul. Suflet blând ce era,
el nu a făcut nici un scandal.
Pur și simplu i-a strâns Ludmilei lucrurile și a îndemnat-o să
plece. Femeia l-a implorat s-o
ierte și i-a promis că așa ceva
nu se va mai repeta. Când a
împlinit zece ani copilul a fost
supus unei noi intervenții chirurgicale, care s-a dovedit a fi
nereușită. Moartea copilului l-a
aruncat într-o depresie totală. A
încercat să găsească alinarea
în pahar. Când se trezea din
mahmureală Dorin își dădea
seama că este singur (Ludmila
plecase la amantul ei) și-și umplea din nou golul din suflet cu
ajutorul alcoolului. Acest bărbat
frumos, care până nu demult
era admirat de toate colegele
de serviciu pentru amabilitatea
și blândețea de care da dovadă, devenise de nerecunoscut.
Ochii tulburi, fața roșie de băutură, el aproape că nu se mai

trezea. Șeful l-a sfătuit să-și ia
un concediu pe cont propriu
pentru a-și reveni. Poate că ar
fi ars încetul cu încetul în băutură, dacă nu i-ar fi jucat festa
Măria Sa, Destinul. Într-o seară
s-a îndreptat înspre magazinul
din apropiere pentru a se aproviziona cu o porție ordinară de
„calmanți”. La intrare a întâlnit
o fostă colegă de școală. Ana,
așa o chema, a plecat după clasa a opta la un colegiu din centrul regional. De atunci nu s-au
mai întâlnit. În acele momente
femeia era într-o situație poate și mai rea decât Dorin. Mai
mulți ani la rând umbla pe la
doctori și pe la diferite sanatorii pentru a-și trata maladia ce-i
făcea viața fără sens. Cu ani
în urmă pierduse un copil în a
cincea lună de sarcină. Această pierdere a dus și la destrămarea familiei. Ana trecuse și
ea prin momente de cumpănă.
Iată așa s-au întâlnit cei doi, pe
care viața i-a pus la grele încercări sufletești și care au devenit
mai apoi, unul pentru altul, un
reper sufletesc. Femeia a mai
urmat niște cursuri de tratament. Dorin o vizita la spital în
fiecare zi. Băutura a rămas undeva în trecut. A devenit omul
de altă dată. Își dădea seama
că aceasta este femeia sufletului său, pe care Dumnezeu
i-a scos-o în cale în acele zile
de neliniște sufletească. Sunt
momente, pe care ai vrea să le
trăiești o viață întreagă, precum
sunt și oameni pe care ai vrea
să-i ai alături pentru totdeauna.
Într-o seară, când se plimbau
prin părculețul de lângă spital,
Ana l-a privit drept în ochi și i-a
spus:
– Când vii la mine și mă îmbrățișezi poate prietenește, te
rog să te gândești doar la mine.
Simt mult mai mult față de tine.
Înțelegi ce am în vedere?
– Desigur, draga mea.
– Și încă ceva. Poți să faci
cu mine tot ce vreai, însă te
rog să nu mă faci niciodată să
sufăr. Îmi este de-ajuns cât am
suferit până acum. Acum îmi
doresc să fiu fericită, în brațele
tale.
Peste ceva timp după externare Dorin și Ana și-au înregistrat căsătoria. Au început
zile frumoase în viața lor când
se completau sufletește unul
pe altul și se bucurau de fiecare
clipă trăită împreună. Într-una
din zile Ana i-a spus că așteaptă un copil. S-au lăsat încet pe
banca din parc și au început să
plângă de bucurie ca doi copii.
Multă apă a curs de atunci la
vale. Fiul mai mare are 16 ani
și studiază informatica la un
colegiu din oraș, iar fiica Margareta este în clasa a patra.
Dorin spune că relațiile cu Ana
sunt ca pâinea unsă cu miere.
Orice zi din viața lor este o bucurie, iar orice dimineață cu răsărit de soare o primesc ca pe
un dar de la Cel de Sus. Nu-și
pot închipui ce s-ar fi întâmplat,
dacă nu s-ar fi întâlnit atunci la
magazin. Probabil, așa și s-ar
fi pierdut și ar fi trecut zdrobiți
în altă lume fără a cunoaște ce
este fericirea. Numai greutățile
și necazurile sufletești i-au scos
la acest liman de poveste.
Dumitru VERBIȚCHI

