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Grănicerul care a deschis 
focul asupra localnicilor din 
Crasna,  premiat și avansat 

în funcție
Grănicerul care a deschis 

focul asupra localnicilor neînar-
mați din Crasna a fost premiat și 
avansat în grad, a declarat Oleg 
Vovk, șeful Detașamentului de 
grăniceri din Cernăuți.  Potrivit 
lui, în urma incidentului ce a avut 
loc la Crasna pe 19 iunie, a fost 
efectuată o investigație internă, 
iar materialele respective au fost 
trimise la Procuratura militară. 

„Concluzia este următoarea: ac-
țiunile grănicerilor sunt corecte. 
Militarul care și-a îndeplinit atri-
buțiile de serviciu și a făcut uz 
de armă  va fi avansat în grad 
de locotenent-colonel și va primi 
un premiu de 10 mii de grivne”, 
a spus Oleg Vovk.  Reamintim 
că săptămâna trecută în timpul 

unui conflict dintre grăniceri și 
un grup de locuitori ai orășelului 
Crasna, un localnic a fost îm-
pușcat în  picior. Militarii susțin 
că erau pe urmele unui grup de 
contrabandiști, iar localnicii ar 
fi opus rezistență. Drept urma-
re, unul dintre grăniceri a fost 
nevoit să folosească arma. La 
rândul lor, localnicii susțin că nu 
au organizat provocări și nu au 

opus nici un fel de rezistență. 
După cum vedem, conducerea 
Detașamentului de grăniceri nici 
nu a așteptat rezultatele anche-
tei poliției și a calificat acțiunile 
militarilor ca fiind legitime și jus-
tificate. 

Cazul ridică multe semne 
de întrebare. În  imaginile video 

surprinse în timpul  incidentului 
vedem că grănicerul care a tras 
focuri din armă este extrem de 
agresiv, iar apărătorii frontierei 
nu se grăbesc să cheme am-
bulanța pentru a acorda ajutor 
bărbatului rănit la picior. Însuși 
localnicii au alertat poliția și 
medicii. În plus, în mod mis-
terios a dispărut și presupusul 
lot de țigări de contrabandă de 

care vorbeau grănicerii. Con-
tactat telefonic, Ștefan Danu, 
bărbatul rănit la  picior, spune 
că este nevinovat. Grănicerii 
erau foarte agresivi, nu au vrut 
să se legitimeze,  iar unul din-
tre ei ar fi spus că „românii tre-
buie împușcați în cap și nu în 
picioare”. 

FIECARE AL TREILEA
LOCUITOR AL REGIUNII

CERNĂUȚI A SEMNAT
DECLARAȚIA

CU MEDICUL DE FAMILIE

Potrivit oficialilor din cadrul Departamentului regional de sănătate, 
de la începutul demarării campaniei „Medic pentru fiecare familie” și 
până în prezent, numărul bucovinenilor care au semnat o declarație 
cu medicul de familie a ajuns la 274 mii. Ținând cont de faptul că po-
pulația din regiune se ridică oficial la 903.636 de persoane, acest lucru 
ne demonstrează că fiecare al treilea bucovinean deja a semnat o 
astfel de declarație, se arată într-un comunicat al Departamentului de 
sănătate al ARS Cernăuți. Cele mai multe declarații au fost semnate 
în raionul Noua Suliță,  unde 45,7% din locuitori (35,5 mii) și-au ales 
medicul de familie. De asemenea, printre liderii campaniei se numă-
ră raioanele Storojineț și Chițmani, unde au fost semnate 28 mii și 
respectiv 25,5 mii declarații. La nivel național, circa 10 milioane de 
ucraineni au semnat declarații cu medicul de familie. Lideri la acest 
capitol sunt regiunile Vinnyțea, Poltava, Harkiv, Cernighiv și Jytomyr. 

Avertizare meteo de ploi
și vijelii în regiune

Vremea în următoarele zile vine cu ploi şi vijelii în aproa-
pe toate regiunile ţării. Meteorologii de la Centrul de Hidro-
meteorologie din Cernăuți avertizează asupra unor fenome-
ne meteo extreme. Prognoza meteo anunţă ploi ce vor avea 
caracter de aversă, posibil însoţite de descărcări electrice și 
căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25 l/mp și pe 
arii restrânse 40-50 l/mp. În unele zone vor fi vijelii. Vântul va 
sufla cu o intensitate de 15-20 m/s. În unele zone există risc 
de inundații.
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NATO nu va avea timp
 să oprească invazia Rusiei 

în Statele Baltice

În cazul invaziei Rusiei în Ţările Baltice, NATO 
nu va avea timp să-și transfere repede trupe-
le spre est: avansul lor va fi încetinit de drumu-
rile înguste și birocrația din Europa, susţine The 
Washington Post, care citează surse din armata 
americană. Deși Lituania, Letonia și Estonia au 
aderat la NATO în 2004, organizația nu are încă 
un plan de apărare al celor trei, continuă publi-
caţia. „Nu ne-am pus problema creșterii prezenței 
militare acolo”, spune Douglas Lute, general în re-
tragere și fost ambasador al SUA la NATO, care a 
adăugat că situația s-a schimbat după ce Crimeea 
a fost ocupată de Rusia în 2014. The Washington 
Post notează că  forțele NATO din Ţările Baltice 
sunt mici, iar în eventualitatea unui conflict cu Ru-
sia, trupele de întărire vor trebui să parcurgă sute 

de kilometri prin Europa. În același timp, armata 
poate fi reținută din cauza drumurilor înguste și a 
podurilor care nu pot rezista greutății tehnicii mili-
tare, precum și a unor caracteristici ale infrastruc-
turii, precum mărimile diferite ale ecartamentului 
feroviar din Lituania și Polonia. În plus, pot apărea 
întârzieri birocratice. De exemplu, în Germania, 
tehnica militară poate circula pe drumurile publi-
ce doar noaptea și în timpul săptămânii (nu şi în 
week-end), iar Suedia, care cooperează cu NATO, 
cere să fie informată despre deplasarea forțelor 
alianței pe teritoriul său cu trei săptămâni înainte. 
Totodată, în timpul în care comandamentul mili-
tar al SUA ar completa 17 diferite cereri necesare 
pentru traversarea teritoriului Germaniei, Rusia ar 
putea să ocupe teritoriul Statelor Baltice.

CÂȚI TINERI UCRAINENI  SE AFLĂ LA STUDII
ÎN STRĂINĂTATE

Din ce în ce mai mulți ti-
neri ucraineni sunt atrași de 
studiile în străinătate. În pe-
rioada  dintre anii  2009-2016 
numărul studenţilor care stu-
diază în străinătate a crescut  
şi acum constituie  aproxi-
mativ 70.000 de persoane, 
a declarat Stepan Kubiv,  
ministrul Dezvoltării Econo-
mice. Potrivit Institutului de 
Relații Publice, doar 7% din-
tre ucrainenii care studiază 
în străinătate intenționează 
să se întoarcă în ţară după 
terminarea studiilor. Majori-
tatea vor să-şi găsească un 
loc de muncă bine plătit în 
ţările UE. Cei mai mulţi stu-
denţi ucraineni îşi fac studiile 
în Polonia – aproximativ 35,5 
mii. Reamintim că  instituțiile 
de învățământ superior din 
Ucraina au mărit şi  în acest 
an taxele de şcolarizare, în 
medie cu 15%. Un an de stu-
dii la Universitatea Naţională 
din Kiev costă  circa 52 mii 
de grivne. Evident, sunt şi 
oferte mai puţin costisitoa-

re. Oricum,  universităţile din 
Ucraina resimt o concurenţă 
acerbă din partea instituţii-
lor de învăţământ europene. 
Tot mai mulţi tineri ucraineni 
se orientează spre universi-
tăţi din Canada, Olanda sau 
Germania. De exemplu, un 
an de studii în Canada costă 
aproximativ 12.000 $. În ace-
laşi timp, tot mai mulţi tineri 
optează pentru universităţi 
din Polonia sau Cehia, unde 
taxa anuală este de 1.000 $.  
Potrivit Serviciului de Stat 
pentru Statistică, în Ucraina 
funcţionează 661 de institu-
ţii de învăţământ superior. 
În anul precedent 421 mii de 
specialişti au intrat în pose-
sia diplomelor de absolvire a 
instituțiilor de învățământ su-
perior, ceea ce reprezintă  cu 
34 mii persoane (8,9%) mai 
mult decât în 2016. Chiar 
dacă  sunt multe universităţi,  
calitatea învăţământului în 
multe instituţii  rămâne  îndo-
ielnică. Nivelul de pregătire 
a elevilor în şcolile medii  de 

la an la an este tot mai slab, 
iar învăţământul superior nu 
este adecvat cerinţei de pe 
piaţa muncii şi necesităţi-

lor economice actuale. Din 
această cauză foarte mulţi 

tineri cu universităţi absolvite 
îşi caută viitorul în alte ţări. 

