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Scandal
cu focuri de armă
la Crasna! 

Un bărbat a fost rănit la picior în urma 
unui conflict ce s-a iscat între grăniceri și 
un grup de locuitori ai orășelului Crasna, 
raionul Storojineț.  Incidentul a avut loc 
luni, în cătunul Slatina, situat la aproxi-
mativ 3 kilometri de la Frontiera de stat 
cu România. Victima, un localnic pe nume 
Stepan, a fost transportată la spital pentru 
îngrijiri medicale. El susține că l-a telefo-

nat  fratele său pentru a-l 
anunța că în apropierea 
gospodăriei lui și-au fă-
cut prezența cinci bărbați  
înarmați  care purtau uni-
forme militare.  Stepan 
spune că în timp ce în-
cerca să afle cine sunt și 
ce fac lângă casa lui, unul 

dintre bărbați a deschis focul asupra lui,  
rănindu-l la picior.  Mai mulți localnici au 
sărit în ajutorul lui Stepan și astfel s-a iscat 
un adevărat tărăboi. Oamenii locului susțin 
că bărbații îmbrăcați în uniforme militare 
se aflau în stare de ebrietate. La locul inci-
dentului a fost chemată poliția. Între timp, 
cei cinci bărbați s-au dovedit a fi grăniceri. 
care erau pe urmele unor contrabandiști.  
Site-ul oficial al Ministerului Afacerilor In-
terne anunță că în raionul Storojineț niște 
persoane necunoscute au încercat să ata-
ce un echipaj al Poliției de Frontieră, iar 
grănicerii, după mai multe avertizări, au 
fost nevoiți să folosească arma pentru a 
se apăra. Grănicerii  de la Detașamentul 
din Cernăuți au primit informații despre o 
eventuală încălcare a frontierei  şi s-au în-
dreptat în direcția indicată. La fața locului 
au observat un grup format din aproximativ 
10 persoane care intenționau să transporte 
țigări. Grănicerii au început să-i urmăreas-
că, iar la intrarea în localitate aproximativ 
20 de localnici le-au blocat calea cu un 

tractor și au încercat să opună rezistență 
fizică. Grănicerii au fost obligaţi să tragă 
un foc de avertisment în aer. Acest lucru nu 
i-a oprit și astfel unul dintre infractori a fost 
împușcat în picior”,  a declarat Oleg Slobo-
dean, purtător de cuvânt al Serviciului de 
Grăniceri al Ucrainei. Conducerea Detașa-
mentului de grăniceri din Cernăuți a decla-
rat că contrabandiștii au reușit să ascundă 
cutiile cu țigări de contrabandă ce urmau 
să fie transportate în țara vecină. În aceste 
condiții va fi foarte dificil de a demonstra 
implicarea în săvârşirea infracțiunii de în-
călcare a Frontierei de stat. Pe marginea 
acestui caz organele de drept au intentat 
un dosar penal. La moment părțile implica-
te în acest conflict se acuză reciproc. 

Urmează ca justiția să-și spună cu-
vântul. „Toate persoanele implicate au fost 
identificate și depun mărturii. Sunt interogați 
și angajații Detașamentului de grăniceri. 
Cazul este investigat de Procuratura Mili-
tară”, a declarat Ion Șalar, șeful Secției de 
Poliție din Storojineț. 

Părinți datori pentru întreținerea 
copiilor, sancționați prin lege

Aproximativ 2 mii de locuitori ai regiunii Cernăuți sunt 
limitați în drepturi din cauza datoriilor la plata pensiei de 

întreținere a copiilor minori (așa-zisele alimente n.r.). Aceștia 
sunt restricționați în dreptul de a utiliza mașina, a călători 
peste hotare sau de a folosi armele de foc. 

Potrivit Departamentului regional de Justiție, de la începutul anului cu-
rent 6 mii de  copii din regiune au  primit pensii de întreținere în valoare de 
16 milioane grivne. 7 milioane de grivne  au fost recuperate după aplicarea 
sancțiunilor față de datornici.  Reamintim că în februarie curent a intrat în vi-
goare noua lege „Nu există copii străini”, care prevede pedepse aspre pentru 
datornicii înrăiți la plata pensiei pentru întreținerea copiilor. Datornicii care 
nu au un loc permanent de muncă sunt obligați să îndeplinească munci de 
folos obștesc.
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POROȘENKO  vrea  să  creeze  un  grup
anti-NORD STREAM  2  la  nivelul  UE

Ucraina intenționează să cre-
eze la nivelul Uniunii Europene 
un grup de state care să se opu-
nă planurilor Rusiei de a construi 
Nord Stream 2. Șeful statului, 
Petro Poroșenko, a propus Ger-
maniei să creeze un consorțiu in-
ternațional, care să administreze 
sistemul ucrainean de transport 
a gazelor, transmite Evropeiska 
Pravda. „Nord Stream 2 este un 
proiect pur politic, care nu are nici 
o justificare economică și are me-
nirea să scoată din bugetul Ucrai-
nei peste 3 miliarde de dolari. De 
aceea consider că putem opri 
acest proiect acționând împreună. 
Anume din acest motiv creăm la 
nivelul Uniunii Europene un grup 
de state care va opri Nord Stream 
2. Negociem cu Germania crea-
rea unui consorțiu internațional 
care să administreze sistemul de 
transport al gazelor din Ucraina”, a 
scris Petro Poroșenko pe propriul 
editorial plasat pe pagina Medium. 
Președintele a spus că Germania 

poate lua parte la consorțiul inter-
național și să renunțe la construc-
ția Nord Stream 2. La 27 martie 
2018, Berlinul a dat acordul de re-
luare a lucrărilor de construcție a 
gazoductului Nord Stream 2. Petro 
Poroșenko a mai adăugat că prin 
construcția acestui gazoduct, Ru-
sia urmărește și slăbirea militară 
a Ucrainei. Ori cele 3 miliarde de 
dolari care vin în bugetul Kievului 
pentru folosirea rețelei de trans-
port a gazelor sunt folosite pentru 
apărare. Anume această sumă ar 
însemna slăbirea capacității de 
apărare a Ucrainei. Gazoductul 
Nord Stream 2 ar trebui să traver-
seze Marea Baltică și să unească 
țărmul Rusiei cu cel al Germaniei. 
Lungimea acestuia depășește 1,2 
mii km și va avea o capacitate de 
transport de 55 miliarde metri cubi 
pe an. Prețul proiectului se ridică 
la circa 10 miliarde de dolari. Până 
acum, acordul de a construi gazo-
ductul l-au dat Germania și Suedia 
și se duc negocieri cu Danemarca.

UCRAINENII CARE MUNCESC 
ÎN STRĂINĂTATE,  OBLIGAȚI

SĂ DECLARE VENITURILE

Ministerul Politicii Sociale a propus 
ca cetățenii ucraineni aflați la muncă 
în străinătate să declare veniturile și să 
plătească  contribuții Fondului de pen-
sii. Astfel de măsuri ar trebui să stimu-
leze oamenii să obțină un loc de muncă 
legal. Potrivit oficialilor de la Ministerul 
Politicii Sociale, majoritatea cetățenilor 
plecați la muncă peste hotare în țară 
sunt înregistrați ca șomeri. Unii benefi-
ciază de ajutor de șomaj din partea sta-
tului. Reamintim că Guvernul lituanian a 
decis să stabilească cote pentru anga-
jații străini din cauza numărului mare de 
migranți ucraineni. Autoritățile lituaniene 
consideră că  forța de muncă ieftină din 
Ucraina afectează angajarea în câmpul 
muncii a cetățenilor autohtoni.  De ase-

menea, China a înăsprit controalele din 
cauza încălcării regulilor de angajare pe 
teritoriul Republicii Populare Chineze a 
cetățenilor ucraineni. Banca Națională a 
estimat volumul transferurilor private de 
bani către Ucraina în 2017, la 9,3 mili-
arde de dolari, ceea ce constituie  8,4%  
din  PIB.

Copii de vânzare!
De ce ucrainenii

își vând odraslele
Traficul de minori se 

pedepsește cu ani grei de 
închisoare. Dar, gratiile nu 
mai sperie pe nimeni, iar 
părinții își vând copiii fără 
nici o remușcare. Zilele tre-
cute,  în orașul  Zaporijjie a 
fost reținută o femeie de 49 
de ani care a încercat să-și 
vândă fiul de 15 ani în scla-
vie de muncă. Viața acestu-
ia a fost estimată la 50.000 
mii de grivne. Potrivit Poli-
ției, pe aceste mijloace fi-
nanciare femeia intenționa 
să achiziționeze terenuri în 
scopul de a porni o afacere 
proprie. Culmea cinismului 
e că aceasta era îngrijorată 
ca ulterior fiul să nu reven-
dice dreptul de proprietate 
asupra locuinței ei. Feme-
ia a fost reținută în timpul 
transferului de bani și este 
acuzată de trafic de per-
soane și riscă o pedeapsă  
de până la doisprezece 
ani de închisoare. Anterior 

un caz similar a avut loc 
în regiunea Cerkasy. O fe-
meie de 29 de ani a fost 
reținută în timp ce încerca 
să-și vândă copilul chiar în 
fața maternității. Aceasta 
intenționa să obțină 5 mii $ 
pentru bebeluș. Femeia se 
află în arest preventiv, iar 
micuțul este îngrijit de an-
gajații centrului perinatal. 
Potrivit procurorilor,  feme-
ia mai are în întreținere doi 
copii minori, de 6 și 8 ani. 
S-a decis  la acest pas în 
scopul îmbogățirii persona-
le. Ea a explicat că acești 
bani urma să-i cheltuiască 
pentru necesitățile copiilor 
și pentru reparația  aparta-
mentului. 