BANCURI
Ion și Maria după o partidă de amor:
- Să știi, Marie, că o partidă ca asta
face cât drumul de la mine de acasă până
la Cernăuți, de unde ai venit tu?
- Da? Să știi că dacă nu mă duci înapoi acasă, ai pățit-o!
***
Soția, profesoară de anatomie, sătulă
de prostiile soțului ei, îi spune:
- Dragul meu, știai că nasul este organul principal al corpului?
Bărbatul mirat:
- Și aud eu asta de la o profesoară?
- Chiar așa este. Pentru că dacă nu-ți
bagi nasul pe unde nu-ți fierb sarmalele,
ai norocul ca și celelalte organe ale corpului tău să fie salvate.
***
Ceartă zdravănă într-un cuplu. Soția:
- Voi, bărbații, numai atât și așteptați!
Spuneți la minciuni cu duiumul numai să
ne vedeţi în pat!
- Cine-ar zice? - zâmbește bărbatul.
Asta voi, femeile, mințiți pentru ca să
rămâneți acolo cu anii. Și cine dintre noi
este mai nemernic?
***
Doi bărbați în etate discută pe o bancă
în parc:
- Tu ce faci când nu te simți bine?
- Mă duc la doctor, pentru că trebuie
să trăiască și el.
- Cum asta?
- Păi, îi dau ceva bacșiș, el mă examinează, îmi prescrie medicamentele de
rigoare.
- Și apoi?
- Apoi mă duc la farmacie, cumpăr
preparatele prescrise de medic, pentru că
trebuie și farmaciștii să trăiască.
- Și după?
- Apoi vin acasă și arunc medicamentele cumpărate, pentru că trebuie să trăiesc și eu.

***
O femeie își târa soțul beat criță acasă
cu ajutorul unei roabe. Ăsta, văzând că a
cam încurcat-o de-a binelea, începe cu
complimentele:
- Ce ochi albaștri și frumoși ai tu, fa
Ileană. Cum de nu i-am văzut până acum?
- Nu-i nimic, o să ai și tu ochii albaștri.
Puțină răbdare, numai s-ajungem acasă.
***
Nevasta, sătulă de mahmureala permanentă în care se afla soțul, îl întreabă
pe un ton rugător:
- Măi omule, nu ți se face rău de la
atâta băutură?
- Măi nevastă, bunica mea a murit la
vârsta de o sută de ani și avea încă toți
dinții în gură. La fel și mama...
- Datorită rachiului?
- Nu. Dar își vedeau de treaba lor.

LC
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CE BENEFICII
ADUC
FRUCTELE
DE MARE?
F

P

entru 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.

Alergenii
de contact

O simplă atingere a
pielii este suficientă pentru a declanşa o reacţie
imună excesivă, la următoarele substanţe:
* Metalele – La confecţionarea
bijuteriilor
moderne se întrebuinţează săruri de nichel şi
cobalt, care au un potenţial alergen ridicat. La fel
ca şi sărurile de crom,
folosite în procesul de
tăbăcire a pieilor.
* Coloranţii – Sunt
prezenţi în materialele
textile.
* Parfumurile naturale şi sintetice – Le
întâlnim în cosmetice,
parfumuri, detergenţi şi
produsele destinate curăţeniei casnice.
* Conservanţii – Sunt
adăugaţi, printre altele,
în vopsele şi în articolele
cosmetice.
Alergenii de contact
declanşează
adesea
dermatite alergice de
contact (cunoscute şi
sub denumirea de eczeme). Locul de contact se
inflamează, se înroşeşte
şi apar mâncărimi. Uneori se formează vezicule

sau noduli.
Alergenii de contact sunt responsabili şi
pentru apariţia urticariei,
însă aceasta poate proveni şi din alte cauze.
Simptomele clasice ale
unei urticarii de contact
sunt umflăturile roşietice pe porţiunea de piele
care a fost atinsă.