SZIJJARTO: RĂZBOIUL UCRAINEI 
CU RUSIA NU POATE FI O SCUZĂ

 PENTRU ÎNCĂLCAREA
DREPTURILOR MAGHIARILOR
Războiul dus în prezent de Ucrai-

na cu Rusia nu poate justifica încălca-
rea drepturilor minorităţii etnice a ma-
ghiarilor din Transcarpatia, a declarat 
ministrul de externe ungar, Peter 
Szijjarto, într-un interviu acordat mai 
multor canale de televiziune ucrai-
nene, în care a subliniat că Ucraina 
şi Ungaria ar trebui să menţină re-
laţii de bună vecinătate, informează 
Agenţia Unian. „Ungaria sprijină ferm 
integritatea teritorială şi suveranitatea 
Ucrainei. Dar războiul vostru cu Rusia 
nu poate şi nu trebuie să fie o scuză 
pentru încălcarea drepturilor maghia-
rilor. Înţelegem că preşedintele dum-
neavoastră, guvernul dumneavoastră 
şi-ar dori să scape de influenţa Rusiei 

prin şcoli, prin limbă. Dar dacă voi 
luptaţi cu Rusia, de ce ne jigniţi pe 
noi? Dacă vă luptaţi cu Rusia, de ce 
încălcaţi drepturile maghiarilor?”, a 
întrebat şeful diplomaţiei ungare.

„Cu cât aveţi vecini mai puternici 
şi mai stabili, cu cât aveţi relaţii mai 

bune cu vecinii, cu atât mai încreză-
tor puteţi privi spre viitor”, a afirmat 
ministrul de externe al Ungariei. Între-
bat dacă Ungaria intenţionează să-şi 
alipească Transcarpatia, Szijjarto a 
calificat întrebarea ca pe o „insultă”, 
denunţând ca „scandaloase” acuzaţi-
ile de separatism din partea Kievului. 
„Aveţi un război, dar lăsaţi-i pe ma-
ghiari în pace. Cred că este foarte 
rău că daţi vina pe maghiari sau să-i 
ofensaţi pe unguri pentru că sunteţi 
în război cu Rusia”, a insistat el. Un-
garia, potrivit lui, ar fi fericită să se 
întoarcă la politica care a fost înainte 
de adoptarea Legii privind educaţia 
în Ucraina, amintind că ţara sa a fost 
cel mai puternic susţinător al regimu-

lui de călătorie fără vize în UE pentru 
cetăţenii ucraineni. Ministrul de exter-
ne ungar a indicat de asemenea că 
următoarea rundă de discuţii între 
Ministerul Educaţiei din Ucraina şi 
Asociaţia maghiarilor din Transcarpa-
tia este programată pentru luna iulie.
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De prisos în Patria natală?

Păcat că demnitarii noștri evită 
să privească în ochii mâhniți ai ce-
tățenilor, care își pierd încetul cu 
încetul credința în ziua de mâine. 
Zilele trecute o relatare sinceră a 
unui tânăr a zguduit rețelele de 
socializare. „Am 25 de ani. Sunt 
tânăr și plin de puteri, scrie el. 
Despre mine și vârstenii mei se 
spune că suntem viitorul Ucrainei. 
Dar mi se creează impresia că 
sunt fără rost în țara mea. Ea nu 
are nevoie de specialiști, de mun-
citori și oameni de știință. Împre-
ună cu prietena arendez un apar-
tament. Plătim pe lună, inclusiv și 
serviciile comunale, circa 4 mii de 
grivne. Dar pentru trai ce ne mai 
rămâne? Este imposibil să lucrezi 
în Ucraina și pe salariu să-ți cum-
peri locuință. De aceea, tinerii sunt 
nevoiți să închirieze apartamente, 
să lucreze în două locuri ca să nu 
moară de foame.  Chiar un simplu 

telefon mobil trebuie să-l cumperi 
în credit. Am studii superioare și ar 
trebui să lucrez după specialitate 
și să nu mă ajungă nici vânt rece. 
Dar, iarăși, de aceiași magiștri, 
specialiști și muncitori țara mea nu 
are nevoie. Și dacă are – le plă-
tește copeici… Salariul mediu real 
constituie 200 de dolari”. 

În cele din urmă, acest tânăr 
a fost nevoit să plece la câștig 
peste hotare. „Deși suntem dife-
riți, din istoria destinelor noastre 
se poate face una și aceiași con-
cluzie: cu patriotism pe copii n-o 
să-i hrănești, soției n-o să-i cum-
peri nimic numai pe dragoste, iar 
pe părinți nu îi vei putea ajuta cu 
basme despre viitorul luminos”, 
a concluzionat el. Dar cel mai 
mult acest tânăr s-a indignat de 
faptul că în Ucraina se prevede 
introducerea impozitului pe ve-
niturile muncitorilor migranți: „În 

loc să fie create locuri de muncă 
și plătite salarii decente, celor 
nevoiți să plece peste hotare și 
să se simtă acolo robi li se ia și 
din ceea ce câștigă cu umilință”. 

Economistul și bancherul 
Oleksandr Savcenko a opinat 
că în Ucraina, în genere, este 
redusă mărimea impozitului din 
salariu. „E mai bine ca impozitul 
pe venit să fie mai mic și atunci 
cetățenii se vor obișnui să-l plă-
tească la timp”, a subliniat el și 
a explicat: „Inflația există atât 
pentru cei săraci, cât și pentru 

cei bogați. Pentru cei săraci in-
flația este determinată de creș-
terea prețurilor la pâine, la alte 
produse alimentare, la serviciile 
comunale. Indexul ei mediu este 
nu 14 la sută, ci 25-26 la sută. 
Iar dacă vorbim de inflația pen-
tru cei bogați, pentru ei există un 
alt coșuleț de consum. Pentru 
cei bogați inflația constituie nu 
14 la sută, ci numai 10 la sută. 
De exemplu, ei cumpără calcu-
latoare, arendează automobile, 
altă tehnică. Aceste mărfuri se 
ieftinesc, dar, iată, produsele 

de bază pentru cei săraci, dim-
potrivă se scumpesc. Populația 
spune adevărul că este săracă, 
în realitate așa e”, a accentuat 
expertul. 

Oleksandr Savcenko consi-
deră că reducerea impozitului pe 
venit este o posibilitate reală de 
a-i întoarce în Ucraina pe mun-
citorii migranți, și de a-i scoate 
din sectorul ilicit pe cei circa un-
sprezece milioane de cetățeni 
apți de muncă. 

Livada de nuci – fabrică de bani

Greșește cel care crede că 
Bucovina este numai un ținut 
al fagilor. Ea este și un ținut al 
nucilor. Condițiile de aici sunt 
minunate pentru livezile de nuci. 
Acești pomi rămuroși, cu frunza 
deasă și lată cresc nu numai în 
livezile oamenilor, dar și pe la 
margine de drumuri, fiind ade-
vărate podoabe verzi. Pomicul-
torii și selecționatorii bucovineni 
demult vizează la livezi de nuci 
intensive, care pot aduce țării 
venituri mari. Stațiunea pomico-

lă din zona Nistrului, situată la 
Cernăuți, chiar de la bun înce-
put se preocupă de crearea și 
raionarea soiurilor productive 
de nuci. Mulți ani la rând Labo-
ratorul pentru creșterea nucilor 
(unicul în Ucraina)  a fost con-
dus de selecționatorul Fedir 
Zatokovyi, care la vârsta de 90 
de ani participa la simpozioane 
internaționale și pe care îl invi-
diau colegii de breaslă din Eu-
ropa și China. El a aplicat cele 
mai noi și eficiente metode de 

altoire și creștere a puieților 
de nuci. Talentatul selecționa-
tor a lăsat urmașilor 14 soiuri 
de nuci, dintre care 9 au fost 
trecute în Registrul de stat al 
soiurilor de plante al Ucrainei. 

În prezent un alt pasionat 
cultivator de nuci este Sofron 
Farfuleak, care pe un masiv 
de 10 hectare crește puieți de 
nuci de 14 soiuri.  El se află în 
satul Dumbrava Roșie, raionul 
Hliboca. Pomicultorul în multe  
privințe îl „copie” pe legendarul 

Fedir Zatokovyi, însă afirmă 
că soiurile de nuci, pe care le 
crește, sunt mai bine adaptate 
la condițiile locale. Pe povâr-
nișurile de la Dumbrava Roșie 
temperatura aerului e cu câ-
teva grade mai joasă decât la 
Cernăuți, adică pe loturile ex-
perimentale ale Stațiunii pomi-
cole din zona Nistrului. 