Într-un interviu pentru 
jurnaliști, psihologul Na-
talia Valedova, spune  că 
la originea acestor crime 
s-ar afla desființarea insti-
tuției familiei și infantilismul 
tinerilor părinţi. „Astăzi, 

instituția familiei nu mai 
are o poziție dominantă în 
societate. Această temă 
nu figurează  în programa 
școlară sau în mass-me-
dia. În consecință, în ulti-
mii 10-15 ani tinerele nu 
sunt educate pentru rolul 
de soție și mamă. Ele sunt 
concentrate asupra carierei 
și au un sentiment matern 
nepronunțat. Nu încear-
că sentimente profunde 
de dragoste pentru copil. 
Acest fapt este caracteris-
tic chiar și pentru tinerele 
din familii asigurate. Copiii 
sunt concepuți pentru a 
menține aproape persoana 
iubită, sau pentru a obține 
un ajutor de la stat. Ge-
nerația de tineri în vârstă 
de 25-35 de ani suferă de 
infantilism și nu este capa-
bilă să-și asume anumite 
responsabilități”,  spune  
Natalia Valedova.
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ETERNUL DOR DE EMINESCU, ETERNUL DOR DE LIMBA ROMÂNĂ
La Cernăuţi, Zilele Emi-

nescu s-au încheiat cu o 
lansare de carte. Dumi-

nica trecută, la Casa Naţională 
a Românilor i-a adus un omagiu 
Poetului nostru naţional şi graiului 

matern Nicolae ŞAPCĂ, prin vo-
lumul său de publicistică „Eternul 
dor”. Însăşi denumirea cărţii este 
o exprimare a stării spirituale a 
unui fidel slujitor al cuvântului ro-
mânesc aici, în Ţara Fagilor. Or, 
calea spre succes a ziaristului, 
poetului şi activistului public, Ni-
colae Şapcă, „este aşternută doar 
prin limba maternă”. Redactorul 
cărţii şi cel care a semnat prefaţa 
– Gabriel Balaşa, publicist din Bo-
toşani, de la baştina Poetului ne-
pereche, recunoaşte că bunul său 
frate din partea dreaptă a Siretu-
lui, Nicolae Şapcă, are „o obsesie 
pur românească, dorul nestins de 
Eminescu. Dovadă? Tenacitatea 
şi sârguinţa cu care l-a aşezat în 
ciuda greutăţilor!, pe Luceafărul 
poeziei româneşti fix în mijlocul 

Hlibocii”. Şi imediat după prefaţă 
urmează o cronică la persoana 
întâi – „Eminescu decapitat”, sau 
„Eminescu cu două capete” – dra-
ma ridicării bustului  Poetului la Hli-
boca, având un deznodământ din 

basm, când „Geniul luminii învinge 
mediocritatea întunericului”. Toate 
acestea au avut loc cu cinci ani în 
urmă. În noaptea de 13 spre 14 iu-
nie, cu o zi înainte de inaugurarea 
bustului, el a fost profanat („deca-
pitat”) de către nişte vandali şi în 
mare grabă a fost turnată o copie 
a capului lui Eminescu, ca cere-
monia să aibă loc. Atunci, luând 
cuvântul la manifestare, dl Nicolae 
Şapcă a făcut o parabolă: „Anu-
me totul s-a întâmplat în noaptea 
din 13 spre 14 iunie, atunci când 
se împlineau 72 de ani de la de-
portările în masă a românilor din 
Bucovina. Atunci unii ne-au dis-
trus familiile, acum alţii au vrut să 
ne fure şi simbolul naţional. N-au 
reuşit nici de data aceasta”. După 
abordarea temei eternului dor de 

Eminescu, autorul îşi pune cu spe-
ranţă întrebarea: „Oare va reuşi 
Dumnezeu să ne unească măcar 
în jurul lui Eminescu?”. Răspunsul 
l-au dat majoritatea celor care au 
luat cuvântul la lansarea de carte: 

şi oaspeţii din Botoşani şi Sucea-
va, şi reprezentanţii intelectualităţii 
de creaţie din ţinut. 

Eternul dor de Eminescu nu 
poate fi separat de eternul dor de 
limba română, motivul căruia trece 
ca un fir roşu prin toate materiale-
le adunate între copertele acestei 
cărţi: fie că autorul se referă la du-
rerile de netămăduit, cauzate de 
suferinţele neamului nostru sub 
regimul totalitar, fie că se află în 
călătorie prin „ţara de legendă” 
(Patria istorică), fie că rosteşte 
un colind pentru „Arboroasa” (o 
altă denumire a ţinutului nostru 
bucovinean, precum şi a corului 
bisericesc din Iordăneşti „Fiii Ar-
boroasei”, membru al căruia este 
şi domnul Nicolae Şapcă).  Poe-
tul Mircea Lutic l-a caracterizat pe 
autorul cărţii ca pe un adevărat şi 
demn fiu al satului Iordăneşti. Iar 
Ilie Tudor Zegrea, preşedintele 
Societăţii Scriitorilor Români din 
Cernăuţi (la fel şi poetul arhivist 
Dragoş Olaru) s-a referit nu atât 
la măiestria de publicist a lui Nico-

lae Şapcă, cât la poziţia lui civică 
fermă şi convingătoare de mare 
patriot al limbii române. Toamna 
trecută, în timpul protestelor repre-
zentanţilor comunităţii româneşti 
din regiune împotriva „articolului 
lingvistic” din noua lege a educa-
ţiei, care prevede unele restricţii 
pentru învăţământul în limbile mi-
norităţilor naţionale din Ucraina, 
precum şi la întâlnirea recentă 
cu adjunctul ministrului Învăţă-
mântului, Nicolae Şapcă, în limba 
ucraineană corectă, le-a explicat 
demnitarilor de la Kiev şi Cernăuţi 
importanţa studierii obiectelor şco-
lare în limba maternă. 

Mulţumindu-le tuturor celor 
care au venit să împartă bucuria 
ieşirii de sub tipar a „Eternului 
dor”, autorul Nicolae Şapcă a de-
clarat: „Recent mi s-a înmânat o 
distincţie pentru merite faţă de ţi-
nutul nostru bucovinean. Aceasta 
mă obligă să fac şi mai mult pentru 
prosperarea lui. Dar voi face prin 
limba română”.        

Un credit primit cu ușurință aduce multă bătaie de cap 
Fostul lucrător bancar, iar în prezent 

consultant financiar, domnul Alexandru 
AVASILOAIE, aproape zilnic este solicitat 
de mulţi clienți din raionul Herța. Motivul 
este foarte înţeles: oamenii simpli și cre-
dibili, cum sunt cei de la țară, sunt foarte 
ușor înșelați de instituțiile bancare și de 
cele financiare. 

– Acum la fiecare pas vezi anunțuri 
despre acordarea creditelor după o pro-
cedură simplificată – pentru întocmirea 
documentelor respective potențialului 

client i se cere pașaportul și codul fiscal 
personal. Prin acest șiretlic al creditorilor 
sunt atraşi mulți oameni de-ai noștri, ex-
plică domnul Alexandru. Foarte ușor bieții 
oameni primesc la mână suma de câte-
va mii de grivne și chiar mai mult, fără 
să atragă atenția la cuvintele creditorilor, 
spuse așa, printre altele. Dar acestea 
sunt foarte importante: pentru neachita-
rea la timp a creditului clientul urmează 
să plătească o sumă însemnată. Cunosc 
un caz când un sătean, ca să scape de 

datoriile de la bancă pentru suma modes-
tă împrumutată, a luat vaca din grajd și a 
dus-o la piață. 

O vorbă din popor afirmă că tot pățitul 
e priceput.  Iar cei  pățiți, care au bleste-
mat apoi clipa când au pășit pragul insti-
tuțiilor bancare pentru a se folosi de un 
credit ușor, își spun necazul altora și îi în-
deamnă să fie atenţi înainte de a se lega 
cu bancherii. 

– Oamenii s-au dezvățat să le crea-
dă politicienilor și instituțiilor de stat, 

omul are mai multă 
încredere în alt om, a 
observat domnul Ale-
xandru. Iată de ce unii 
care vor să ia credite 
îmi solicită consultațiile. 
E ceva normal. O faptă 
bună ajunge foarte ușor 

la urechile altor oameni. În asemenea 
cazuri le recomand celor care mi s-au 
adresat să se folosească de banii firme-
lor de creditare, cooperativelor finan-
ciare. Eu cred că aceste cooperative 
vor avea viitor și perspective frumoase. 
Ele dispun de banii oamenilor, adică a  
membrilor cooperativei sau firmei date. 
Clientului i se propun condiții destul de 
avantajoase. Bunăoară, în raionul Her-
ța mulți se ocupă cu pomicultura. Ei iau 
credite primăvara și le întorc toamna, 
adică după ce vând o parte din recoltă. 
Pentru ei asemenea credite sunt avan-
tajoase. Mă bucură faptul că în unele 
sate a început crearea unor cooperative 
asemănătoare cu „casele de ajutor re-
ciproc de cândva”. Deci, consătenii se 
ajută unul pe altul și un astfel de ajutor 
este avantajos. 

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Teribil accident rutier 
la Cuciurul Mare

Tragica întâmplare s-a pro-
dus în după amiaza zilei de luni. 
O fetiță de opt anișori a fost lovită 
de un autoturism „VAZ-21015”, 
la volanul căruia se afla un local-
nic în vârstă de 30 de ani. Potri-
vit șoferului, fetița a ieșit brusc 
pe șosea. Îndreptând mașina în 

șanț, acesta nu a reușit să evite 
impactul. Încercând s-o salveze, 
bărbatul a oprit un alt automobil și 
a plecat, împreună cu copilul, în 
întâmpinarea medicilor. Însă, oa-
menii în halate albe nu au reușit 
să-i salveze viața și au constatat 
decesul.      

TREI CERNĂUȚENI ÎNCARCERAȚI
PENTRU PRĂDAREA PIEȚELOR 

Trei locuitori ai regiunii Cer-
năuți au fost plasați sub strajă 
pentru o perioadă de 60 de zile 
pentru comiterea unui furt în 
sumă de 500 mii grivne. Sentin-
ța a fost proclamată de Judecă-
toria raională Sneatin, regiunea 

Ivano-Frankivsk cu dreptul de a 
depune un amanet în sumă de 
140 mii grivne de către fiecare. În 
perioada 11-18 mai anul curent, 
cei trei au sustras de pe teritoriul 
unei întreprinderi agricole din lo-
calitatea Zabolotiv mai multe in-

strumente electrice, tehnică de 
uz casnic și alt inventar. În afară 
de aceasta, anchetatorii au con-
statat că unul dintre membrii gru-
pului este suspectat de comite-
rea mai multor furturi pe teritoriul 
regiunii vecine. 

TREI ANI DE DETENȚIE PENTRU 
O GLUMĂ DE PROST GUST

Curtea de Apel Cernăuți a 
lăsat fără schimbări sentința pro-
clamată de Judecătoria raională 
Șevcenko a orașului Cernăuți, 
conform căreia un cernăuțean în 
vârstă de 20 de ani a fost con-
damnat la trei ani de privare a li-
bertății cu un termen de încercare 
de doi ani pentru comiterea unei 
infracțiuni prevăzute de articolul 
259 punct 1 al Codului Penal al 
Ucrainei. Anchetatorii au stabilit 
că tânărul a telefonat la linia spe-
cială „102” și a furnizat o informa-
ție neveridică despre instalarea, 
chipurile, a unui obiect explozibil 
în incinta cinematografului „Cer-
năuți”.

GRĂNICER REȚINUT ÎN TIMPUL 
LUĂRII DE MITĂ

Un inspector al Serviciului de 
grăniceri a fost prins în momen-
tul când lua mită în sumă de 400 
dolari americani. Acesta a fost re-
ținut în baza legislației ucrainene 
în vigoare. Inspectorul a primit 
suma respectivă din partea unui 
cetățean pentru circulaţia fără 
obstacole (în afara controlului va-

mal) a mărfurilor pe teritoriul unui 
stat străin prin Frontiera de stat a 
Ucrainei. Grănicerul este suspec-
tat de comiterea unei infracțiuni 
penale prevăzute de articolul 368 
punct 1 al Codului Penal al Ucrai-
nei. Au fost demarate o serie de 
proceduri ale anchetei.