Alergenii
alimentari

În principiu, orice
componentă din hrană
poate da naştere unei
alergii. La anumite persoane, chiar şi cantităţile
minime provoacă reacţii
violente.
* Arahidele – Cantităţi reduse există, de
pildă, în ciocolată sau în
uleiuri.
* Albuşul de ou –
Este unul din cei mai
frecvenţi factori declanşatori la copii. Persoanele alergice la fulgi şi
pene sunt susceptibile
să reacţioneze şi la gălbenuş, pe baza unei reacţii încrucişate.
* Laptele de vacă –
În special sugarii şi copiii
au de suferit din pricina
cazeinei, principala pro-

teină a laptelui.
* Cerealele – Aproape toate soiurile conţin
posibili alergeni, în primul rând gluten, aflat la
originea unor intoleranţe
alimentare.
* Soia – E prelucrată
şi introdusă într-o serie
de alimente. Factorul
declanşator este aici glicinina (o proteină).
* Unele fructe – Alergicii reacţionează puternic la piersici şi nectarine.
* Peştii şi fructele de
mare – Tropomiozina din
moluşte şi parvalbumina din peşti generează
reacţii alergice. Ambele
fac parte din categoria
proteinelor.
Alergenii alimentari
provoacă frecvent mâncărimi în cavitatea bucală şi în gât. Sunt posibile
şi astmul bronşic, reacţii
cutanate, ca neurodermita şi urticaria, mai rar suferinţe gastrointestinale.

Veninul
de insecte

Pentru alergici, o înţepătură de albină sau
de viespe poate deveni
mortală. Reacţii deosebit de intense provoacă veninul viespilor
de câmp. Din fericire,
aceste insecte nu atacă aproape niciodată.
Alergia la veninul
de insecte produce,
uneori în doar câteva
secunde, inflamaţii pe
faţă şi în zona gâtului,
erupţii cutanate pe tot
corpul, în unele cazuri
şi lăcrimare, dificultăţi
de respiraţie, ameţeli,
tahicardie, senzaţie de
greaţă sau vomă.

Medicamentele. Când nu su-

portăm un anumit
medicament, vina o
poartă câteodată o

reacţie exagerată a sistemului imunitar. Atunci
pot apărea erupţii cutanate, urticarie sau un
angioedem. E posibil şi
un şoc anafilactic. La fel
de primejdioasă, deşi
rară, este necroliza toxică epidermală, manifestată prin eroziuni severe
ale pielii şi mucoaselor
în cavitatea bucală şi în
zona organelor genitale.

ie că sunt homari, stridii sau creveţi,
fructele de mare reprezintă o sursă bogată de vitamine şi minerale, fiind benefice
pentru organismul uman. Iată ce afecţiuni
pot preveni. Fructele de mare trebuie să fie
proaspete, altfel rişti să te îmbolnăveşti.
Este recomandat să le cumperi vii, în special midiile şi stridiile, sau congelate.

Creveţii au efect
Midiile, de ajutor
antiinflamator. Printre în curele de slăbire.

cele mai populare fructe de mare
se numără creveţii. Sunt o sursă
bogată de magneziu, vitamina
B12, zinc şi cupru. De aceea,
creveţii au un efect puternic anti-

Midiile conţin o mare cantitate de
proteine, săruri minerale, fosfor,
fier şi vitaminele A, B1, B2, B6, C
şi K. Mulţumită acestui complex
de vitamine, midiile au puterea

inflamator şi anticancerigen, prevenind în special apariţia cancerului de colon. Acizii graşi Omega
3 previn îmbătrânirea prematură.
Se pot consuma în salate şi în
sosuri, dar se pot pregăti şi separat.

de a preveni apariţia cancerului.
Şi dacă te afli în cură de slăbire,
carnea de midii este excelentă,
fiind foarte puţin bogată în grăsimi. Se servesc cu sosuri, orez
sau cu paste.