– Creștem puieți de nuci 
pentru realizare. Dispunem 
de un laborator, care este 
unic pe teritoriul Ucrainei. 
Acolo facem altoiurile, expli-
că Sofron Farfuleak, direc-
torul Centrului de business, 
științific, de cercetări și de 
tehnologii inovaționale „Eco 
organic”. Un puiet de doi ani 
costă 300 de grivne, și pe 
lângă aceasta există un pro-
gram prin intermediul căruia 
statul îi stimulează pe pomi-

cultorii care cultivă nuci. La al 
5-7-lea an livada de nuci în-
cepe să dea rod. 

Soiurile de nuci, crescute 
de Sofron Farfuleak, precum 
și cele din livezile experimen-
tale ale Stațiunii pomicole 
sunt rezistente la ger de până 
la „minus” 45 de grade. Deci, 
pot fi folosite și în alte zone 
ale Ucrainei, unde clima e mai 
aspră. 

Oamenii de știință au recu-
noscut că nucii de soiurile cre-
ate în Bucovina au o perspec-
tivă de 30-50 de ani. Deci, 
visul vestitului selecționator 
Fedir Zatokovyi e pe deplin 
realizabil. Tinde să crească o 
livadă de nuci și Sofron Far-
fuleak. După calculele econo-
miștilor, o livadă de nuci este 
o fabrică de bani.

Foarte mulți cetățeni ucraineni pleacă peste 
hotare în căutarea unei surse de existență. 

Nu demult o tânără mamă mi-a arătat un acord 
de muncă, pe care urma să-l semneze pentru a 
se angaja la o firmă în Germania. Chiar și un om 
cu o brumă de cunoștințe juridice, citind un astfel 
de document, își face concluzia că în majoritatea 
cazurilor litigioase patronul va fi în drept. „Ne au 
de robi: muncă grea, plată mică și nici un drept, 
mi-a spus ea indignată. Anul trecut m-am spetit la 
muncile de sezon în Polonia și acum mă dor spa-
tele. Acum, temporar, lucrez la Piața „Kalynivska”, 
dar visez la un loc de muncă stabil, doar copiii 
cresc, iar odată cu ei – și cheltuielile”.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

DOI ȚAPI UCIȘI: CUM VA FI 
PEDEPSITĂ „PLĂCEREA”

INFRACTORILOR?

Colaboratorii organelor de 
drept din ținut i-au reținut pe doi 
bărbați, care au vânat nelegal doi 
țapi. Aceștia vor plăti despăgubiri 
în sumă de 64 mii grivne. Braco-
nierii acționau în Gospodăria fo-
restieră din localitatea Usti-Puti-
la. Se comunică, de asemenea, 
că aceștia s-au dovedit a fi doi 
localnici. Ei au fost reținuți în fla-
grant cu arma în mână și carnea 

vânată în geantă. De menționat 
că infractorii au acționat con-
trar legii, în afara orelor stabilite 
pentru vânat, fără să aibă acte 
de înmatriculare a armelor. În 
asemenea cazuri legea prevede 
confiscarea armelor de la infrac-
tori, achitarea unei amenzi ustu-
rătoare și despăgubirea daunelor 
pricinuite.  

ATENȚIE!   Escrocii în acțiune!
Un bărbat din regiunea Ivano-Frankivsk va fi condamnat 

pentru escrocherie. Acesta s-a folosit de telefon și de metode 
numai de el cunoscute. Drept rezultat, a „adunat” de la patru 
oameni în etate suma de 150 mii grivne. Ancheta a stabilit că 
inculpatul le-a telefonat la patru bătrâni din satul Șipinți, raio-
nul Chițmani, și s-a prezentat drept rudă. Sub pretextul unor 
istorii inventate a câștigat încrederea oamenilor în etate, care 
i-au și pus la dispoziție această sumă frumușică.

GRĂNICERUL CORUPT 
VA FI JUDECAT

Procuratura din Cernăuți a 
transmis în judecată materialele 
referitoare la grănicerul, care a 
fost reținut pentru luare de mită 
în sumă de 400 dolari americani. 
Grănicerul ar fi primit această 
sumă de bani pentru trecerea fără 

obstacole a mărfurilor pe teritoriul 
României în afara controlului va-
mal. Colaboratorii organelor de 
drept l-au reținut pe inspectorul 
Serviciului de pază a frontierei. El 
va fi condamnat conform legisla-
ției în vigoare a Ucrainei. 

Bărbatul, care a agresat-o 
pe o polițistă, s-a ales doar 

cu amendă  

Infractorul, care a opus rezis-
tență polițiștilor de la patrulare, 
va achita amendă. Judecătoria 
raională Șevcenko din orașul 
Cernăuți l-a recunoscut vinovat 
pe bărbatul de 28 de ani, originar 
din orașul Cernăuți de comiterea 
infracțiunii prevăzute de articolul 
342 punct 2 (rezistență opusă co-
laboratorului organelor de drept 
în timpul îndeplinirii obligațiilor 
de serviciu) al Codului Penal al 
Ucrainei. Incidentul s-a produs 

în aprilie anul curent pe strada 
Vijnițca din suburbia Roșa, unde 
s-a produs un accident rutier. 
În timpul întocmirii protocoale-
lor corespunzătoare, un amic al 
vinovatului de acel accident a 
agresat-o pe o polițistă. Pentru 
infracțiunea comisă, judecata i-a 
aplicat o amendă în mărime de 
150 minime neimpozabile ale ce-
tățenilor, ceea ce echivalează cu 
2.550 grivne.  

O NOUĂ
TENTATIVĂ

DE
CONTRABANDĂ

LA CRASNA
Grănicerii Detașamentu-

lui Cernăuți au descoperit 
mai multe sacoșe pline cu ți-
gări, pe care contrabandiștii 
intenționau să le treacă pes-
te Frontiera de stat. Despre 
o posibilă tentativă de con-
trabandă, lucrătorii opera-
tivi au aflat cu o zi înainte. 
În timp ce verificau această 
informație grănicerii au ob-
servat în pădure un grup de 
persoane, care înaintau în-
spre linia Frontierei de stat. 
Observându-i pe apărătorii 

frontierei, aceștia au luat-o 
la fugă, lăsând în urmă circa 
24 de lăzi cu țigări de diferi-
te mărci. Circa 13,5 mii de 
pachete cu țigări, pe care 
contrabandiștii intenționau 
să le treacă în România, 
au fost transmise organelor 
Serviciului Fiscal de Stat al 
Ucrainei.   

SOȚIA ESTE DE VINĂ!
Un șofer aflat în stare de ebri-

etate la volanul unui automobil 
„Mazda” s-a tamponat cu un mi-
crobuz „Ford Tranzit”, declarând 
că la volan s-ar fi aflat soția sa. 
Sosind la fața locului, polițiștii de 
la patrulare au avut nevoie de 
ceva timp pentru a-l găsi pe vi-
novat. Într-un sfârșit, ei l-au găsit, 
totuși, la magazinul din apropie-
re, însă acesta a negat că s-ar fi 

aflat la volan. În schimb, a decis 
să dea vina pe soție. Pe oamenii 
legii nu i-au costat mari eforturi 
pentru a-i dovedi vina: camerele 
de supraveghere de la magazin 
au arătat mult prea bine că la 
momentul impactului dintre cele 
două mașini la volan s-a aflat 
anume acel bărbat, iar soția sa a 
venit la fața locului ceva mai târ-
ziu.

Hoți în serie reținuți de lucrătorii poliției
Aceștia au comis mai multe 

furturi din clădirile noi din centrul 
regional. Polițiștii au dat întâm-
plător de urmele celor doi bărbați 
cu antecedente penale în timp ce 
studiau dosare referitoare la alte 
cazuri de furt, comise pe teritoriul 
orașului. Oamenii legii i-au reținut 
pe hoți în timpul ordinarei încercări 
de a comite furturi. Anchetatorii au 
stabilit complicitatea celor doi la 
săvârșirea a zece cazuri de furt. 
Prin faptele lor murdare, aceștia 
au cauzat pagube pentru suma de 
50 mii grivne. În timpul perchezi-
țiilor efectuate, colaboratorii orga-
nelor de drept au descoperit un 
pachețel cu stupefiante. Cei doi se 
„specializau” la tăierea cablurilor 
de electricitate în clădirile noi ne-
date încă în exploatare. Prin fapta 
lor bărbații deconectau obiectivele de la rețeaua electrică și, astfel, blocau pentru o anumită perioadă de 
timp, lucrările de construcție. În afară de aceasta, infractorii furau instrumente electrice și materiale de con-
strucție.         
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Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC

PENTRU O CĂLĂTORIE REUȘITĂ

Planificarea unei că-
lătorii în afara țării pre-
supune, în primul rând, 
o informare corectă asu-
pra condiţiilor de intrare 
şi regimul de şedere din 
ţara de destinaţie. Fie 
că vorbim de condiţii-
le privind traficul auto, 
legislaţia vamală sau 
regimul de călătorie al 
animalelor de companie, 
cetăţenii trebuie să ţină 
cont de faptul că sunt 
anumite particularităţi, 

care trebuie respectate 
în funcţie de ţara în care 
se face deplasarea. Fie-
care cetăţean trebuie să 
conştientizeze riscurile 
asociate unei călătorii 
în străinătate şi să-şi 
asume în mod individual 
responsabilitatea pentru 
reducerea acestora.