FATĂ SALVATĂ 
DE LA SUICID 

DE CĂTRE
POLIȚIȘTI

Polițiștii de la patrulare din 
centrul regional au salvat o fată, 
care intenționa să sară de pe un 
pod de pe strada Gagarin din 
Cernăuți, a notat, în contul său 
de Facebook, șeful Direcției po-
liției de patrulare din regiunea 
Cernăuți, Artur Șkrob. După ce 
i-au sustras puțin atenția, polițiștii 
au calmat-o și au îndepărtat-o de 
la locul cu pricina. Ulterior a fost 
chemată o echipă de medici, care 
urmau s-o supună pe fată unor 
testări.   

„Luptător” împotriva corupției 
condamnat pentru luare de mită

Un aprig „luptător” împotriva 
corupției s-a ales cu o pedeapsă 
de cinci ani de privare a libertății 

pentru că cerea bani de la o stu-
dentă. Sentința a fost pronunțată 
de Judecătoria raională Șevcen-

ko, iar ulterior contestată la Cur-
tea de Apel Cernăuți. Aceasta, 
însă, a lăsat fără schimbări sen-

tința pronunțată de 
prima instanță. An-
chetatorii au stabilit că 
respectivul cetățean 
a „îndemnat-o” pe o 
fată de 21 de ani să-i 
ofere 1.500 de euro 
unui deputat al po-
porului, care urma să 
faciliteze restabilirea 
acesteia la studii în 
una din instituțiile de 
învățământ superior 
din ținut. Judecăto-
ria primei instanțe a 
luat în calcul dovezile 
procurorului și i-a pro-
nunțat inculpatului o 
pedeapsă de cinci ani 
de detenție. 
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Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC

Iaurt și mentă împotriva 
arsurilor solare

Tonifierea pielii.  Ames-
tecaţi o lingură de alge marine, 
două linguri de ulei de cocos şi 
câteva picături de suc de lămâie. 
Se lasă la înmuiat 30 de minute şi 
se face masaj 15 minute pe faţă 
şi pe gât.

Pete şi înfăţişare 
obosită. Aplicaţi o pastă ob-
ţinută din pudră de nucşoară 

macerată timp de şase ore în 
lapte.

Ten gras. Amestecaţi 
două linguri de pudră de mază-
re, două linguri de apă de tran-
dafiri, un sfert de lingură de suc 
de lămâie.  Lăsaţi la înmuiat 30 
de minute, apoi aplicaţi pe faţă 
şi lăsaţi să acţioneze 15 minu-
te.

Piele uscată. Aplicaţi o 

pastă dintr-o linguriţă de pudră 
de mentă, o lingură de argilă şi 
o lingură de iaurt. Lăsaţi până 
se usucă, apoi spălaţi cu apă 
rece.

Riduri. Faceţi o pastă din 
10 frunze de mentă şi două lin-
guri de castravete (terci). Apli-
caţi pe faţă şi aşteptaţi până se 
usucă. Spălaţi cu apă rece. Acest 
amestec este util pentru îndepăr-
tarea excesului de sebum.

Eritem solar. Lăsaţi la 
macerat în iaurt timp de două 
ore mentă pulbere sau men-
tă proaspătă mărunţită, apoi 
amestecaţi cu argilă până când 
obţineţi o pastă. Aplicaţi pe faţă 
şi tamponaţi periodic cu o com-
presă umedă pentru a nu se 
usca.

Suntem în minunata lună a lui Cireşar, cu 
zile calde şi mult soare  şi toată lumea 

vrea să arate perfect în vacanţă. Medicina 
tradiţională indiană vă oferă câteva reţete na-
turiste pentru rezolvarea celor mai frecvente 
probleme ale tenului în timpul verii.

PENTRU CE  E BINE SĂ CONSUMĂM 
COACĂZĂ

Acestea îşi accentuează culoarea în următoare-
le 2-3 zile după ce au fost recoltate, fiind un avantaj 
pentru valorificarea lor. În schimb, coacăza albă şi 
roşie nu-şi mai intensifică culoarea după recoltare.

Coacăzele albe şi roşii sunt foarte bune să 
le consumi în stare proaspătă, sub formă de 
suc pur sau de suc diluat cu apă, dar şi ca je-
leu. Acestea au acţiune remineralizantă, laxativă, 
diuretică, depurativă şi hemostatică.  

DULCEAŢĂ DE COACĂZE NEGRE
Ingrediente: 1 kg coacăze, 1 kg zahăr, 300 ml 

apă, 1 lămâie.
Mod de preparare. Se spală fructele, se aleg și 

se rup codițele. După ce s-au scurs, se pun la fiert. 
Când încep să clocotească, se adaugă zahărul și 
zeama de lămâie și se lasă să fiarbă la foc mic. Se 
amestecă constant și se ia spuma ori de câte ori este 
nevoie. Când siropul s-a legat, se toarnă dulceața 
fierbinte în borcane, pe care le închidem ermetic și 
le așezăm în cămară, după ce s-au răcit.

SOS DE COACĂZE NEGRE 
O rețetă foarte potrivită pentru bucatele din 

carne, în special pentru carnea fiartă. Celelalte 
sosuri rămân în umbră. Acest sos este unic de 
felul său, nu necesită fierbere, se servește proas-
păt, are un gust dulce-acrișor și oferă bucatelor 
o savoare aparte. Sosul de coacăze se prepară 
foarte ușor în blender, are o notă picantă datorită 
usturoiului și e foarte gustos. 

Ingrediente: 500 g coacăze negre, 3 căței de 
usturoi, mărar și pătrunjel după gust, sare și zahăr 
după gust. 

Preparare. Alegeți bine coacăzele, îndepărtați 
codițele și alte impurități. Puneți coacăzele într-un 
vas.  Adăugați usturoiul mărunțit și verdeața, ames-
tecați toate ingredientele cu ajutorul blenderului. 
Adăugați zahărul și sarea. Dacă sosul vi se pare 
prea acru, atunci mai adăugați zahăr. Sosul este 
gata.

• Gătiți gustos împreună cu noi!

Rețete cu conopidă

CONOPIDÂ CU CARNE DE PUI
Ingrediente: 1 pui de 1 kg, 3 căpăţâni conopidă, 6-7 căţei usturoi, 

150 gr smântână, 
200 ml suc de roşii, sare, piper, ulei, pătrunjel. 
Preparare.  Curăţim conopida şi o desfacem în bucheţele mici. 

Spălăm bucheţelele de conopidă şi le punem la fiert într-un vas cu apă 
şi sare. Conopida se fierbe 5 minute din momentul când apa începe 
să fiarbă (conopida nu trebuie să fie complet fiartă), după care stingem 
focul, scurgem conopida (păstrăm 1-2 căni din apă în care a fiert) şi o 
lăsăm să se răcească într-o sită de plastic.

Spălăm puiul sub un jet de apă rece şi îl tăiem în bucăţi. Se presară 
bucăţile de pui cu sare şi piper. Încingem 2-3 linguri de ulei într-o cra-
tiţă încăpătoare, adăugăm bucăţile de pui şi usturoiul curăţat şi tăiat în 
feliuţe subţiri. Călim puiul cca 3-4 minute pe fiecare parte, apoi turnăm 
peste el o cană din apa în care a fiert conopida, amestecată cu sucul 
de roşii şi pătrunjelul tocat. Acoperim cratiţa şi lăsam puiul să fiarbă 
cca 30 minute, la foc mic. În caz că sosul scade, mai adăugăm treptat 
o cană din apa în care a fiert conopida. După ce carnea de pui este 
complet pătrunsă, adăugăm bucheţelele de conopidă, amestecăm cu 
grijă şi mai lăsam pe foc cca 10 minute.  Cu 5 minute înainte de-a stin-
ge focul, luăm  o cană de sos, îl amestecăm cu smântână, într-un vas 
separat şi apoi îl adăugăm din nou în carnea de pui. Lăsăm mâncarea 
încă 5 minute pe foc mic, apoi stingem focul şi o servim fierbinte.

BUCHEŢELE CROCANTE
CONDIMENTATE

Ingrediente: 1 conopidă de dimensiune medie, 1 lingură de ulei de 
arahide (sau ulei vegetal rafinat), 2 lingurițe de ulei de cocos (cca 20 
g), 1 lingură sos de soia, sucul de la o jumătate de lămâie (se folosește 
la mâncarea deja preparată), 1 linguriță de condimente.

Mod de preparare.  Preîncălziți cuptorul la 200°C. Împărțiți cono-
pida în „buchețele” și aranjați-le în forma de copt, după care, turnați 
amestecul din ingrediente. Acoperiți cu folie și așezați tava în partea 
superioară a cuptorului pentru 15 minute. Îndepărtați folia și ameste-
cați, după care trebuie să întoarceți conopida fără a o acoperi, lăsați-o 
timp de 10 minute pentru a se forma coaja crocantă, rumenită. Asezo-
nați „buchețelele” cu sucul de lămâie și piper negru.

Conopida are o mulţime de pro-
prietăţi benefice pentru orga-

nism, la fel ca şi celelalte legume şi fructe. 
Conopida este un aliment anticancerigen 
şi un bun detoxifiant al organismului, nu 
îngraşă, previne anemia şi reglează tensiu-
nea arterială. Poate fi consumată atât pre-
parată în mâncăruri, cât şi în stare crudă în 
diverse salate.

Conopida picantă este potrivită pentru 
vegetarieni și pentru cei care vor o gar-

nitură deosebită.
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INTERPRETUL ȘI CETĂȚEANUL
IVO BOBUL PLEDEAZĂ PENTRU
ARMONIE ÎN MUZICĂ ȘI ÎN SOCIETATE 

Viitorul interpret și compozitor, laureat al mai multor 
festivaluri, Ivo Bobul, s-a născut la Tereblecea, chiar sub 
frontiera cu România. După absolvirea școlii, el a plecat să 
învețe la o școală tehnico-profesională tocmai în Donețk, 
iar acolo pe acest tânăr de la sat îl aștepta… muzica. Și 
chiar în timpul învățământului la școala de meserii munci-
torești a devenit laureat al unui concurs al artiștilor amatori. 
În armată și după serviciul militar, Ivo Bobul tot de cântec se 
ținea, doar aceasta îi era menirea. 

În anul 1980 este invitat în Ansamblul vocal-instrumen-
tal „Ceremuș” de la Filarmonica regională din Cernăuți, iar 
în anul următor evolua deja cu Ansamblul „Apă vie”. Anume 
cu acest colectiv el a imprimat șlagărele compozitorului Le-
vko Dutkivski „Noaptea cu stele”, „Ținutul meu”, „Când vei 
vedea munții”. 

Apoi a plecat de la Cernăuți la Ternopil și Kiev, 
unde activează până în prezent. Pentru meritele 
sale în dezvoltarea culturii ucrainene lui i s-a acor-
dat titlul de Artist emerit al Ucrainei, în anul 1995, iar 
peste trei ani devine și Artist al poporului. 