Alergenii
alimentari

Mulţi alergici la polenul de mesteacăn sunt
nevoiţi să se ferească şi
de kiwi. Această anomalie imunitară se numeşte
alergie încrucişată. Explicaţia constă în structura
aproape identică a alergenilor respectivi - sistemul imunitar nu-i poate
deosebi şi reacţionează
la fel în ambele cazuri.
Alergenii alimentari provoacă neplăceri, de regulă numai în stare crudă, deoarece proteinele
cu potenţial alergen sunt
distruse prin fierbere.
Fructe – mere, caise,
avocado, banane, pere,
cireşe, kiwi, mango, piersici, prune.
Legume – fenicul,
morcov, cartofi, ţelină,
roşii.
Nuci şi seminţe –
alune de pădure, migdale, fistic.
Verdeţuri şi condimente – anason, busuioc, piper, mărar, coriandru, chimen, oregano,
mentă, cimbru.

Tratamentul.
Pentru tratarea alergiilor şi a intoleranţelor, medicii apelează la o strategie
susţinută de trei
piloni: evitarea factorilor declanşatori,
ameliorarea simptomelor şi combaterea
cauzelor.

Crabii pot preveni
tulburările de memorie. Fiindcă au puţine ca-

lorii şi grăsimi, crabii sunt ideali
pentru persoanele care suferă
de boli ale inimii. Cromul conţinut
de aceştia ajută la păstrarea unui
nivel normal al glucozei în sânge.
Bogată în iod, fosfor şi lecitină,
carnea de crab previne apariţia
tulburărilor de memorie şi ajută la
o mai bună concentrare. Crabul
se poate consuma fiert, la cuptor
sau prăjit. Este delicios şi în salate.

Ştiaţi că…

…fructele de mare sunt de
ajutor femeilor care suferă de depresie în timpul sarcinii, datorită
conţinutului bogat de acizi graşi
Omega 3?
…în unele ţări, în special în
cele asiatice, şi algele sunt considerate fructe de mare? Cea
mai răspândită este alga marină
verde albăstruie, cunoscută şi
la noi sub numele de spirulină.
Îmbunătăţeşte memoria, creşte
imunitatea şi conţine vitamina
B12. Se găseşte în magazinele
cu produse naturiste.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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ZIUA SFINȚILOR ÎMPĂRAȚI

CONSTANTIN ȘI ELENA:
S

ărbătoarea
Sfinților
Constantin
și Elena care
se celebrează
anual la 21 mai
(stil nou) şi la 3
iunie (stil vechi)
este una dintre
cele mai mari
sărbători creștine a bisericii
ortodoxe.

OBICEIURI ȘI TRADIŢII

Sfinții Împărați Constantin și
Elena sunt cunoscuți drept cei
care au dat libertate creștinismului. Împăratul Constantin a devenit, prin Edictul de la Milano, un
adevărat protector al creștinilor, în
timpul domniei sale, adoptându-se
o serie considerabilă de măsuri în
favoarea Bisericii și a preoților. De
numele Sfântului Împărat Constantin se leagă și Consiliul de
la Niceea, în care s-a hotărât ca
Sfânta Sărbătoare a Paștelui să
fie sărbătorită în prima duminică
de după luna plină a echinocțiului
de primăvară.
Despre Împărăteasa Elena se
spune că a fost prima femeie care
și-a eliberat sclavii și a ajutat creștinii persecutați.
În calendarul popular, sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este o sărbătoare a păsărilor
de pădure, numită Constantin
Graur sau Constantinul Puilor.
Tradiția populară spune că în

Specialiștii de la Serviciul
Fondului
de pensii au
locuri
de muncă în
comunitățile
teritoriale unite
Grație colaborării între Direcția principală a Fondului de pensii
al Ucrainei în regiunea Cernăuți și
organele autoadministrării locale,
în toate raioanele regiunii, unde funcționează comunitățile teritoriale unite, au
fost create locuri de muncă pentru specialiștii Serviciului Fondului de pensii.
Aceste locuri de muncă la distanţă
sunt eficiente din punct de vedere al deservirii populației. Ele au legătură directă
cu Direcția principală și le pot presta oamenilor servicii calitative, fără ca aceștia
să facă o călătorie la raion sau regiune.
În același timp, lucrătorii Serviciului

Fondului de pensii se află în contact permanent cu populaţia locală, pot deservi la
domiciliu persoanele de vârstă înaintată
sau invalizii.