Recomandări gene-
rale pentru persoanele 
care doresc să călăto-
rească în străinătate:

* Procuraţi-vă un 

ghid de călătorie pentru 
destinaţia aleasă.

* Informaţi-vă asupra 
situaţiei de securitate din 
zonă.

* Accesaţi periodic 
pagina web a Ministe-
rului Afacerilor Externe, 
rubricile „Sfaturi de că-
lătorie”.

* Consultaţi ghidurile 
de călătorie puse la dis-
poziţia cetăţenilor. 

* Verificaţi și informa-
ţii oficiale furnizate de 

autorităţile ţării în care 
doriţi să vă deplasaţi.

* În cazul călăto-
riilor cu autobuzul/
trenul, fiţi atenţi la ba-
gajele dumneavoastră 
pe întreaga durată a 
călătoriei.

* În cazul în care do-
riţi să călătoriţi cu anima-
le de companie, vă reco-
mandăm să vă informaţi 
asupra documentelor de 
călătorie necesare pen-
tru acestea!

E bine de știut
* Apa de ploaie este un adevărat elixir pen-

tru plantele de interior. Aceasta conține bioxid 
de carbon, azot, precum și alte elemente mi-
nerale care ajută la o dezvoltare armonioasă 
a plantelor.

* Bolile fungice sunt omniprezente. Folo-
siţi ceai de mușețel stropind plantele tinere. În 
acest mod veţi ține departe aceste maladii ex-
trem de contagioase.

* Zațul de cafea poate fi folosit în doze mici 
ca îngrășământ 
pentru plantele 
de apartament, 
deoarece este 
bogat în azot, 
fosfor și potasiu. 
O adevărată ba-
rieră contra in-
sectelor și a unor 
viermi.

* Dragostea 
pentru vasele din 
lut se naște din 
tradiție. Evitați să 
așezați o plantă 
pe un mobilier 
din lemn, îl veți 
distruge. Lutul 
este poros, iar 
apa va pătrunde 

în lemn schimbându-i textura și caracteristicile.
* Jardinierele cu mușcate așezate pe bal-

con sunt mereu în atenția noastră, pe lângă flo-
rile lor vesele și frunzișul variat, ele formează o 
adevărată barieră contra țânțarilor.

* Rugina frunzelor de trandafir este o ma-
ladie ce apare foarte des vara. Se poate trata 
folosind o metodă naturală prin stropirea plan-
tei cu ceai sau cu o soluție din extract de coada 
calului.

• Gătiți gustos împreună cu noi!

Dulceața de zmeură. Secrete-
le unui preparat delicios 

Ingrediente:
1 kg zmeură 

proaspăt culeasă, 
700 g zahar, sucul 
de la o jumătate de  
lămâie.

Preparare. Se 
spală zmeura sub 
un jet de apă foarte 
rapid, dar cu atenţie 
să nu se sfărâme 
zmeura, şi se lasă 
la scurs câteva mi-
nute pe un şerveţel 
de hârtie. Se pune 
într-un vas pentru dulceaţă un strat de zmeură, un strat de zahăr şi tot 
aşa pentru ca ultimul strat să rămână cu zahăr. Se lasă aproximativ două 
ore la temperatura camerei, după care se depozitează în frigider, măcar 
pentru 8-10 ore până se topeşte tot zaharul. Se fierbe la foc iute. Se ia 
spuma pe măsură ce se formează, se adaugă zeama de lămâie şi se 
amestecă foarte, foarte încet, ca zmeura să rămână cât de cât întreagă. 
Se fierbe la foc iute până dulceaţa este legată. Se verifică, picurându-se 
pe o farfurie rece ţinută câteva minute în congelator dacă dulceaţa este 
gata. Se ia de pe foc, se dă deoparte, se toarnă în borcane sterilizate şi 
se aşează borcanele cu capacul în jos sub o pătură groasă. 

Dulceaţă de coacăze roşii
Ingrediente pen-

tru 7 borcane:  2 kg 
coacăze, 2 kg zahăr, 2 
lămâi, 1 l apă. 

Preparare. Se 
aleg coacăzele și se 
spală sub jet de apă 
rece. Se pun apoi 
la scurs. Se dizolvă 
zahărul în apă și se 
ţine vasul pe foc până 
când siropul începe să 

se lege. Se adaugă coacăzele și zeama de la lămâi. Se amestecă din 
când în când să nu se prindă, iar când coacăzele încep să plutească 
în sirop, se stinge focul.

Se lasă dulceața să se răcească puțin, după care se pune în bor-
cane sterilizate, pe care le închidem. Se păstrează borcanele într-un 
loc întunecos, ferit de razele soarelui.

Prăjitură cu zmeură  
Ingrediente pentru blat: 2 ouă, 110 g făină,  1/2 plic praf de copt, 

100 g unt, 100 g zahăr. 
Pentru garnitură: 1 borcan mic gem de zmeură, 400 g brânză de 

vaci, 100 g smântână, 1 plic de gelatină, 300 ml frişcă. 
Pentru decor: 200 g zmeură, 2 pliculeţe gelatină roşie, 200 g fulgi 

de migdale. 
Preparare.  Pentru blat, se freacă untul cu zahărul, până ce 

amestecul se albeşte, 
se adaugă ouăle, unul 
câte unul, şi apoi făina 
amestecată cu praful 
de copt. Se pune alua-
tul în tava unsă cu unt 
şi tapetată cu făină şi 
se coace 25 de minute. 
Se lasă să se răceas-
că, apoi se scoate şi, 
cu un cuţit cu lamă lun-
gă foarte ascuţită, se 
taie întâi în două părţi. 
Apoi, una dintre părţi 
se taie din nou în două.

Pentru umplutură, brânza se mixează foarte bine cu smântâna şi  
se adaugă gelatina preparată.

Într-o tavă, se aşează o parte subţire de blat care se unge cu 
gem de zmeură. Se acoperă cu a doua parte subţire reconstituind 
astfel o jumătate de blat. Se pune crema de brânză cu gelatină şi 
se acoperă cu celălalt blat. Se bate frişca şi se aranjează deasupra 
blatului, nivelând-o frumos. Se aşează zmeura, cât mai estetic, şi se 
toarnă gelatina roşie pentru decor preparată conform indicaţiilor de 
pe pachet. Se lasă puţin să se închege aceasta şi se dă la frigider 
pentru 6 ore. În momentul servirii, se garniseşte cu fulgi de migdale.

Savuraţi cu plăcere!

Dulceaţa de zmeură este considerată o 
delicatesă a verii, iar pentru a obţine 

preparatul rafinat şi aromat este nevoie să fie 
respectate unele reguli. Pentru o dulceaţă de 
zmeură reuşită, focul iute şi fructele proaspe-
te sunt esenţiale.
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Un centru al universalității lui Eminescu

În deschiderea evenimentu-
lui, Gina Puică, lector de română 
la Cernăuți, a subliniat importan-
ța studierii efective a receptării 
lui Eminescu în diverse limbi 
ale lumii, a ilustrării concrete a 

universalității sale prin cercetări 
serioase și necesitatea depășirii 
demagogiei și a festivismului gol 
asociate adesea cu figura poetu-
lui. Liubov Melnyciuk, directoarea 
Centrului de Studii Românești al 

Universității din Cernăuți, a salu-
tat această inițiativă care se ală-
tură armonios celorlalte activități 
ale instituției pe care o conduce. 
La rândul său, dl Ionel Ivan, mi-
nistru-consilier, adjunctul șefului 
misiunii diplomatice a României 
la Cernăuți, i-a felicitat pe organi-
zatori pentru această acțiune de 
diplomație culturală dintre Ucrai-
na și România, reliefând impor-
tanța recunoașterii valorilor cul-
turale într-o societate sănătoasă.

Comunicările științifice din 
cadrul ediției din acest an a me-
sei-rotunde au fost consacrate 
cu precădere spațiilor de limbă 
maghiară și germană. Mihaela 
Bucin, șefa Catedrei de Filologie 

română a Facultăţii Pedagogice 
Juhász Gyula de la Universita-
tea din Szeged (Ungaria), a pre-
zentat orașul Budapesta ca fiind 
unul din polii esențiali ai debutu-
lui lui Eminescu, alături de Cer-
năuți. După cum se știe, în 1866, 
poetul român a trimis, de la Cer-
năuți către revista „Familia” de 
la Pesta, prima sa poezie („De-
aș avea”) ce va fi publicată sub 
semnătura „Mihai Eminescu”. 
„De ce nu-mi vii” este cea mai 

tradusă poezie eminesciană în 
maghiară (22 de versiuni cu-
noscute). Raluca Dimian, lector 
dr. la Departamentul de Limbi și 
Literaturi străine al Universității 
din Suceava, a prezentat o co-

municare despre traducătorii în 
limba germană a liricii eminesci-
ene, atrăgând mai multă atenție 
asupra portretelor câtorva dintre 
aceștia (Konrad Richter, Carmen 
Sylva, Alfred Margul-Sperber, 
Georg Scherb).