Interpretul, compozitorul și profesorul de muzi-
că, Ivo Bobul, apreciază cântecul ca o valoare este-
tică deosebită. Acesta este crezul lui pe scenă și cu 
el se prezintă în fața viitorilor vocaliști. „Nu pot folosi 
un text neînțeles oamenilor, un cântec câștigă prin 
farmecul limbii. Limba a fost un instrument sacral 
al strămoșilor noștri. Țin foarte mult la aceasta. Nu 
sunt conservator, merg în pas cu timpul, or, o pie-
să muzicală bună este mereu actuală”, a declarat 
artistul poporului, Ivo Bobul, într-un recent interviu. 
El a accentuat că prin vinele lui curge sânge a mai 
multor neamuri, iar în repertoriul lui e firesc să fie 
cântece ucrainene și românești. La drept vorbind, 
Ivo Bobul interpretează cântece în mai multe limbi 
europene. 

Cu o lună în urmă, interpretul a declarat că va 
candida la președinție. Poate pentru mulți senzațio-
nale, aceste cuvinte conțin o sinceritate – maestrul 
și cetățeanul Ivo Bobul dorește schimbări cardina-
le în țară, dorește o armonie în societate, așa cum 
persistă ea în muzica adevărată. 

Meridiane culturale 

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Duminica trecută a fost 
deosebită pentru artistul 

poporului din Ucraina, Ivo 
Bobul. El și-a sărbătorit jubi-
leul de 65 de ani. 

În zilele Eminescu, compozitorul 
Eugen DOGA a cucerit capitala

valsului  

În viața lui Eminescu perioada vieneză cuprinde 
numai trei ani (de studii universitare), însă aflarea în 
capitala Imperiului Dunărean a avut o influență de-

osebită asupra creației poetico-filozofice eminesci-
ene. La Viena Eminescu a învățat împreună cu alți 
studenți români din Cernăuți, precum și din alte ținu-
turi românești. Aici s-a împrietenit cu genialul pictor 
al Bucovinei, Epaminonda Bucevschi, aici l-a cunos-
cut pe Ioan Slavici. La Viena tânărul Eminescu s-a 
îndrăgostit de Veronica Micle, pe care o numea „în-
gerul blond”. De acea perioadă ne amintește bustul 
poetului național al românilor, ridicat la Viena. 

Austriecii păstrează amintirea despre Eminescu 
și îl comemorează la anumite date. Cu prilejul îm-
plinirii a 129 de ani de la moartea Poetului nepere-
che, autoritățile vieneze au depus flori la bustul lui 
de lângă Capela ortodoxă. Iar la Palatul Schonbrunn 
vestitul compozitor din Moldova, Eugen Doga, au-
torul unui vals considerat celebru în secolul al XX-
lea, a susținut un concert. Muzica armonioasă a 
dat o expresie fermecătoare nemuritoarelor versuri 
eminesciene, precum și versurilor de Veronica Mi-
cle și Grigore Vieru. În cadrul concertului au evoluat 
sopranele Mariana Bulicanu și Ana Maria Donose, 
tenorul Dumitru Mâțu, precum și muzicianul de la 
Chișinău, Vitalie Advahov. 

Concertul a fost organizat de Asociația „Mihai 
Eminescu” din Viena. 

CERNĂUȚEANUL
DUMITRU CAULEA A PRIMIT

UN „TEI” LA BOTOȘANI 

Cu prilejul ordinarei aniver-
sări a trecerii în eternitate a Po-
etului nostru național, la Botoșani 
a avut loc înmânarea premiilor 
Eminescu „Teiul de Aur” și „Teiul 
de Argint”. Premiile, fondate de 
Elena Condrei, directoarea Edi-
turii „Geea” din Botoșani, au fost 
înmânate pentru a 17-a oară. Și 
de data aceasta printre laureați a 
fost și un cernăuțean – Dumitru 
Caulea, dirijorul Corului „Dragoș 
Vodă” al Societății pentru Cultura 
Românească „Mihai Eminescu” 
din Cernăuţi.  La Botoșani proas-
pătul laureat a fost însoțit de mai 
mulți coriști și de președintele 
Societății, dl Vasile Bâcu. 

Cu premiile „Teiul de Aur” și 
„Teiul de Argint” anul acesta au 
fost menționate cunoscute per-
sonalități în întregul spațiu româ-
nesc ca Nicole Dabija, poet, aca-
demician din Chișinău,  și Vasile 

Șoimaru, un pasionat ambasador 
al românilor din jurul României și 
de pretutindeni, și el de la Chiși-
nău. În cadrul manifestării a fost 
lansat volumul de dialoguri Elena 
Condrei – Ioan Țicalo „Trei des-
tine astrale: Eminescu, Creangă, 
Veronica”. 
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Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

„Țara are nevoie
de intelectuali” 

Petru MAZUR, 
profesor de română la Gimnaziul
din Crasna, raionul Storojineț: 

– Pare oarecum straniu în zi-
lele noastre ca un bărbat tânăr să 
lucreze profesor la o școală din-
tr-o localitate rurală. Pentru mine e 
ceva firesc, fiindcă îmi iubesc lim-
ba maternă și simt un interes față 
de ea nu numai din partea elevilor, 
ci și a părinților lor. Crăsnenii țin 
la limba și tradiția lor română. Am 

simțit acest lu-
cru când refor-
mele învăță-
mântului, puse 
la cale la Kiev, 
au trezit un val 
de protest  și 
îngrijorări față 
de soarta de 
mai departe a 
școlilor româ-
nești din ținut. 
Învățământul 

în limba minorităților naționale 
are nevoie de respect și susține-
re, astfel se va menține și se va 
dezvolta. Spun aceasta cu ferma 
convingere că în școlile noastre 
există o atitudine foarte serioasă 
față de însușirea limbii de stat. 
Am avut posibilitatea să fiu în mai 
multe țări: Israel, Polonia, Belgia, 

și am observat stima față de cei 
ce vorbesc o altă limbă. Așa ne-o 
dorim și în Ucraina. 

Țara are nevoie de intelectu-
ali, iar munca pedagogului este 
foarte importantă, căci în școa-
lă sunt formați și instruiți viitorii 
cetățeni și făuritori ai statalității. 
Colectivul nostru pedagogic este 
destul de tânăr, doar numai câ-
teva persoane sunt trecute de 
vârsta de 40 de ani. Sunt și tineri 
pedagogi la început de cale. De-
sigur că ne-am dori  salarii mai 
mari, dar suntem conștienți de 
faptul că cineva trebuie să-i în-
vețe pe copii. Fericirea nu e în 
bani. Respectul prețuiește foarte 
mult. Când te întâlnești cu foștii 
elevi și ei îți doresc sincer o zi 
bună, simți că munca ta este de 
folos. 

Tinerețea este o floare rară, cea mai fru-
moasă perioadă din viața omului, când 

idealurile și aspirațiile îndrăznețe îi pun în 
acțiune puterile spirituale creative și ino-
vatorii. Tinerețea înseamnă progres și largi 
perspective, doar nu în zadar se spune că 
viitorul depinde de activismul tineretului. 
Un stat, care creează posibilități pentru 
afirmarea tineretului, are un mare viitor.  În 
Ucraina, stat care trece printr-o perioadă 
complicată de făurire și afirmare, tineretul 
are un destin deosebit: în unele cazuri se 
contează pe energia și entuziasmul celor 
tineri, în alte cazuri tinerii rămân fără un loc 
de muncă și își asigură existența pe me-
leaguri străine. Tinerii, care și-au găsit un 
rost în viață la ei acasă, se simt fericiți. Or, 
în tinerețe se caută fericirea. Consideră că 
au găsit-o și participanții la ancheta ziarului 
„Libertatea Cuvântului”, inițiată în preajma 
Zilei tineretului, marcată în Ucraina în ulti-
ma duminică a lui Cireşar. 

„Mă pregătesc să devin un 
specialist bun” 

Vlad GRIŞCO, 
student în anul în-

tâi la Facultatea de 
Drept a Universității 
Naționale „Acade-
mia Movileană din 
Kiev”: 

– Pentru mine, descendent din-
tr-o familie de români și absolvent 
al unei școli românești din Cernă-
uți, este o mare cinste  și fericire 
să învăț în una dintre cele mai 
prestigioase universități din Ucrai-
na. La Academia Movileană din 
Kiev se fac studii serioase, este 

foarte greu, dar într-o astfel de 
atmosferă mă simt în apele mele. 
Dreptul este tărâmul de activitate 
la care am visat și mă pregătesc 
să fiu un specialist bun.  Iată, re-
cent am participat la olimpiada la 
limba ucraineană și am ocupat 
primul loc. Studiez profund și en-
gleza. Am elaborat în engleză niș-
te proiecte, am participat cu ele la 
concursul din cadrul Universității 
noastre. În rezultatul concursului 
a fost formată o echipă din patru 
studenți, printre care și eu, și am 
participat la un concurs la Riga. Nu 
am ocupat locul întâi (el le-a reve-
nit studenților din Vilnus), dar am 
fost menționați. Sunt ferm convins 
că specialiștii de înaltă calificare 
asigură progresul și prosperarea. 

„În rândurile tineretului se menține, totuși, 
interesul față de carte”

Tatiana ANDRUS,
șefa Bibliotecii din Culiceni, 

raionul Herța: 
– Se consideră că în prezent interesul tinere-

tului, dar mai ales a celui de la țară, față de carte 
a scăzut foarte mult. Există asemenea argumen-
te, dar sunt și exemple contrar opuse. Mie, tâ-
nără bibliotecară într-un sat cum este Culiceni, 
situat sub geana codrilor Herței și într-o parte de 
drumul central, îmi este interesant să lucrez cu 
vârstenii mei. La bibliotecă sunt înregistrați 65 
de tineri cititori. I-am atras prin crearea și activi-
tatea „Clubului de interese”. Dispunem de două 
calculatoare și pentru satul nostru aceasta este 
suficient. Majoritatea tinerilor noștri au Internet 
acasă, dar frecventarea în comun a bibliotecii 
le este pe plac. Atmosfera de la bibliotecă are 
o mare însemnătate. Una dintre cele mai dorite 
acțiuni este „Cartea ecranizată”. În baza celor 
mai valoroase opere literare au fost create fil-
me și noi ne folosim de aceasta. Discutăm opera 
literară respectivă și privim filmul prin rețeaua 
Internet. 

Nu uităm nici de literatura română. În bibliotecă 
dispunem de opere clasice, lipsesc autorii contem-
porani, dar această problemă poate fi rezolvată nu 
la Culiceni, ci la nivel regional. 