Serviciul de presă
al Direcției principale a
Fondului de pensii
al Ucrainei
în regiunea Cernăuți

•

această zi păsările de pădure își
învață puii să zboare.
Există, în ziua Sfinţilor Constantin și Elena o serie de obiceiuri
și tradiţii care fac referire la vara
ce şi-a făcut apariția. În această zi:
* mulți agricultori nu lucrează, pentru a evita pagubele aduse holdelor de păsările cerului;
* femeile, pentru a alunga
duhurile rele și necurate, tămâiesc și stropesc cu agheasmă;
* bujorii, simbolul armoniei.
În ziua praznicului, pentru ca
voia bună să se adune în familie, trebuie să aducem în casă
măcar trei bujori. De asemenea,
pentru sănătate, unul dintre
membrii familiei este bine să
ducă la biserică trei bujori, flori de lămâiţă, pâine şi dulciuri,
preparate în casă.
Tradiţiile practicate în această
zi aduc spor şi sănătate gospodarilor care le împlinesc.
Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena sunt modele de sfinţi credincioşi şi iubiţi, dovadă sunt numele
lor atât de răspândite, cât şi multe
biserici ridicate în cinstea lor.
Numele Constantin îşi are
originile din grecescul „Konstantinos” şi latinescul „Constantinus”.
Cele două nume sunt derivate
din cuvântul latin „constans” care
înseamnă constant, statornic, stabil.
Numele Elena este un nume
foarte vechi și răspândit, mai ales,
în lumea greacă; se pare că a fost
numele unei divinități a luminii și
se aseamănă cu cuvintele grecești helàne = făclie, torță, și hèle
= strălucirea soarelui (a se compara cu helioterapia = tratament cu
raze solare); poate avea și formele: Ileana, Leana, Lina, Alen, Alina,
Lenuș, Ela, Lili, Elen, Nelly, Ilona
și alte nume asemănătoare.

Informează Serviciul „101”