Cotraducător în ucrainea-
nă, alături de Vitali Kolodii, al 
poemului „Luceafărul”, poetul 
Mircea Lutic, a vorbit apoi des-
pre etica traducătorului față de 
limba din care traduce și față de 
limba în care traduce, despre 
riscurile meseriei de traducător, 
despre comuniunea dintre cul-
turi prilejuită de actul de tradu-
cere și de rezultatul acestuia, și 
despre colaborarea sa privilegi-
ată cu Vitali Kolodii („Unul din-
tre noi începea un gând, celălalt 
îl încheia”).

Spre final, înainte de bilan-
țul celei de-a treia ediții a aces-
tui eveniment cultural, cursanți 
ai Lectoratului de română de la 
Cernăuți (în special Halyna Se-
men, conf. univ. dr. la Catedra 
de limbă engleză a universității 
cernăuțene) au recitat poeme 
eminesciene în română, ucrai-
neană și rusă. 

În decursul unui veac în 
limba ucraineană a fost tra-
dusă o bună parte din lirica 
eminesciană. Peste doi ani 
vom marca 170 de ani de 
la nașterea lui Mihai Emi-
nescu, „poetul nepereche”, 
după cum îl numesc româ-
nii, poet de talie universală. 
Cu acest prilej e de dorit să 
apară un volum solid, unde 
să fie incluse cele mai bune 
traduceri în ucraineană din 
creația eminesciană.

Cernăuțiul, unde poetul național al românilor a obținut stu-
dii gimnaziale incomplete, a devenit un centru al univer-

salității „ultimului romantic din literatura europeană”. Anume 
la Cernăuți se simte tendința traducerii liricii eminesciene în 
alte sonuri, mai ales în limba ucraineană.  Și nu întâmplător 
la 22 iunie,  în orașul debutului literar al Luceafărului poe-
ziei românești lectoratul de română al Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava  a organizat, împreună cu Centrul 
de Studii Românești din cadrul Universității Naționale „Iuri 
Fedkovyci” din Cernăuți, cea de-a treia ediție a mesei rotunde 
internaționale „Eminescu în limbile lumii. Traduceri, receptare 
critică și academică”.

„Testamentul prințesei” 
filmat la Cernăuți

Săptămâna curentă, TV „Ucraina” 
le-a oferit amatorilor de melodrame un 
nou serial ucrainean – „Testamentul 
prințesei”. Primele serii deja au rulat. 
Subiectul serialului este următorul. În 
vecinătatea Franței există un stat mic 
– Sent-Lumer, în care au fost realiza-
te toate visurile de veacuri ale omenirii 
despre o societate onestă. Pe guvernul 
francez îl irită această vecinătate, fiind-
că nu se poate lua la întrecere cu micul 
stat. Iată de ce Franța dorește dispariția 
acestuia. Cu atât mai mult că a apărut 
o șansă nemaipomenită: Sent-Lumer 
a împrumutat un credit de la Franța și, 
după toate probabilitățile, nu va fi în sta-
re să-l restituie.  Însă cârmuitorul statu-
lui Sent-Lumer, regele Anri, nici n-are de 
gând să se închine, ci speră că fiul său, 
principele Felix, se va căsători cu fiica 
unui miliardar american, Alisia, și va pu-
tea scoate statul din datorii. Dar Felix 
are cu totul alte planuri. El este ferm 

convins că bogățiile străbunicii sale nu 
seamănă deloc a legendă. Rămâne să 
fie descifrat codul, tăinuit în portretul 
străbunicii sale. Până acum nimănui 
nu i-a surâs norocul, iar principele este 
aproape de a dezlega această taină. Cu 
atât mai mult, că are un ajutor de nădej-
de – detectivul Mașa. 

Filmările au fost efectuate la Kiev, în 
regiunea Kiev și la Cernăuți. Drept re-
ședință regală a servit conacul contesei 
Uvarova din centrul Kievului. De aseme-
nea, spectatorii vor vedea pe ecran lo-
curi cunoscute și dragi din vechiul Kiev, 
Universitatea cernăuțeană, Biserica ca-
tolică Sfântul Alexandru. 

Pe platoul de filmare s-au prezen-
tat actorii Oleksandr Sokolovski, Iulia 
Margulis, Vladislav Nikitin, Tetiana Lu-
taeva, Evghenia Gladii, Vladislava Gle-
ba, Oleksii Vertinski. Regia îi aparține 
lui Roman Barabaș.

Sărbătoare a culturilor naționale

Festivalul „Coloritul storojinețean” 
este relativ tânăr (a ajuns la cea de a 
patra ediție), dar a depășit statutul de 
festival raional. La actuala ediție, care 
s-a desfășurat în sâmbăta ploioasă de 
23 iunie, au fost invitate colective artis-
tice din raioanele Hliboca, Noua Suliță, 
Chelmenți și Chițmani. Din regiunea 
Volyn a sosit o delegație din partea So-
cietății de cultură cehă „Matise Volyn-
ska”, precum și oaspeți din gminul po-
lonez Andrychow, împreună cu fanfara 
„Andropol”.

Piața Centrală a Storojinețului s-a 
transformat într-o amplă scenă sub ce-
rul liber, unde cântecele în diferite limbi 
au împrăștiat norii și au înseninat sufle-
tele celor prezenți la sărbătoare. Inimile 

sensibile și dornice de armonie au intuit 
apariția curcubeului după ploaia binecu-
vântată de vară, deși numai denumirea 
festivalului le aminteau de culorile arcu-
lui ceresc. Prin diversitatea și bogăția de 
culturi se formează acea dăinuire gene-
roasă între neamuri. Iar raionul Storoji-
neț este un exemplu în această privință.  

Este de neînchipuit o astfel de sărbă-
toare a cântecului și dansului, a portului 
național fără artiștii amatori din Cuciurul 
Mare și Broscăuții Vechi, Ropcea și Pă-
trăuții de Jos, Ciudei și Crasna.  Festiva-
lul și-a atins scopul, contribuind la con-
solidarea relațiilor între națiuni, dând un 
imbold la păstrarea identității folclorice, 
tradițiilor și obiceiurilor populare.
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Antologia lirică 
„Libertatea Cuvântului”

Nicolae ȘAPCĂ
Trecut-a ploaia

Trecut-a ploaia ca un gând nocturn,
Cu zgomote și limbi de foc celeste,
Și luna parcă stă în vârf de turn,
Privind suav meleagul de poveste.

Ea nu coboară-n verdele de-aici
Și nici nu simte caldul din țărână,
Stă rece pe un țărm de licurici,
Vărsând peste pământ a sa lumină.

Un suflu lin din teiul înflorit
Împrăștie-n văzduh parfumul florii,
Luceferi blânzi se scaldă-n infinit
Ce se dizolvă, inundându-i zorii.

Jucându-și raza-n crugul constelar,
De parcă ocrotind iubiri și soarte,
Ei se vor stinge-n dimineață iar
Și iar vor străluci în plină noapte.

Expresia sonoră a identității noastre naționale 

Se împlinesc 135 de ani de la 
moartea lui Ciprian Porumbescu, 
genial compozitor român, desti-
nul căruia e legat și de capitala 
Bucovinei – Cernăuți. Dumnezeu 
l-a înzestrat cu har deosebit, dar 
i-a dat o viață pământească scur-
tă – de numai 29 de ani. În mie-
zul nopții  fatale din 6 iulie 1883, 
înainte de a închide ochii pe veci, 
el șopti tatălui și surorii mai mici, 
care vegheau la căpătâiul lui: „Tă-
tuță, Măriorica, vegheați să nu mi 
se piardă cântecele. Ele trebuie să 
trăiască, căci eu, iată, mă sting. Le 
las în dar neamului meu”. 

Ciprian Porumbescu ne-a lăsat 
o comoară – 250 de piese corale şi 
instrumentale, născute din dragos-
tea faţă de poporul său, din pre-
ţuirea folclorului în care vibrează 
sufletul românului cu ce are el mai 
frumos şi mai dureros. 