„Cu corupția 
pot lupta doar 
juriști onești”

Daniel OLARU, 
avocat la o Asocia-

ție din Cernăuți: 
– De la Universitatea din Harkiv, 

pe care am absolvit-o cu mențiune, 
am revenit în Cernăuțiul meu natal, 
și șase ani m-am ocupat de anche-
tarea accidentelor rutiere. Apoi am 
participat la crearea Asociației de avocatură „Dutka 
și partenerii” și participăm la examinarea oricăror 
dosare penale. Avem deja 6 oficii în raioanele regiu-
nii, inclusiv la Noua Suliță, Herța și Hliboca. Aceasta 
demonstrează că oamenilor. Încetul cu încetul dis-
pare tendința de a însuși profesia de jurist din prin-
cipiul că aceasta e la modă, și tinerii se conving tot 

mai mult că succesul  în viață poate fi asigurat nu 
atât de relații, ci de gradul de calificare. Vă dau un 
exemplu, în regiune sunt circa 700 de avocați, iar 
la procesele judiciare participă vrea 40 de avocați – 
unele și aceleași persoane.  Deci, se simte deficitul 
de juriști buni, deficit care poate fi înlăturat doar de 
cadre tinere și bine pregătite. 

Î N  T I N E R E Ț E
S E  C A U T Ă
F E R I C I R E A … 
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Campionatul raionului Hliboca la fotbal
Etapa a V-a. Rezultate

Grupa I
Ceahor – Tereblecea – 3:2 
Cupca – Hliboca – 3:5
Stăneşti – Tureatca – 4:1 
Molodia – Camenca – 1:3
Volcineţii Vechi –  Voloca – 2:1

Grupa a II-a 
Privorochia – Cerepcăuţi – 2:0
Stăneşti (2) – Petriceanca – 8:4
Mihailovca – Corovia – 3:5
Lucoviţa – Porubne – 2:3

Campionatul raionului
Noua Suliță la fotbal

Etapa a VIII-a. Rezultate
Liga I

Boian – Priprutia-Sloboda 5:0
Toporăuţi – Mahala 1:2 
Dinăuţi – Ridkivţi  2:2 
Răchitna – SK.VAL (Ciornovca) – 1:2 
Marşinţi – Stroieşti  1:0

Liga a II-a 

Stălineşti – Podvirna 4:0
Cotileu – Bălcăuţi  7:0
Zelenyi Gai – Mălineşti 0:2 
Noua Suliţă – Tărăsăuţi 4:2 
Mămăliga – Spicul de Aur (Vancicăuţi, Draniţa) – 1:1

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

S-A DECIS UNDE VA AVEA LOC 
CAMPIONATUL MONDIAL

LA FOTBAL DIN ANUL 2026

SUA, Canada și Mexic vor 
organiza împreună Cupa Mon-
dială la Fotbal din anul 2026. 
Decizia a fost luată, prin vot, de 
către participanții la cel de-al 68-
lea Congres FIFA. Candidatura 
nord-americană a primit 134 de 
voturi, iar cea a Marocului – 65 
de voturi. Va fi prima ediţie a CM 
cu 48 de selecţionate.  CM-2026 
se va desfăşura cu un format 
nou, cu 48 de echipe care vor 
disputa 80 de meciuri, compara-

tiv cu 32 de echipe şi 64 de me-
ciuri la CM-2018 din Rusia (14 
iunie-15 iulie). 

Candidaturile au fost exami-
nate în detaliu de o comisie speci-
ală (Bid Evaluation Task Force) în 
luna octombrie şi a stabilit un sis-
tem de punctaj transparent pentru 
raportul de evaluare. Conform 
raportului de evaluare, dosarul 
candidaturii nord-americane a pri-
mit 4,0 puncte din maximum 5, iar 
cea a Marocului a primit 2,7 punc-

te din 5. La cele 20 de categorii 
de risc potenţial, Maroc a avut risc 
minim la 7, mediu la 10 şi ridicat 
la stadioane, cazare şi transport. 
Nord-americanii au avut risc mi-
nim la toate categoriile, cu excep-
ţia costurilor de organizare, suport 
guvernamental, drepturile omului 
şi standardele de muncă, cu risc 
mediu. SUA a găzduit CM-1994, 
Mexic ediţiile din 1970 şi 1986, iar 
Canada şi Maroc nu au organizat 
niciodată Cupa Mondială.

Ciclism:
Campionatul

regiunii Cernăuți 
la BMX

La Noua Suliţă s-a desfăşu-
rat Campionatul regiunii la BMX.  
La competiţie au participat 50 de 
sportivi. Câştigătorii vor participa 
la Campionatul naţional de BMX, 
care va avea loc în perioada 6-8 
iulie în regiunea Harkiv. Printre 
câştigătorii campionatului se nu-

mără Kiril Paskzi (7-8 ani) – Cer-
năuţi „Spartak”, Bogdan Tripaduş 
(9-10 ani) – Noua Suliţă, Rostis-
lav Sireakov (11-12 ani) – Noua 
Suliţă, Roman Lupu (13-14 ani) – 
Noua Suliţă, Anastasia Bernadska 
– Noua Suliţă şi Oleksandr Sirea-
kov – Noua Suliţă. 

SUMA CHELTUITĂ DE FEDERA-
ȚIA RUSĂ PENTRU PREGĂTIREA 

CAMPIONATULUI MONDIAL
DE FOTBAL 2018

Pe categorii de cheltuieli, 3,16 miliarde de dolari au fost alocaţi 
pentru construcţia şi renovarea de stadioane, 506,6 milioane de dolari 
au fost cheltuiţi pe măsurile de securitate, 5,58 miliarde de dolari – pe 
transport şi infrastructură şi încă 1,47 miliarde de dolari pe cheltuieli 
diverse. În total, la cursul actual al rublei şi al dolarului, cheltuielile au 
ajuns la 10,7 miliarde de dolari. Această sumă a fost cheltuită gradual, 
începând cu anul 2013, atunci când Rusia a demarat pregătirile pentru 

Campionatul Mondial. Astfel, în 2013 au fost cheltuiţi 1,53 miliarde de 
dolari, apoi în 2014 suma a urcat la 1,85 miliarde de dolari, în 2015 s-au 
alocat 1,99 miliarde de dolari, în 2016 alte 1,85 miliarde de dolari, în 
2017 – 2,81 miliarde de dolari, iar în 2018 – 696,63 milioane de dolari. 

Bugetul Rusiei nu a fost, însă, cel mai mare din istoria acestei 
competiţii, locul I în clasament revenindu-i Braziliei, care a cheltuit 
pentru pregătiri în jur de 15 miliarde de dolari. Alocările au inclus îm-
bunătăţirea infrastructurii (construcţii şi renovări de stadioane), costuri 
operaţionale sau costuri pentru organizarea de evenimente. Iar la edi-
ţia din 2010, Africa de Sud a cheltuit în jur de 3,5 miliarde de dolari 
pentru aceleaşi scopuri. Conform datelor existente în momentul de 
faţă, pentru pregătirea evenimentului, FIFA a investit alte 1,9 miliarde 
de dolari, însă din bugetul propriu. Acestea au cuprins, între altele, so-
luţii de ticketing – verificarea biletelor şi controlul accesului pe arenele 
sportive, cazări ale delegaţiilor sportive, asigurări, fonduri de premii 
sau costuri de producţie TV.

Rusia a avut cheltuieli totale pentru pre-
gătirea Campionatului Mondial 2018 de 

aproximativ 11 miliarde de dolari, pe par-
cursul a cinci ani, relatează Bloomberg.
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Femeia care vedea mult mai departe
Nu cred și nu am 

crezut nicicând 
în mistică. Toți pri-
etenii și cunoscuții 
știu despre asta, de 
aceea atunci când 
aduc vorba despre 
vreo întâmplare de 
acest gen și-mi văd 
privirea întrebătoare, 
schimbă tema imedi-
at. Spuneam nu cred, 
până nu demult, 
când mi-a fost dat să 
aud o istorie ce s-a 
petrecut în realitate.

Era într-o zi obișnuită de muncă 
și mă deplasam cu tradiționala cur-
să de autobuz spre centrul regional 
unde-mi câștig bucata de pâine. 
Martori ai dialogului, iar mai precis 
ai monologului, pe care-l rostea 
doamna ce ședea alături de mine, 
erau mulți dintre pasagerii aflați în 
salonul autobuzului. Vorbea la tele-
fon cu cineva în glas tare și atât de 
convingător...

Pasagerii uitaseră, parcă, cu 
toții de drumurile rele și gropile în 
care dădea autobuzul. Erau ochi 
și urechi la doamna cu pricina, ca-
re-i istorisea cu lux de amănunte 
cuiva la telefon despre un caz ne-
obișnuit din viața sa. Eroina acelei 
povești, o asistentă medicală de 
la spitalul raional, care trecuse 
demult de 40 de ani, poseda un 
dar neobișnuit, ce-l moștenise de 
la bunica. Știa să prezică ce i se 
va întâmpla omului într-un viitor 
mai apropiat sau mai îndepărtat. 
Au făcut cunoștință mai îndea-
proape atunci când companioana 
noastră a fost nevoită să îngri-
jească de tatăl său aflat la spital 
în urma unui atac cerebral. Când 
a aflat unele amănunte despre 
darul pe care-l poseda asistenta, 
condrumeței noastre nu i-a ve-
nit să creadă. Dar au urmat alte 
cazuri, ce i-au schimbat radical 
atitudinea. Acum părea mai mult 
decât convinsă. Într-o după amia-
ză, la spital și-a făcut apariţia fra-
tele mai mare, care a venit să-și 
viziteze tatăl. După ce bărbatul a 
plecat, asistenta a întrebat-o:   

– Câţi ani are fratele tău?
– Peste o săptămână va împlini 

patruzeci. Dar de ce mă întrebaţi de 
el?

– Aşa şi am ştiut. Spune-i să nu 
sărbătorească cu mare fastă acest 
eveniment. Chiar mai bine ar fi să 
nu marcheze deloc această aniver-
sare, ci să meargă la biserică şi să 
se împărtăşească, iar de ziua de 
naștere să-și aducă aminte peste 
un an. 

„Ce prostie!”, s-a gândit femeia, 
dar în glas n-a spus nimic. Nici fra-
telui n-a vrut să-i spună nimic des-
pre recomandările doamnei Ana, 
temându-se să nu se facă de râs. 
Probabil că ar fi uitat despre aver-
tizarea stranie a asistentei, însă la 
două zile doar după ce şi-a sărbă-
torit cu un mare avânt jubileul de 40 
de ani, bunul ei frate a murit tragic 
într-un accident de maşină. Când i-a 
spus despre aceasta doamnei Ana, 

ea a dat din cap cu jale şi a oftat din 
greu:

– N-a vrut să aibă grijă de sine şi 
să ţină cont de această avertizare. 
Cu toate că nu la fiecare îi este dat 
să treacă peste aşa ceva. Nu în za-
dar se spune: „Ce îi este dat omului 
să îndure, se va întâmpla neapărat”.

– Dar de unde aţi ştiut că o să i 
se întâmple această nenorocire? – 
continua să insiste femeia. Doar l-aţi 
văzut numai o singură dată.