NUMĂRUL INCENDIILOR
ESTE ÎN CREȘTERE

În anul curent se observă o creștere a numărului incendiilor în regiunea Cernăuți. De
la începutul anului și până în momentul de
față au fost înregistrate 512 incendii, față de
395 incendii în anul trecut. În orașul Cernăuți
au izbucnit 161 de incendii, în flăcările cărora
și-au pierdut viața trei persoane.
Secția orășenească a Direcției Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență în
regiunea Cernăuți atrage atenția cetățenilor
asupra respectării regulilor de securitate antiincendiară.
În primul rând, se cere ținută sub control
starea rețelelor electrice, la ea nu trebuie
conectate concomitent mai multe agregate.
Fumătorii nu trebuie să fumeze în pat, iar
părinții trebuie să fie foarte precauți cu copiii, să nu le permită acestora să se joace cu
chibriturile.
***
Recent a început vacanța de vară și copiii rămân acasă, mulți fără supravegherea părinților. Aceasta cauzează griji în plus pentru cei maturi. Este foarte important ca elevii să
nu uite că odihna este odihnă, iar regulile de securitate cer o atenție sporită.
Ne adresăm părinților cu chemarea de a-i preveni permanent pe copii despre pericolul
cauzat de incendiu și să le ceară respectarea regulilor de securitate. E ştiut lucru că paza
bună trece primejdia rea.
V. KOLODRIVSKI,
șeful Secției orășenești a Direcției Serviciului
de Stat pentru Situațiile de Urgență în regiunea Cernăuți
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La fine de Florar,
domnul Miroslav
STAŞESCU din
localitatea Sinăuții de
Jos, raionul Hliboca,
adună încă un an
fericit în buchetul vieții.
Zelos pentru fapte bune,
modest, cumpătat și
întotdeauna săritor la nevoie –așa îl cunoaște toată
lumea. În prezent, dl Miroslav activează în calitate
de director al Casei de Cultură și este apreciat ca
un brav animator al vieții culturale a satului și promotor al tradițiilor strămoșești. Oamenii îl stimează
și apreciază foarte mult. Ca dovadă, dl Stașescu
a fost ales deputat la alegerile trecute și acum reprezintă cu multă demnitate interesele comunității
în consiliul local. Bunul Dumnezeu i-a dăruit două
mândre flori – fiicele Antonela și Andreea, pe care
împreună cu soția Tamara le crește și le educă cu
mare dragoste, altoindu-le în inimi cele mai frumoase sentimente.
Cu ocazia zilei de naștere, dl Miroslav este
felicitat din suflet de către soția Tamara, fiicele
Andreea și Antonela, de mama-soacră Lucreția, de
către cumnați împreună cu familiile lor, de cumătri
și prieteni, care-i urează multe realizări profesionale și împliniri personale! Dar înainte de toate, îi
doresc să fie sănătos, căci doar așa te poți bucura
cu adevărat de tot ce ți-a rezervat această frumoasă viață.
La mulți ani și toți buni!
În acest început
de Cireşar, la 2 iunie,
îşi va marca onorabilul jubileu de 70 de
ani doamna Elena
AIORDACHIOAIE
din localitatea Sinăuţii
de Jos, raionul Hliboca.
La frumosul jubileu al vieţii, un sincer
mesaj de felicitare cu
urări de multă sănătate, fericire şi bunăstare îi adresează cele mai scumpe şi apropiate fiinţe:
soţul Dumitru, feciorii Viorel, Ion, Marin, fiica Valentina, nurorile Violeta, Viorica şi Alina, scumpii nepoţei Ina, Marilena, Liliana, Elena, Daniel, Ion, Vasile, Carolina, Andreea, strănepoţii Dumitru, Cristian,
dar şi cumătra Agatina.
Aceste cuvinte calde de felicitare venite din
toată inima sunt adresate şi surorii-gemene, doamnei Viorica din Odesa, care la fel îşi va aduna la
buchetul vieţii încă un trandafir jubiliar. Fie ca acest
an să fie plin de sănătate şi împliniri, stimă şi dragoste, înţelegere şi armonie în familii, iar norocul să
vă urmeze oriunde.
Scumpele noastre!
Vă stimăm şi vă iubim,
Ani o sută vă dorim,
Dumnezeu să vă păzească
Cu puterea Sa cerească!
Şi tot El vă dăruiască
Sănătate şi putere,
Că-i cea mai de preţ avere!
La mulţi ani!

Felicitări!
La 29 mai şi-a
sărbătorit ziua de
naştere, alături de
cei scumpi şi dragi,
de colegii de breaslă, precum şi alături
de admiratorii scrisului său, domnul
Mircea
LUTIC,
poet şi traducător
de marcă, laureat al
premiilor prestigioase din Ucraina, România şi
Moldova.
Colaboratorii săptămânalului „Libertatea Cuvântului”, publicaţie cu care domnul Mircea Lutic
colaborează de mai mult timp, îi urează distinsului om de litere multă sănătate, putere şi inspiraţie, de a mânui pana măiastră, noi creaţii de
valoare şi să se simtă cu adevărat fericit în sânul
familiei şi a Patriei, numită limba română.
La mulţi ani şi toţi buni!

În acest sfârşit de Florar şi-au sărbătorit ziua de naştere tinerii Alexandru
MINTENCU şi Vadim-Nicolae RADU din
satul Voloca, raionul Hliboca.
Cu această deosebită ocazie sunt felicitaţi cu
multă dragoste şi căldură sufletească de mama
Lilia, bunelul Nicolae, bunica Maria, de verişoara
Ana-Maria şi de unchiul Marin Mintencu, dorindu-le multă sănătate şi noroc, dragoste şi fericire,
prieteni
devotaţi,
succese în toate şi
un viitor luminos.
Fie ca soarele
să vă ofere căldură şi lumină, ploaia
curată – linişte sufletească, zâmbetul
oamenilor – încredere în sine, zilele
anului – prieteni,
visele de azi să
devină realitate, speranţele de mâine – împliniri,
orice cădere – un pas înainte, iar fericirea să vă
însoţească mereu. Fie ca zilele care vor urma să
fie pline de bucurie, nopţile pline de căldură şi
anii doldora de elan tineresc.
La mulţi ani, scumpii noştri!