O adevărată capodoperă mu-
zicală este considerată „Balada”  
pentru pian și vioară, compusă cu 
trei ani înainte de moarte. Această 
lucrare nostalgică devine cunos-
cută în întreaga lume, fiind un sim-
bol muzical al durerii şi tragismului 
istoriei românești. Scriitorul Mihail 
Sadoveanu, după una dintre audi-
ţiile acestei unice piese, a spus: 
„Dacă ar fi să regret că nu am ve-

nit mai devreme pe lume, aş face-o 
doar pentru că nu am apucat să-i 
cunosc pe cei doi români în care 
Dumnezeu a turnat har din belşug: 
autorul „Luceafărului”, Eminescu, 
şi pe cel al „Baladei pentru vioară”, 
Porumbescu”. 

Cei doi români geniali sunt 
flamurile spiritualității românești 
de pe acest meleag mioritic. Ne 
închinăm în fața lor și astăzi noi, 
descendenții din romani și daci,  
ne onorează popoarele cu care 
conviețuim.  Eminenta poetă ucrai-
neană, Tamara Severniuk, venită 
în Bucovina din Podolia, ne-a des-
coperit ținutul bucovinean și l-a 
îndrăgit și datorită lui Eminescu și 
Porumbescu. 

– Lirica eminesciană m-a fra-
pat și simt mereu necesitatea de 
a traduce în ucraineană din ea. 
„Balada” lui Ciprian Porumbes-
cu am ascultat-o la propunerea 
profesoarei universitare, Zinovia 
Peniuc, „ghidul meu spiritual” în 
cultura românească. Și deseori, 
când mă cuprinde nostalgia, as-
cult nemuritoarea baladă, afirmă 
scriitoarea. Am fost în satul Șipot 
de la poalele Carpaților, unde a 
văzut lumina zilei compozitorul. 
Am trecut pragul muzeului lui de 
la Stupca, județul Suceava, la fel 

și la Muzeul lui Eminescu la Ipo-
tești de lângă Botoșani, însoțită 
de „ghidul meu spiritual”. M-am 
bucurat foarte mult că, în cele din 
urmă, o stradă din Cernăuți poar-
tă numele lui Ciprian Porumbescu. 
Cum am aflat vestea, am luat un 
taxi și m-am dus s-o văd, să-mi 
port pașii pe ea. Strada se află în 
suburbia cernăuțeană Horecea. 
M-am revoltat un pic, căci numele 
unui geniu trebuie dat unei străzi 
centrale sau din cartierul istoric al 
urbei, pe unde a pășit însuși Cipri-
an Porumbescu. Dar liniștea care 
domnea acolo, vorba românească  
ce-mi alina sufletul m-au calmat și 
am simțit atmosfera din „Baladă” 
cu freamăt de codru, șoptiri dulci 
ale izvoarelor, glas de bucium care 
răsună a jale și cu imense trăiri ale 
dragostei… 

Horecea, vatră de vrednici ro-
mâni, s-a văzut cu o stradă numită 
în cinstea autorului „Baladei”, care 
nu este altceva decât exprimarea 
sonoră a identității noastre națio-
nale. Păstrând această identitate, 
îl vom comemora și pe cel care a 
fost Ciprian Porumbescu. 

În imagini: Cernăuți, strada 
Ciprian Porumbescu. 

Câmpul de gravitație a sacralității

Oleksandr Kozak este un pictor 
ucrainean cu sufletul deschis spre 
România. Născut la Kiseliv, raionul 

Chițmani, sat peste care 
s-au abătut norii cu radi-
ație de la Cernobyl, el, ca 
și mulți alți consăteni de-ai 
săi, s-a mutat cu traiul lân-
gă Cernăuți, la Novi Kiseliv 
– localitatea sinistraților. Fi-
ind pasionat de arta avan-
gardistă, în ultimul timp 
s-a lăsat cucerit de pictura 
sacrală, în tainele căreia a 
pătruns încă în tinerețe, la 
o mănăstire de pe melea-
guri îndepărtate. 

Pictarea icoanelor cere 
o stare deosebită a sufletu-
lui și Oleksandr Kozak este 
conștient de acest fapt. Aca-
să, în liniște stă ore în șir în 
fața șevaletului. Se simte ca 
un călugăr în chilie, sepa-
rându-se de grijile și preo-
cupările cotidiene. Icoanele 
pictate le dăruiește biserici-
lor din regiune. I s-a propus 
să restaureze iconostasul 
cu cincizeci de icoane de la 

Biserica Sfânta Parascheva din Lu-
kivți, raionul Vijnița, și mai are un vis 
să picteze frescele noii Biserici din 

Dărmănești, județul Suceava, unde 
paroh este Mihai Cobziuc, cu care 
s-a împrietenit mai demult, când 
acesta își făcea studiile la Cernăuți. 

– La Dărmănești, sat cu popula-
ție preponderent ucraineană, era o 
biserică de lemn și Mihai Cobziuc, 
numit aici duhovnic, a pus la cale 
construcția unei noi biserici. În ex-
terior am pictat 25 de fresce cu chi-
purile sfinților și, la propunerea pă-
rintelui Mihai, voi picta pe tencuiala 
proaspătă frescele din interior, ni s-a 
destăinuit domnul Oleksandr. 

Dar până va începe această lu-
crare amplă, Oleksandr Kozak a 
pictat portretul duhovnicului Mihai 
Cobziuc. De altfel, pictorul de la 
Novi Kiseliv este un portretist iscu-
sit, luându-se la întrecere cu foto-
grafii care însușesc formatul 3D (trei 
dimensiuni), cu posibilități enorme 
pentru perspectiva lucrării. Are o ga-
lerie întreagă de asemenea portrete. 
Însă chipurile sfinților îl atrag mereu, 
cu o forță nemaipomenită. Numai el, 
pictorul, înțelege: redarea chipurilor 
de pe icoane este nu numai un act de 
artă, ci și de purificare a sufletului.

Nicolae Șapcă, chiar preocupat peste mă-
sură de publicistică și de activitate publică 
întru prosperarea spirituală a neamului nos-
tru românesc de la poale de Carpați, găsește 
timp și pentru poezie. 

Sau, mai bine zis, poezia îl găsește pe el, 
altfel nu ar așterne pe hârtie versurile aces-
tea pline de lirism. Le trăiește, le respiră cu 
sufletul, așa cum pământul respiră după o 
ploaie așteptată și binecuvântată de ceruri.
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

FC Bucovina a revenit 
la antrenamente

După o scurtă vacanţă,  jucă-
torii echipei cernăuţene de fotbal 
FC Bucovina au revenit la antre-
namente. În cadrul pregătirilor 
pentru noul sezon echipa are pro-
gramate câteva amicaluri. Potrivit 
antrenorului principal, Viktor Mgly-

neţ, echipa duce lipsă de jucători, 
iar în viitorul apropiat vor fi făcute 
noi achiziţii. Pe 30 iunie FC Buco-
vina a disputat un amical cu Nyva 
(Ternopil), iar pe 4 iulie va juca 
Prykarpattia (Ivano- Frankivsk). 

Au fost disputate meciurile din semifinalele Cu-
pei regiunii Cernăuţi la fotbal. FC Corovia s-a im-
pus în faţa FC Ceremoş-Vijniţa (scor tur-retur  4:1 şi 
1:2). În cealaltă semifinală FC Nepolokivţi a învins 
FC Dragoş-Vodă  (scor 1:1 şi 2:2).  Astfel, în finala  
turneului se vor întâlni FC Corovia şi FC Nepoloki-
vţi. Meciul este programat pe 12 iulie la Chiţmani. 
În clasamentul Campionatului regiunii la fotbal FC  
Nepolokivţi deţine poziţia de lider în clasamentul 
general, cu 15 puncte la activ. 

Medalie de bronz 
pentru tinerii voleibaliști 

din Vancicăuți

La Ivano-Frankivsk s-a desfăşurat etapa finală 
a turneului „Liga şcolară de volei din Ucraina”, 
la care au participat echipe din 15 regiuni ale 
Ucrainei. Regiunea Cernăuţi a fost reprezentată 
de către elevii de la Şcoala medie din Vancicăuţi 
(raionul Noua Suliţă), care au cucerit medalia de 
bronz a competiţiei. Pe primul loc s-a clasat echi-
pa din Doneţk, iar pe locul doi – echipa din Tran-
scarpatia.  Echipa din Vancicăuţi este antrenată 
de Vasile Strâmbu (profesor de sport) şi Marcel 
Saca (antrenor). Patronul echipei, Stepan Gligor, 
directorul Întreprinderii „Spicul de Aur”,  este con-
vins că  la următoarea ediţie tinerii sportivi din 
Vancicăuţi vor cuceri medalia de aur. Dar până 
atunci, dl Gligor a promis că va aloca fonduri 
pentru reparaţia capitală a sălii de sport unde se 
antrenează voleibaliştii.