– Aşa, căzu de acord doamna 
Ana. Mie mi-ar fi fost îndeajuns şi 
o simplă poză. Am un dar aparte. 
Mă înţelegi? Am „furat” această 
meserie de la bunica. Era de neîn-
trecut în toate acestea. Dorea să-
mi transmită toate tainele acestei 
meserii. Mama, însă, nu i-a permis. 
Spunea că nu este nimic bun pen-
tru mine. Eu, însă, doream foarte 
mult să-i ajut pe oameni. De aceea 
am susţinut cu succes examenele 
la colegiul de medicină. Odată pri-
veam la un om şi mi se părea că 
văd în jurul lui un nor negru. Ştiam 
de la bunica că norul negru înseam-
nă necaz şi tristeţe. De la acel caz 
am început să le spun oamenilor ce 
îi poate aştepta şi de ce ar trebui să 
se ferească. Şi iată, acum nu pot 
trăi fără asta.    

– Sunt cazuri, a continuat doam-
na Ana, când văd chiar pericolul di-
rect. Atunci nu-i spun omului în faţă. 
Vin doar cu câte un sfat. Cine vrea 
crede, cine nu... nici la mine nu au 
fost toate netede. Cu soţul am di-
vorţat, Dumnezeu nu mi-a trimis nici 
un copil. Dar n-am lăsat capul în 
jos. Cu toate că mama îmi zice că 
aceasta este răsplata mea pentru 
păcatele bunicii, chipurile, nu poţi să 
intervii în destinul oamenilor sau să-

ţi asumi ceva ce este peste puterile 
tale. Dar cum să nu intervii atunci 
când poţi să prezici o nenorocire?

Doamna Ana o privi în ochi aş-
teptând pe semne un răspuns. Biata 
femeie se simţea vinovată că nu-și 
avertizase fratele. Deși, este puţin 
probabil că i-ar fi dat ascultare.

– Nu ştiu, i-a zis într-un sfârşit. 
Mai precis, niciodată nu m-am gân-
dit la aşa ceva. Dar despre tata îmi 
puteţi spune ceva? – a întrebat-o 
brusc.

– Despre tatăl tău? Mi-e teamă 
că ceea ce-o să-ţi spun n-o să-ţi pla-
că. 

Doamna Ana a oftat din greu. 
– Vreţi să spuneţi că tata nu-şi va 

reveni niciodată?
– Nu vreau, dar trebuie să-ţi 

spun să nu aştepţi nici o minune, 
dar nici să laşi mâinile în jos. Fie 
că nu-l vei putea pune pe picioare, 
dar poţi face multe ca el să se sim-
tă mult-puţin bine şi să trăiască mai 
mult. 

Femeia s-a gândit mult la cele 
spuse de asistentă. Regreta mult 
că nu și-a avertizat fratele, dar după 
aceea s-a consolat cu gândul că 
oricum avea să i se întâmple. A mai 
stat o bună bucată de timp cu tatăl 
la spital, dar de la o vreme nu mai 
credea în cele spuse de doamna 
Ana. Dar într-o seară...

– Când te-ai consultat ultima dată 
la medicul-ginecolog? – a întrebat-o 
doamna Ana intrând în salon.       

– Acum doi ani, i-a răspuns ime-
diat femeia mirată fiind de întreba-
rea ei.

– El ţi-a examinat atunci pieptul?
– Desigur. Totul era în ordine.
– În ordine? – a spus ea gândi-

tor. De atunci a trecut ceva timp. Mi 
se pare că la pieptul stâng ai unele 
probleme. Cred că ar trebui să faci 
un control.

A doua zi femeia a și plecat la 
un control medical. Rezultatele lui 
n-au fost îmbucurătoare. Cu pieptul 
stâng avea într-adevăr probleme. 
Medicul-oncolog a trimis-o de ur-
genţă la operaţie. 

– Aţi venit la timp, i-a zis docto-
rul după intervenţia chirurgicală. La 
această etapă boala poate fi tratată.

– Am un înger păzitor, care mă 
veghează la tot pasul, a zâmbit sa-
tisfăcută femeia. Şi nu numai pe 
mine. Aceasta este doamna Ana. Şi 
le-a spus oamenilor în halate albe 
toată istoria.

Dumitru VERBIȚCHI          

BANCURI
Bunica și nepoata la bucătărie. 

Bătrâna obiectă:
- În vremea noastră muzica era mult mai fru-

moasă și mai melodioasă.
- Bunicuțo, ai confundat ceva. Nu cântă ni-

meni. Vreau să fac ceva cu mixerul. 
* * *

Discurs la un forum internațional pe proble-
mele femeilor. Oratorul, un om de știință între 
două vârste se adresează celor prezente în sală:

- Stimate doamne, conform datelor de sta-
tistică femeile sunt în majoritate ca număr. De 
aceea trebuie să vă comportați față de bărbați 
cât mai uman, pentru că unele dintre dumnea-
voastră riscă să-și trăiască viața în singurătate.

- Și ce propuneri aveți? – întreabă una dintre 
cele prezente în sală.

- Foarte simplu, răspunde savantul. Dacă l-ați 
prins de cu seară, dați-i drumul înspre dimineață. 

* * *
- Ia spune-mi, Ionică, cum se numește per-

soana care continuă să vorbească chiar dacă 
nimeni nu o ascultă?

Ion nu gândește mult și lasă răspunsul:
- Învățătorul.

* * * 
Un bărbat a confundat soția cu amanta. A 

doua zi i se destăinuiește prietenului:
- Nu știu ce-o să fie.
- Dar ce poate să fie, doar nu ai făcut nimic 

deosebit. Și-apoi nici una, nici cealaltă nu știe 
despre aceasta.

- Chiar nimic deosebit. Soției i-am adus o cu-
tie de bomboane și un buchet de flori frumoase, 
iar amantei i-am dat restul ce-a rămas din leafă.

- Vezi că ambele o să fie fericite.
* * *

Feciorașul aleargă la mama, își trage răsu-
flarea și strigă:

- Mămico, mămico, vine tata!
- Pe care trotuar?
- Pe ambele.

* * *
Un copil își întreabă tatăl:
- Tăticule, ziua de ce nu apar stele pe cer?
Tatăl răspunde:
– Nu știu.
– Păi de ce nu ai întrebat și tu când erai co-

pil?

* * *
– Eşti obosită, mămico? - o întreabă fetiţa ce 

o însoţea pe mama atunci când venea de la pia-
ţă cu sacoşele pline.

– Da, dragă.
– Atunci duc eu sacoşele, dar ia-mă în braţe.

* * *
– Mamă, se vaită o blondă, am rămas însăr-

cinată!
– Însărcinată?!… Unde ţi-a fost capul?
– Cum unde, pe pernă.

* * *
Băiețelul de opt ani face ochi mari și-i spune 

mamei sale:
- Mămico, azi în autobuz tăticul m-a pus să 

cedez locul unei domnișoare frumoase.
- Foarte bine, puiul mamei, așa să facă întot-

deauna. Așa vei crește un bărbat adevărat.
- Da, mămico, înțeleg, dar eu ședeam pe ge-

nunchii lui tata.
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Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

BENEFICII UIMITOARE ALE CONOPIDEI
• Luptă cu cancerul.  

Conopida conține sulforafan – un compus 
sulfurat care luptă cu celulele stem neopla-
zice, conform unor studii. Prin urmare, este 
eficientă în încetinirea creșterii tumorale. 
Prin capacitatea conopidei de a distruge 
celulele stem canceroase, unii experți con-
sideră consumul acesteia ca fiind crucial 
în managementul cancerului în sine. De 
asemenea, se mai vehiculează și că o com-
binație între conopidă și un condiment cu 
conţinut de curcumin, cum ar fi turmericul, 
poate preveni cancerul de prostată.

• Îmbunătăţeşte sănăta-
tea inimii.  Sulforafanul în această 
legumă are și alte întrebuințări, inclusiv 
pentru ameliorarea funcției renale și a va-
lorilor tensionale. Și aici există oameni de 
știință care cred că acest compus sulfurat 
poate accelera metilarea ADN-ului, un pro-
ces la fel de important pentru normaliza-
rea funcției celulare ca și expresia genică. 
Combinând aceste efecte, ameliorează să-
nătatea inimii.

• Previne inflamaţia.  Infla-
mația este un proces normal al sistemului 
imunitar. Totuși, uneori poate scăpa de sub 
control, mai ales dacă nu există o amenin-
țare prezentă la moment. Din păcate, acest 
lucru poate duce la afectarea organismului, 
inclusiv la boli severe, cum ar fi cancerul. 

Conopida conține substanțe anti-inflama-
toare, inclusiv indol-3-carbinol (I3C), care 
poate preveni inflamația în stadii precoce.

• Detoxifiază organis-
mul. Conopida ajută la câteva procese 
de detoxifiere din organism. Conține an-
tioxidanți, care înlătură radicalii liberi de 
oxigen și, de asemenea, conține substanțe 
sulfurate pentru săvârșirea completă a pro-
ceselor detoxifiante. Glucozinolații din legu-
me, activează enzimele care controlează 
acest proces.

• Asistă digestia.  Conopida 
aduce un plus de fibre în dietă care pro-
movează o digestie bună. Sulforafanul din 
această legumă de asemenea conferă be-
neficii sistemului digestiv, protejând bariera 
de mucus a stomacului. Acest lucru este 
realizat prin împiedicarea dezvoltării bac-
teriilor Helicobacter Pylori, astfel realizând 
prevenția unor boli și afecțiuni.

Conopida este cunoscută mai 
bine pentru proprietatea sa de 
luptă contra cancerului, dar, de 
asemenea, conține antioxidanți 
și alte substanțe care pot să te 
ajute chiar să slăbești. Ea este, 
fără îndoială, unul dintre cele mai 
sănătoase produse pentru bene-
ficiile pe care le oferă.

Conopida este una dintre legumele care ar trebui să fie 
în dietă. Conține o mulțime impresionantă de vita-

mine și minerale, pe lângă antioxidanți și fitochimicale. 
Conopida este o legumă destul de versatilă, întrucât 
poate fi consumată în formă crudă, poate fi adăugată în 
mâncarea gătită sau poate fi folosită în salate. Această 
legumă, datorită efectelor benefice pe care le oferă, poate 
fi considerată drept super-aliment. Iată cele mai remarca-
bile beneficii ale conopidei.

    

    

    

    

Trucuri pentru
o vedere mai bună

Clipeşte ori de 
câte ori simţi ne-
cesitatea. Clipitul poate 
să păstreze o vedere bună. 
Acest lucru ajută la lubrifierea 
şi curățarea ochiului. Clipim 
în mod normal, la fiecare 5-6 
secunde, dar atunci când ne 
concentrăm la un ecran sau 
pentru a citi un text, ochiul de-

vine fix. Țineţi minte că privi-
rea fixă este inamicul ochilor. 
Face-ţi un obicei de a clipi în 
mod regulat când sunteţi în 
faţa unui monitor.