În ziua de 26 mai, domnul Mihai COJOCARI
din suburbia Țețina, or. Cernăuţi, şi-a marcat onorabilul jubileu de 75 de ani.
Cu această deosebită ocazie îl felicită cele mai
scumpe şi apropiate persoane – soția Elena, fiica
Maria împreună cu soțul Mihai, nepotul Mihai împreună cu soția Anastasia, nepotul Constantin, familiile Ignatiuc, Ștefaniuc, Michiciuc, toate rudele și
prietenii, dorindu-i din toată inima multă sănătate,
bucurii şi împliniri, succese, bunăstare şi tihnă sufletească.
În genere, luna lui Florar a adus multe sărbători frumoase în această stimată familie.Tot la 26 mai, ginerele
Mihai NICHIFOR a împlinit vârsta de aur – 50 de
ani, fiica Maria, la 20 mai – 46 de ani, nepotul Mihai, la 16 mai – 24 de ani. Iar la 6 mai, toată familia
a sărbătorit nunta nepotului Mihai cu aleasa inimii,
Anastasia – prilej deosebit de a primi cel mai sincer mesaj de felicitare cu urări de bine, sănătate şi
mult noroc, dragoste şi fericire, să păstreze mereu
în suflet eterna primăvară, iar pentru tinerii însurăţei
– iubire şi casă de piatră.
În aceste zile frumoase
Vă dorim să ne trăiți,
Să aveți mereu în casă
Toate cele ce doriți.
Viață lungă, fericită,
De iubire ocrotită,
Să-nfloriți ca niște flori,
Să fiți veșnic zâmbitori.
Dumnezeu să vă păzească,
De rele să vă ocrotească,
De necazuri să nu știți,