Campionatul raionului Herța la fotbal
Seniori
1. Ostriţa – 12 puncte
2. Buda Mare – 9 puncte 
3. Molniţa – 9 puncte
4. Horbova – 7 puncte
5.Ţureni –  6 puncte
6. Godineşti –  6 puncte
7. Poieni –  5puncte
8. Hreaţca  – 1punct

Juniori
1. Ostriţa – 15 puncte
2. Horbova  –  10 puncte
3. Ţureni – 9 puncte
4. Buda Mare – 7 puncte
5. Molniţa – 7 puncte
6. Hreaţca – 3 puncte
7. Poieni – 3 puncte
8. Godineşti   –  1 punct

Campionatul raionului Hliboca la fotbal

Etapa a VI-a. Rezultate
Grupa I
Ceahor – Volcineţii Vechi – 1:2
Tereblecea – Cupca – 2:2
Hliboca – Stăneşti – 3:0
Tureatca – Molodia – 2:4 
Camenca – Voloca – 0:5

Grupa II
Cerepcăuţi – Stăneşti (2) – 2:2
Petriceanca – Mihailovca – 1:1
Corovia – Lucoviţa – 2:1 
Porubne – Hliboca – 3:2

Campionatul raionului Storojineț la fotbal
Echipa    Meciuri  Puncte
1. Ardan (Iordăneşti)    4 10
2. Crasna 3 9
3. Tisăuţi 4 9
4. Bucovina (Jadova Veche) 4 9
5. Arşiţa (Storojineţ) 4 7
6. Bobeşti 4 6
7. Mihalcea 4 4
8. Ciudei 3 3
9. Panca 4 1
10. Cuciurul Mare 3 0
11 Karpaty (Banilyv Pidghirnyi) 3 0

Au fost stabilite finalistele 
Cupei  regiunii Cernăuți 

la fotbal
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BERBECUL.  Începutul acestei săp-
tămâni îți poate aduce soluțiile de care ai 
nevoie, legate de o investiție, ai șansa de a 
semna un contract avantajos, din punct de 
vedere financiar. Este o săptămână dedicată 

familiei, dar și călătoriilor.   Spre sfârșitul acestei peri-
oade sunt favorizate călătoriile sau relația cu persoane 
aflate în străinătate. Acordă o atenție specială la even-
tualele probleme care pot să apară în relația de mariaj. 

TAURUL.  Este o săptămână importantă 
în ceea ce privește studiile și călătoriile. Este 
posibil să te deranjeze acum atitudinea unor 
rude apropiate. Te poți confrunta cu tot felul 
de nemulțumiri şi probleme. Te poți bucura 
de câștiguri venite din muncă proprie, pri-

mind susținere din partea unor colegi de lucru. La sfârși-
tul acestei perioade ai ocazia să te bucuri de cadouri și 
de susținere financiară din partea partenerului de viață. 

GEMENII.  Este nevoie de mai multă mo-
bilizare din partea ta pentru a face față la so-
licitările de la locul de muncă. Este o perioa-
dă cu risc destul de ridicat de a pierde bani, 
de a face cheltuieli neașteptate. Spre sfârși-
tul acestei săptămâni va trebui să-ți concen-

trezi atenția cu precădere înspre relația de mariaj. Este 
posibil să te confrunți cu unele evenimente neașteptate. 

RACUL.  Putem să vorbim despre o săp-
tămână în care te simți plin de dinamism și 
încredere că poți trece peste orice obstacol. 
Unii dintre colegii de lucru ar putea să „tra-
gă pe dreapta” din cauza neputinței de a se 

adapta la ritmul alert impus de tine. Te poți bucura de 
o realizare majoră a propriului copil. Acordă o atenție 
deosebită la eventualele probleme de sănătate care pot 
să apară spre sfârșitul perioadei analizate.

LEUL.  În această săptămână te simți 
de-a dreptul epuizat, lipsit de energie, fără 
prea mare chef de muncă. Cert este că ai 
nevoie de mai multă odihnă, de relaxare. 
Putem să vorbim și despre șansa de a primi 
un (nou) loc de muncă, mult mai avantajos. 

Spre sfârșitul acestei săptămâni este posibil să te im-
plici într-o nouă relație de dragoste. Putem spune cu 
certitudine că ești mult mai comunicativ și mai dornic 
să socializezi. 

FECIOARA. Este posibil să ajungi la dis-
cuții în contradictoriu cu un grup de prieteni 
sau o organizație, un grup din care faci parte. 
Va trebui să dai dovadă de prudență, în ceea 
ce privește deciziile pe care ești nevoit să le 

iei acum. Spre sfârșitul acestei săptămâni preferi să te 
ocupi mai mult de casa proprie, de familie. Te poți aștep-
ta la susținere din partea colegilor. 

BALANŢA. În perioada analizată aici 
continuă starea de nemulțumire din zona 
carierei. Pe de o parte dorești să schimbi 
direcția complet, iar pe de altă parte te poți 
confrunta cu tot felul de blocaje, pierderi care 
te pot obliga să „bați pasul pe loc”, în plan 

profesional. Vei primi totuși susținere din partea priete-
nilor. Ești în plină formă fizică și psihică, în ciuda unor 
probleme cu care te poți confrunta.

SCORPIONUL.  Va trebui să dai dova-
dă de prudență, dacă ești nevoit să pleci la 
drum lung.  Vei fi susţinut de unele persoa-
ne cu autoritate, depășind unele probleme 
financiare. Este momentul potrivit pentru a 
demara o colaborare care îți va aduce câș-

tiguri frumoase, pe termen lung. La sfârșitul săptămânii 
ai șansa de a pune la cale strategii importante. Te bucuri 
de susținerea venită din partea persoanei iubite. 

SĂGETĂTORUL. Este recomandat să 
dai dovadă de mai multă prudență, dacă ești 
nevoit să pleci la drum, dar și în privința re-
lației pe care o ai cu prietenii apropiați.  Ai 
șansa de a te bucura de o promovare la locul 

de muncă, de recunoaștere a meritelor personale.  În 
partea a doua a acestei perioade se amplifică nevoia de 
comunicare, discuțiile cu persoane aflate în străinătate.

CAPRICORNUL.  Putem să vorbim 
acum despre multă tensiune şi  conflicte în  
relația de mariaj. Vei primi totuși susținerea 
morală din partea prietenilor apropiați dar 
acest lucru nu înseamnă că vei și rezolva 
problemele cu care te tot lupți de ceva timp. 

În partea secundă a perioadei în discuție aici te poți bu-
cura de o realizare la locul de muncă. 

VĂRSĂTORUL. Este vorba despre o 
săptămână în care va trebui să dai dovadă 
de prudență, în ceea ce privește locul de 
muncă și relația cu colegii. Este posibil să 
declanșezi acum o serie de conflicte. Spre 

sfârșitul acestei săptămâni sunt avantajate relațiile sen-
timentale, fiind posibil să te gândești la modul cel mai 
serios să te implici într-o relație pe termen lung. 

PEŞTII.  Nu este exclus să iei decizia 
destul de bruscă de a finaliza o relație de 
dragoste. Ai acum șansa de a te bucura de o 
realizare în familie.  Spre sfârșitul acestei pe-
rioade de poți bucura de primirea unor vești 
foarte bune, care țin de carieră și de banii 

veniți prin muncă proprie. 

HOROSCOP
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Doamna Aglaia, eroina povestirii de 
mai jos, face parte anume din categoria 
persoanelor, cărora destinul le-a dat o 
lecție de viață nemaipomenită și pen-
tru care nu încetează să-i mulțumeas-
că Bunului Dumnezeu. Face parte din 
generația pentru care părinții decideau 
totul atunci când tinerii făceau cel mai 
important pas în viața lor. Cei care i-au 
dat viață Aglaiei au decis soarta ei încă 
până la venirea pe lume a fetiței. Așa o 
făceau, de fapt, mai toți părinții pe vre-

mea ceea. Cineva s-ar cruci acum să 
audă că fata era nevoită să se mărite 
după un om ce nu-i era drag numai din 
simplul motiv că așa au decis părinții. Și 
ce dacă era cu un sfert de veac mai în 
vârstă? Contau fălcile de pământ, boii 
și alte averi. Părinții Aglaiei i l-au ales 
de bărbat pe feciorul lui nea Costache, 
un prieten de nedespărțit al tatălui ei. 
Când Aglaia a văzut lumina zilei, Florică 
(așa îl chema pe ”alesul” ei) împlinise 
deja doi anișori. Tatăl său și tatăl Aglai-
ei crescuse pe aceeași uliță din sat, au 
umblat împreună la școală, și să vezi 
minune când au fost recrutați la datoria 
față de țară s-au pomenit în aceeași uni-
tate militară. Și dacă surprizele veneau 
una după alta, apoi și Bunul Dumnezeu 
le-a trimis în cale două surori-gemene. 
Și iată că atunci când Aglaia a venit pe 
lume, mult s-au bucurat cei patru și ime-
diat, mai ales bărbații, s-au înțeles că 
vor fi cuscri și vor deveni o familie unită, 
ce va trăi în bună înțelegere cât va voi 
Bunul Dumnezeu.