O bună respi-
raţie, de ajutor la 
nivel ocular. Buna oxi-
genare este benefică pentru în-
treg organismul, deci şi pentru 

vedere. Inspiră adânc şi expiră 
uşor. De ce este benefică respi-
rația corectă? Oxigenul ajunge 
la retină prin rețeaua vasculară 
retiniană.

Conturează cu 
privirea obiectele 
din jur. Un exercițiu util 
pe care să-l faceţi în mod re-
gulat, pentru a permite miș-

carea ochiului: imaginaţi-vă 
că aveţi un creion cu care 
trebuie să faceţi conturul 
unor obiecte. Este un exer-
ciţiu simplu, iar obiectul pe 
care trebuie să-l încercuiţi cu 
privirea poate fi aproape sau 
la distanţă. Este un exerciţiu 
care ajută la îmbunătăţirea 
vederii centrale.

Un remediu folosit 
din moşi-stră-

moşi are un bene-
ficiu major asupra 
sănătăţii oculare 
– reduce dioptriile 
prin îmbunătăţirea 
vederii şi a rege-
nerării ţesuturilor 
oculare.

Studii efectuate recent arată 
că acest remediu a redus dioptrii 
de la -4 la -2. În plus, amestecul 
natural îmbunătăţeşte aspectul 
pielii, deoarece ajută la hidratarea 
şi catifelarea ei. Acest remediu 

poate fi folosit şi de către persoa-
nele care au probleme cu părul, 
întrucât creşte rezistenţa firelor 
de păr şi redă strălucirea podoa-
bei capilare.

 Cum se prepară remediul. 
Ingrediente: 200 ml de ulei din 
seminţe de in, 4 lămâi, 

3 căţei de usturoi, 1 kg de miere. 
Se curăţă două lămâi, apoi 

se taie felii toate 4  lămâi şi se 
pun într-un vas cu apă. Ameste-
cul se pune pe foc, iar după ce 
a dat în fiert şi s-a mai răcit, se 
pun lămâile într-un borcan care 
se închide ermetic şi peste ele 
se adaugă usturoiul tăiat, ule-
iul din seminţe de in şi mierea.  
Se agită bine compoziţia, după 
care se depozitează borcanul 

într-un loc întune-
cat şi răcoros sau 
în frigider.  Din când 
în când este indicat 
să se mai amestece 
compoziţia, folosind 
o lingură de lemn, în 
niciun caz de metal.

 Cum se folo-
seşte remediul.  Se 
ia câte o lingură din 
acest amestec îna-
inte de mesele prin-
cipale ale zilei. După 
ce aţi terminat doza, 
preparaţi altă doză şi 
continuaţi tratamen-
tul până când veţi 
observa îmbunătăţiri.
(Leacuri şi terapii)

REMEDIU CARE
ÎMBUNĂTĂȚEȘTE
VEDEREA
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ZECE MICI SPERANȚE ALE SATULUI BERESTEA 

Orice copil este o 
speranță – pentru 

părinți, pentru școa-
lă, pentru comunitate. 
Situația demografică din 
ultimele două decenii 
a devenit complicată 
pentru unul dintre cele 
mai mici sate din raionul 
Noua Suliță – Berestea. 
Tineretul a plecat la câș-
tig peste hotare și multe 
case au rămas pustii. 
Lacăt a fost pus și la 
ușa grădiniței de copii 
– o clădire cu etaj ca și 
școala. S-a creat com-
plexul instructiv-edu-
cativ și puținii copii de 
la grădiniță au trecut în 
incinta școlii. 

Dar, iată, în ultimii doi-trei ani a 
crescut întrucâtva numărul preșcolari-
lor.  Cu câteva zile în urmă și-au luat 
rămas bun de la grădiniță 10 copii, 
care la 1 septembrie vor deveni elevi 
în clasa întâi. 

– La grădiniță sunt în total 27 de co-
pii, precizează primarul satului, domnul  
Radu Cuciurca. Demult n-am avut copii 
preșcolari și care, în continuare, vor fi 
elevi în clasa întâi. Situația demografică 
s-a îmbunătățit într-o anumită măsură, 
dar nu prea există mari perspective. Ne 
mulțumim și cu aceasta. Iată, acum se 
desfășoară reparațiile în clădirea șco-
lii, dar mai ales în sala unde vor învăța 
acești zece elevi din clasa întâi. Începe 
reforma școlară cu mari cerințe față de 
ciclul primar, de aceea pentru dotarea 
sălii de clasă cu cele necesare am ape-
lat și la ajutorul părinților. Și ei ne-au 
susținut. 

Aceste imagini de la sărbătoarea 
„Adio, grădiniță”, vor rămâne în albu-
mele de familie și personale. Pentru 
satul Berestea este important că „florile 
vieții” – copiii – continuă să înflorească 
pe răzorul ei. 

Vasile CARLAŞCIUC

• Versuri de la cititorii noștri 

BERBECUL. Începi această săptămână cu 
tot felul de nemulțumiri legate de casă, familie, 
relația cu părinții. Va trebui să dai dovadă de 
calm și echilibru în relația de mariaj. Zilele de 27 
și 28 iunie sunt favorabile, în plan sentimental. 

Este recomandat să eviți pierderea timpului, implicându-te 
în prea multe activități.  Este nevoie de multă răbdare și de 
prudență.  Spre sfârșitul perioadei este posibil să ajungi la 
unele discuții controversate.  

TAURUL. La  începutul acestei săptămâni 
ai șanse maxime să-ți atingi scopurile pe care 
ți le-ai propus, cât timp îți asculți intuiția și nu 
te lași influențat de părerile celorlalți. Pot să 
apară tot felul de discuții neplăcute în relația cu 
partenerul de viață. Este nevoie de mai multă 

prudență în relația cu colegii de lucru. La sfârșitul perioadei 
analizate ești destul de nemulțumit de reproșurile venite din 
partea unor colegi. Este posibil să renunți la un proiect.

RACUL. Putem vorbi despre multă agitație 
în viața personală și relațională. Îți vine destul 
de greu să te mobilizezi pentru a putea să duci 
până la capăt ceea ce ți-ai propus. Pot să apară 
tot felul de probleme legate de relația de mariaj, 

casă, familie. La sfârșitul perioadei analizate ar trebui să te 
mobilizezi și să rezolvi cât mai urgent eventualele probleme 
legate de casă, familie. Nu ezita să te și relaxezi în zilele de 
odihnă. 

GEMENII.  Chiar dacă ai primit susținerea 
necesară pentru obținerea unui loc de muncă 
mult mai avantajos, începi această săptămână 
oarecum nemulțumit. Este recomandat să te 
concentrezi pe valorificarea propriilor abilități. 

La sfârșitul săptămânii se pot amplifica unele tensiuni în re-
lația cu propriul copil. Nu este exclusă nici primirea acum a 
unor informații neplăcute, referitor la relația  de cuplu. 

LEUL. În această săptămână oricât ai vrea 
să-ți vezi doar de propriul tău drum, reușești să 
atragi atenția multor dușmani. Momentul e să 
dai dovadă de echilibru și să privești și la par-
tea bună a lucrurilor.  În partea a doua a acestei 

săptămâni ai șansa de a te relansa în afaceri, poți demara 
un proiect cu succes, cât timp vei evita să împărtășești cu 
„prietenii” ideile inovatoare pe care le ai.  La sfârșitul acestei 
perioade va trebui să dai dovadă de mai multă prudență în 
comunicare. 

FECIOARA.  Acum e timpul când putem 
să vorbim despre finalizarea unei relații destul 
de importante de prietenie. Nu este cazul să te 
„dai în vânt” după promisiunile făcute de către 
unii dintre „amici”. Acordă o atenție deosebită la 
capitolul finanțe, bani, pentru că orice compro-

mis acceptat în această perioadă va fi aspru sancționat. La 
sfârșitul perioadei analizate poți să constați că ai cam ieșit în 
pierdere de pe urma unor investiții neinspirate. 

BALANŢA. Chiar dacă putem să vorbim 
despre mult dinamism în plan profesional, 
asta nu înseamnă că vei fi scutit de apariția 
unor probleme.  Cu cât vei reuși să te detașezi 
de situațiile neplăcute, cu atât mai ușor vei re-
uși să ameliorezi situațiile create. Te vei bucu-

ra de susținere financiară venită din partea partenerului 
de viață, precum și de o bună relaționare la nivel intim. 
La sfârșitul acestei perioade este recomandată starea de 
solitudine. 

SCORPIONUL.  Atunci când tocmai credeai 
că te-ai mai liniștit, constați că în sufletul tău 
mocnește o stare de neliniște, o agitație profun-
dă. Este posibil să apară acum probleme în rela-
ția cu unele persoane aflate la mare distanță, pe 

alte meleaguri. Este recomandat să eviți semnarea oricărui 
fel de contract de muncă în străinătate. Spre sfârșitul acestei 
săptămâni pot avea loc discuții interesante,  referitor la o 
relație sentimentală. 

SĂGETĂTORUL. Ești foarte preocupat de 
achitarea unor datorii, de rezolvarea unor pro-
bleme legate de o moștenire. Nu te poți aștepta 
la vești prea bune, dacă ai intenția de a obține 
un împrumut mai avantajos. Evită să faci acum 

orice fel de speculații financiare, nu te implica în vreo aface-
re pentru că se vor dovedi a fi în pagubă. La sfârșitul peri-
oadei, pot să apară unele nemulțumiri legate de o asociație 
din care faci parte. 

CAPRICORNUL. Putem să vorbim despre 
o stare de tensiune în relația de cuplu. Încerci 
să găsești o modalitate de rezolvare a even-
tualelor conflicte cu care te confrunți. În zilele 
de 27 și 28 iunie te poți bucura de susținere 

financiară, cadouri, mici atenții. Spre sfârșitul acestei săptă-
mâni încerci să te reculegi, să-ți revizuiești atitudinea față de 
anumite persoane. Ești mult mai preocupat de spiritualitate 
încercând să te apropii de Dumnezeu.

VĂRSĂTORUL.  Avem de-a face cu o 
perioadă destul de contradictorie la locul de 
muncă, în relația cu colegii, dar și cu superiorii. 
Ai totuși șansa de a-ți regăsi energia și dina-
mismul necesar. Se pot pune acum mai multe 

semne de întrebare legate de o relație la distanță, având 
șansa de a găsi unele răspunsuri, spre sfârșitul acestei 
săptămâni. Este recomandat să eviți călătoriile, plecarea 
la drum lung. 

PEŞTII.  Începi această săptămână, con-
fruntându-te cu o stare de nemulțumire. Este 
momentul potrivit acum pentru a-ți exprima des-
chis, sincer, nemulțumirile care te frământă de 
ceva timp. Tot în această perioadă este reco-

mandat să eviți primirea, dar și împrumuturile de bani pentru 
că ești predispus la pierderi financiare, amenzi, plata unor 
taxe și impozite.