La mulți ani să ne trăiți!
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BERBECUL. Se întrevăd noi posibilități de a încheia colaborări mult mai avantajoase, fapt care poate să-ți
aducă mai mulți bani pe cont. Este posibil să te confrunți
cu unele neplăceri în relația de cuplu. Dar, vei reuşi să le
treci cu multă ușurință, dând dovadă de diplomație. Se
preconizează primirea unui ajutor avantajos pentru a-ți concretiza
un proiect care vizează o afacere. Poți lua decizia de a călători
peste hotare.
TAURUL. Treci acum printr-o perioadă de acumulare
de informații, dar și examinări. Se anunță o restabilire a
echilibrului în relația cu colegii de muncă. Te poți confrunta însă cu unele nemulțumiri, în privința relației cu
partenerul de viață. Apar discuții neplăcute având ca subiect principal banii, mai exact, lipsa lor. Te gândești foarte serios
la găsirea unor surse de venit. La sfârșitul acestei perioade este
posibil să pleci într-o călătorie planificată mai demult.
GEMENII. Putem să vorbim despre revenirea la o
atitudine mai deschisă în ceea ce privește o relație sentimentală. Acordă o atenție specială la relația de mariaj
sau de parteneriat, pentru că ești predispus la minciuni,
trădări, dezamăgiri. Evită să te implici în polemici, discuții inutile. La sfârșitul acestei săptămâni ai ocazia să petreci adevărate momente de senzualitate, de pasiune, alături de persoana
iubită.
RACUL. Se pot produce schimbări importante, în
ceea ce privește relația cu familia, părinții, este posibil să
faci acum o tranzacție, o schimbare de domiciliu. Treci
printr-o perioadă contradictorie, în privința relației cu persoana iubită. Este posibil să apară unele discuții neplăcute cu aceasta. La sfârșitul acestei perioade ești predispus la certuri
cu partenerul de viață. Este recomandat să petreceți mai mult timp
împreună, detașându-vă de problemele cotidiene.
LEUL. În perioada supusă analizei, vei primi susținere din partea prietenilor pentru a reuși să finalizezi un
proiect. Acordă o atenție deosebită la relația sentimentală, pentru că ești predispus la trădări, minciuni, dezamăgiri venite din partea persoanei iubite. În schimb, ai ocazia să dai startul unor noi proiecte profesionale, în cadrul cărora
este posibil să primești o invitație de a profesa pe alte meleaguri.
FECIOARA. Începi această săptămână cu gândul la
bani, de unde să faci rost de finanțare pentru a putea
face o achiziție importantă. Ești într-o stare de agitație
constantă, dornic să rezolvi, într-un timp cât mai scurt
posibil, eventualele probleme care țin de carieră și casă.
La sfârșitul acestei săptămâni pot avea loc discuții intense și interesante cu propriul copil. Încet dar sigur, încep să apară și lucrurile
bune în viața ta, totul depinde numai de modul în care abordezi
evenimentele.
BALANŢA. O perioadă când vei fi preocupat mai mult
de propria persoană, de schimbările care au loc acum în
viața personală. Putem să vorbim despre o perioadă destul de intensă, în ceea ce privește cariera, schimbările în
plan profesional. La sfârșitul acestei săptămâni ești predispus la unele neplăceri. Ai totuși ocazia să te bucuri de momente
de pasiune și romantism, alături de o persoană care te atrage și cu
care simți că ai afinități. .
SCORPIONUL. Încet dar sigur începi să rezolvi
obligațiile profesionale. Atenție la eventualele probleme
financiare, cheltuielile neașteptate. Pot avea loc acum
evenimente oarecum neașteptate, în privința relației de
mariaj. Este posibil să revină în viața ta un fost partener.
Spre sfârșitul acestei săptămâni ești predispus la discuții în contradictoriu cu rudele apropiate.
SĂGETĂTORUL. Începi această perioadă, preocupat de relația cu prietenii. Reușești să-ți îndeplinești
sarcinile, fapt care va atrage admirația colaboratorilor. În
partea a doua a acestei săptămâni vei acorda o mai mare
atenție la relațiile de parteneriat, dar și celor sentimentale. Sfârșitul de săptămână este dedicat valorificării abilităților de
care dispui. Este posibil să apară și unele cheltuieli neașteptate,
poți să dai acum bani cu împrumut la prieteni. Nu neglija relaxarea!
CAPRICORNUL. La începutul acestei săptămâni
muncești mult și din greu, dând dovadă de ambiție și
dinamism. Relația cu prietenii, dar şi cu persoana iubită
se intensifică, în prima parte a perioadei analizate. Te
găsești acum în fața unui nou drum sau, mai exact, la o
răscruce de drumuri. Vrei să construiești ceva măreț, ceva la care
visezi de mult timp.
VĂRSĂTORUL. Putem vorbi despre o săptămână
în care ar trebui să te lași condus de intuiție, îndeosebi
în prima parte a săptămânii. Este vorba și despre multă agitație în plan sentimental și relațional. Acesta este
domeniul căruia trebuie să-i acorzi o atenție deosebită,
pentru că există un risc destul de însemnat de a fi mințit sau de a
face compromisuri în amor. Ai șanse sporite de a te implica într-o
relație de dragoste.
PEŞTII. Încă de la începutul acestei săptămâni ai
ocazia să rezolvi anumite aspecte care țin de un împrumut sau de domeniul taxelor și impozitelor. Ești destul de
preocupat de propriul copil, de schimbările care intervin
în viața acestuia. Este posibil să apară tot felul de nemulțumiri în relația de cuplu. Tot spre final de săptămână este posibil
să-ți fie date peste cap planurile.
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TOP 8:
CELЕ MAI
RENUMITE
PRINȚESE
ALE
TIMPULUI
NOSTRU
Prințese adevărate sunt
nu numai în basme. În
lumea modernă există
adepte demne ale „reginei
inimilor” – prințesei Diana
sau Grace Kelly. Bunele
maniere, postura mândră, gustul impecabil și
zâmbetul fermecător sunt
principalele trăsături, datorită cărora ele cuceresc
dragostea întregii lumi.
Unele dintre ele s-au
născut deja cu acest titlu,
altele l-au primit datorită
unei căsnicii de succes,
iar viața unora chiar seamănă cu povestea Cenușăresei.
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