HOROSCOP
25.06-1.07.2018

Colectivul pedagogic al Şcolii nr. 17 din orașul Cernăuți, împreună cu lucrătorii tehnici și părinții 
elevilor, exprimă profunde condoleanțe doamnei directoare a școlii,  Ludmila  Pușcariova, în legătură 
cu pierderea grea – moartea  iubitului ei tată 

Serafim LUNGU. 
     Dumnezeu  să-l  odihnească în Împărăția Sa și fie-i veșnică pomenirea.

     În aceste clipe îndoliate suntem alături de familia îndurerată.

Pentru suflet 
Te strădui și pentru suflet,
Omule, nu doar în gând,
Roagă-te să ai în cuget,
Chipul Domnului cel Sfânt. 

Te spetește și veghează,
Fapte demne să-ți aduni,
Toate-or fi în cartea vieții,
S-or preface în minuni.

Să te poarte pașii-ntruna,
Spre locașul sfânt ce-ndeamnă
La smerenie, pocăință,
Vin-acum, nu ai teamă. 

La doi domni nu-i cu putință
Să slujești cu-adevărat,
Alipește-te de-acela, 
Ce te-a scoate din păcat. 

Mult o să câștigi, fii sigur,
Căci aceasta-i temelia
Vieții pe acest pământ, 
Iar cu tine-i veșnicia. 

Sergiu BESPALCO, 
s. Stălinești, raionul Noua Suliță 

Limba românească,
vatră părintească 

Dulce-i limba mea de-acasă, 
E ca floarea de frumoasă, 
Ca și cântecul de dor, 
Ca și roua pe ogor. 

E ca roua-n dimineață, 
Ca și lacrima pe față – 
Lacrima de fericire, 
Sentimentul de iubire. 

Blândă este vorba mamei, 
Dulce e ca mustul poamei, 
Al mamei orice cuvânt 
E din graiul nostru sfânt. 

Limba noastră-i limbă rară, 
E ca ploaia cea de vară, 
Ca trilul de ciocârlie, 
Când zboară peste câmpie. 

E ca spicul încărcat 
De grâu cu bob mășcat, 
Poiană cu dedițele, 
Ca zbor de rândunele. 

Limba noastră-i limbă-aleasă, 
Ca și pâinea de acasă,
Ca și vatra părintească, 
Domnul să ne-o ocrotească.

Valentina TANAS, 
s. Mămăliga, raionul

Noua Suliță 
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În această 
splendidă lună a lui 
Cireșar și-au sărbă-
torit zilele de naștere 
sora și fratele – Ali-
ona şi Artur MICHI-
CIUC din suburbia 
Roșa. La 2 iunie, 
Aliona  şi-a adunat 
la buchetul vieţii cel 
de-al 12-lea trandafir, 
iar la 19 iunie, Artur 
a împlinit frumoasa 
vârstă de 10 ani. 

Cu această ocazie sunt felicitați cu multă dra-
goste şi căldură sufletească de părinții Cristina și 
Gheorghe, de buneii Maria, Gheorghe și Mihai, de 
unchii Elena și Mihai Cojocaru, de verișoara Iulia-
na, străbunica Anastasia, de toți nașii și nașele de 
botez și de toate rudele, dorindu-le sărbătoriţilor din 
toată inima multă sănătate, succese, spor la învăță-
tură și mulți ani fericiți.

Scumpii noştri, vă dorim să aveţi parte de un vi-
itor frumos, cu mult noroc în toate, sub un cer senin 
şi paşnic. 

Sunteţi un soare pentru toţi,
Sunteţi lumină-n casă,
Fie-vă anii fericiţi,
Fie-vă viaţa frumoasă.
Pe cărarea scumpă-а vieţii
Cu noroc în veci să fiţi,
De necazuri şi tristeţe 
Niciodată să nu ştiţi.

La mulţi ani, scumpii noştri!

A N U N Ț ! 
Specializări noi pentru viitorii studenţi ai Universităţii Naționale„Iuri Fedko-

vyci” din Cernăuți
Catedra de Filologie Română și Clasică lansează în premieră două specializări noi, actuale din 

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

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

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

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

№ Спеціальність Бюджет або контракт Лише контракт Ціна за рік

1. 014.02.«Середня 
освіта (румунська 

мова та 
література)»

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

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

України (ЗНО)

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

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

Біологія (ЗНО)

12.480 грн.

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

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

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

12.480 грн.

3. 035.054 
«Філологія 

(румунська мова 
та література і 

англійська мова)»

1.Українська мова та 
література (ЗНО)

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

Біологія (ЗНО)

12.480 грн.

ÎN ATENŢIA CITITORILOR!

Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea Dumneavoastră 
să apară la timp, Vă rugăm să le expediaţi pe adresa redac-
ţiei 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

În acest 
splendid și feeric 
Cireșar, domni-
șoara

Margarita 
GREBENAR

din satul Bu-
covca, raionul 
Herța, își prinde 
în buchetul miro-
sitor al vieții cel 
de-al 20-lea ram. 
În aceste mo-
mente aniversa-
re de neuitat, pă-
rinţii Gheorghe şi 
Dorica, surioara 
Irinuca, finuța de 
botez, Vicusea, bunicii, unchii și mătușile îi vin cu 
cele mai alese felicitări, dorindu-i multă-multă sănă-
tate şi o tinerețe de vis, să aibă parte de un Făt-Fru-
mos din poveste și de o viață trăită în armonie.

Draga noastră!
E vârsta privighetorii din versul nemuritor al po-

etului. Noi, cei dragi, îți dorim ca primăvara să se 
așeze pentru totdeauna în sufletul tău, căldura verii 
s-o simți în toate, roadele toamnei să le primești 
din plin, iar sănătatea iernii să-ți fie cea mai plăcută 
povară. Primește flori de ziua ta. Învață de la fie-
care floare să iubești, să fii tandră, să luminezi pe 
cei din jur, să-i lași să te admire, să aduci bucurie 
și sărbătoare.

Să fii o stea pe cerul minunat,
Să fii un soare-adevărat.
Inima fie-ți scăldată-n bucurie,
Iar viața numai zâmbete să-ți fie.
Să nu cunoști tu jalea sau tristețea, 
Să porți în tine doar tandrețe.
În calea ta să întâlnești
Lucruri frumoase ca-n povești,
Să nu duci dor de bucurii
Numai zâmbet mereu să fii.
Să nu cerșești nicicând iubire, 
Să porți în suflet fericire.
O viață toată înainte
S-auzi cum inima de bucurie-ți cântă.
La mulţi ani!

Cele mai sin-
cere sentimente de 
stimă, dragoste și re-
cunoștință  sunt adu-
nate într-un buchet 
de flori frumoase 
pentru doamna Svet-
lana PUIU din orașul 
Cernăuți, care zilele 
acestea și-a sărbăto-
rit ziua de naștere. 

Veselă, optimistă 
și plină viață, cu suflet 
caritabil, înzestrat cu 
darul de a alina dure-
rea străină, doamna 
Svetlana și-a consa-
crat viața nobilei pro-
fesii de medic. Acum, când trandafirii înfloriți au umplut 
cu parfumul lor casa mare a sărbătoritei,  cele mai sin-
cere urări de împliniri, bucurii și tot binele din lume vin 
de la cele mai dragi şi apropiate ființe din satul Sinăuți, 
raionul Hliboca: scumpa mamă Silvia, tatăl Dumitru, fiii 
dragi Vladislav și Vladimir.

Zilele acestea, fiul Vladislav la fel şi-a sărbătorit 
ziua de naştere, adunându-şi la buchetul vieţii încă un 
gingaş trandafir – un deosebit prilej de a primi cadouri 
împreună cu cele mai sincere felicitări din partea celor 
dragi. 

Scumpii noştri! Din tot sufletul vă dorim multă sănă-
tate, viață fără nori, ani frumoși fericiți și ușori. Fie ca 
soarele fericirii să vă zâmbească zi de zi, casa să vă  fie 
plină de bucurii, iar norocul şi succesul nicicând să nu 
vă părăsească. 

Să vă fie viaţa numai fericire,
Iar visele – un zbor de împlinire,
Povara vieții fie-vă un car cu sănătate,
Iar sufletul mereu scăldat în bunătate. 
S-aveţi oricând în drum un soare zâmbitor,
Alături chipuri dragi și-un înger păzitor.

La mulți ani și toți buni!



16 LC
Joi, 21 iunie 2018 Vedete

tir. total: 5600
Ціна договірна

р/р 26006011348150

Свідоцтво № ЧЦ 489-178 ПР від 16.07.2014

МФО 300023

Код ЕДРПОУ 39301520
в ПАТ “Укрсоцбанк” (м.Київ) 

Contul de decontări

Redactor
Romeo

CRĂCIUN
COFONDATOR AL ZIARULUI - 

COLECTIVUL REDACŢIEI

Віддруковано у ПП  Ключук С.М. 
м. Чернівці, вул, Заводська, 37 в

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

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

Şef  redactor
Mihai GROSU

http://www.lyberti.com

cuvântului

COLEGIUL DE REDACŢIE
Valeria ŞTEFUREAC: 
secretar responsabil de redacţie
Tatiana CARLAŞCIUC: redactor literar
Dumitru VERBIŢCHI
Vasile CARLAŞCIUC
Sergiu BARBUŢA

Adresa redacției: or. Cernăuți, 
str. Mickiewicz, 5 
tel. mobil: 099-643-58-57,
lcuvantului@gmail.com;

Noua  
generație 
de modele
După ce Gisele și-a 

anunțat retrage-
rea, o nouă generație 
de modele cucerește 
catwalk-urile. Și, în pa-
ralel, Hollywoodul.
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KENDALL 
JENNER 

GIGI 
HADID

GIGI HADID – cea mai extra-
vagantă fată. La 20 de ani, Gigi Ha-
did a ajuns să fie, fără mari eforturi și 
într-un timp extrem de scurt, cel mai 
celebru exponent al tinerei generații de 
fete marca 90-60-90. În plus, blonda 
născută în Los Angeles a spus stop joc 
vechilor prejudecăți despre manechine 
și a reconfigurat clasamentul valorilor. 

KENDALL JENNER – celebri-
tatea vine și prin Internet. Spre 
deosebire de Gigi Hadid, Kendall Jen-
ner știe că discreția n-are ce căuta în 
ecuația faimă-bani-extravaganță.  Fiica 
fostului campion olimpic Bruce Jenner 
și a lui Kris, mama surorilor Kardashi-
an, Kendall a învățat de mică lecția 
celebrității, dar și dinamica succesului 
în televiziune sau pe rețelele de soci-
alizare. 

EMILY RATAJKOWSKI – vide-
oclipul care i-a adus celebrita-
tea. Pentru Emily, apariția în clipul lui 
Robin Thicke „Blurred Lines“ a fost che-
ia succesului ei internațional, mai cu 
seamă că piesa a devenit number one 
în multe țări din Europa. Până atunci, 
modelul de origine americană a apărut 
pe coperta revistei Treats!. Emily Rataj-
kowski a avansat din poziția de model 
obscur în cea de sex simbol celebru, 
primind oferte din partea unor publicații 
exclusiviste. 