Anii au trecut și copiii s-au făcut în-
alți și frumoși. Părinții doreau să joace 
nunta cea frumoasă imediat ce Aglăița 
va ieși de pe băncile școlii. Părinții lui 
Florică au muncit toată viața în colhoz, 
iar odată cu acel val al restructurării (să-
l ia naiba spun mulți) s-a abătut asupra 
satelor noastre și gospodăriile agricole 
au fost lichidate, s-au încumetat să-și 
organizeze o firmă agricolă proprie și 
să ducă mai departe faima satului în tot 
raionul și nu numai. Florică a muncit de 
mic copil umăr la umăr cu părinții. Nu se 
rușina niciodată să se așeze la cârma 
tractorului sau a combinei, ba chiar și la 
mulsul celor 15 vaci pe care le avea în 
îngrijire mama. Le făcea băiatul pe toa-
te cu multă râvnă, în timp ce alți colegi 
de clasă se pierdeau zile întregi cu hal-
ba de bere în mână pe lângă prăvăliile 
din localitate sau alergau după fustele 
fetelor pe la discoteci. La cei 24 de ani 

ai săi, bineînțeles cu ajutorul părinților, 
el a reușit să-și dureze o casă de o rară 
frumusețe în sat. Reușise flăcăul să 
facă și studii tehnico-profesionale, unde 
însușise toate meseriile necesare când-
va în colhozuri – șofer, tractorist, com-
bainer și altele. 

Aglaia crescuse o frumusețe de 
fată. Mulți flăcăi din sat o visau în ro-
chie albă de mireasă alături. Și cum vă 
spuneam, imediat ce a absolvit clasa a 
zecea, părinții au început să se miște 

cu pregătirile de nuntă. Fata nu nutrea 
sentimente deosebite pentru Florică, 
dar nici nu putea spune că-i este indife-
rent. Nutrea față de băiat mai degrabă 
sentimente frățești. În plus, fata încă nu 
era pregătită să îmbrace rochia de mi-
reasă. La fel ca alte fete de seama ei 
vroia să facă studii, să obțină o profesie 
și apoi să-și întemeieze o familie, de ce 
nu și alături de Florică. Părinții o țineau 
morțiș una și bună că studiile nu sunt 
pentru o fată ca ea și că alături de un 
asemenea flăcău nu va avea nevoie să 
lucreze, ci să-și vadă de treburile casei 
și de copiii ce vor veni pe lume. Dar, 
vorba ceea: nu mor caii când vor câi-
nii. Planurile părinților s-au dus de râpă 
când în primăvara acelui an poștașul i-a 
adus lui Florică chemare la comisaria-
tul militar. Mult s-au scârbit cei ai casei, 
dar nu au avut ce face. Legea e lege și 
apoi, s-au gândit ei, că armata îl călește 
pe oricare bărbat. S-a dat o petrecere 
de neuitat când Florică a fost condus la 
armată de întregul sat. Părinții au chitit 
în așa fel încât tinerii să fie așezați în 
capul mesei ca la o nuntă. În toiul petre-
cerii Florică a luat-o de mână pe Aglaia 
și, privind-o drept în ochi, i-a spus:

– Aglăiță, scumpa mea. Mă duc cu 
inima frântă pentru că rămâi aici, iar eu 
voi fi departe de tine. Sper că o să-mi 
scrii, iar răvașele tale mă vor ajuta ca 
cei doi ani de cătănie să treacă neob-
servați.          

Fata a dat afirmativ din cap, dar 
numai Dumnezeu știe la ce se gândea 
atunci. În acea noapte s-au plimbat până 
în zori sub clar de lună, iar primele raze 
ale soarelui i-a găsit îmbrățișați într-un 
lan de porumb de la o margine de sat. 
A doua zi și-au luat rămas bun. Aglaia 
l-a condus pe Florică până la punctul de 
recrutare din Chițmani. Peste vreo săp-
tămână au început să vină ca un noian 
în iarnă scrisorile de la flăcău. Primele 
șase luni fata îi scria regulat. În toamna 

acelui an a plecat la Cernăuți pentru a 
intra la o instituție de învățământ. Fiind 
pasionată de limba Marelui Eminescu a 
ales filologia română. După plecarea lui 
Florică la cătănie a citit literatura nece-
sară și s-a pregătit mult pentru a-și îm-
prospăta cunoștințele acumulate în anii 
de școală. Mult s-a împotrivit mamă-sa, 
dar fata a nu a cedat. Până la urmă fii-
ca i-a promis că imediat după absolvi-
rea facultății va reveni ca învățătoare în 
satul natal și mama s-a liniștit. În gân-
dul ei Aglaia nu avea nici o intenție de 
a reveni la țară. Prietenele din clasele 
mai mari i-au povestit că la oraș e o altă 
viață și că acolo sunt mai multe posibi-
lități de a se aranja la un loc de muncă 
stabil și bine plătit. Și iată-le examenele 
de admitere. Prima încercare, la limba 
română, a trecut-o cu succes, dar iată 
compunerea pe temă liberă, ce se scria 
pe acele timpuri, i-a jucat festa. În fine, 
Aglaia nu și-a văzut numele în lista 
celor admiși la studii, dar nu s-a pier-
dut cu firea. A decis să nu se întoarcă 

în sat, ci să încerce în anul următor și 
i-a spus mamei că a fost înmatriculată 
în anul întâi. A fost găzduită de priete-
nele sale, ce-și făceau deja studiile la 
diferite instituții, și s-a angajat cu ser-
viciul în cantina universității pentru a fi 
mai aproape de Alma-mater îndrăgită. 
După vreo câteva luni de ședere în oraș 
Aglaia a făcut cunoștință cu Sergiu, un 
aventurier fără pereche, care a reușit 
să-i sucească mințile din primele zile. 
Fata a uitat cu totul de simpatia sa de la 
țară și se vedea deja alături de Sergiu o 
doamnă de la oraș, care-i va naște mulți 
copii. Mai pe scurt, fata s-a îndrăgostit 
de la prima vedere. Însă, dragostea lor 
a apus, după cum a și început de rapid, 
fără ceartă și fără supărări. Într-o sea-
ră, Sergiu i-a spus că sentimentele lui 
față de ea nu mai sunt ca la început și 
Aglaia și-a strâns în grabă lucrurile și a 
plecat, fără a-i cere careva explicații, la 
prietenele sale. Peste câteva zile a pri-
mit o scrisoare de la mamă-sa în care 
ea îi comunica că Florică s-a întors din 
armată și ar fi bine să dea pe acasă. Și 
fata a decis să plece în sat. Dacă nu va 
reuși să restabilească relațiile cu Flori-
că, s-a gândit în sinea ei, va fi alături 
de ființele dragi inimii – părinții. Înainte 
de plecare a hotărât să facă un control 
medical. Avea amețeli și grețuri, ce nu-i 
dădeau pace mai multe zile la rând. 
După ce a examinat-o medicul terape-
ut, o doamnă sub 50 de ani, a exclamat:

– Draga mea, cred că ar fi mai bine 
să intri în cabinetul vecin. E pe linia me-
dicului-ginecolog.

Toată lumea s-a prăvălit într-o clipă 
sub picioarele Aglaiei. Ce să facă? Ini-
ma îi zicea să nu facă această crimă, să 
nu ucidă un suflet nevinovat. Nici nu do-
rea acest lucru. Erau încă prea proas-
pete și atât de puternice sentimentele 
pentru Sergiu.

Dumitru VERBIȚCHI  
 (Va urma)           

Fiecare dintre noi, muritorii, are parte în această 
viață de lecții din partea destinului. Aceste surpri-

ze sunt uneori plăcute, altădată vin ca un tunet din 
senin. Și nu fiecare are puterea de a le accepta și a 
le însuși. Unii trec peste ele, dând vraiște din mână. 
Și abia când viața înclină spre chindii și în plete apar 
primele fire albe, oamenii își dau seama că Destinul a 
fost blând cu ei și a avut atâta dreptate.
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Planta magică. Previne bolile arteriale
și reîntinerește ficatul

Este cultivat pe scară 
largă încă din Egiptul 

antic, iar romanii îl utilizau 
pentru prevenirea bolilor 
contagioase. Este cunos-
cut ca un condiment tra-
dițional. Nu toată lumea 
știe însă că poate, printre 
altele, să reîntinerească fi-
catul sau să prevină bolile 
arteriale. Allium sativum, 
cunoscut sub numele de 
usturoi, este folosit în 
aproape orice preparat 
culinar, fiind de nelipsit în 
bucătărie. Cele mai în vâr-
stă persoane obișnuiesc 
să mănânce câte un cățel 
de usturoi zilnic, pentru că 
„e bun pentru  sănătate". 
Au dreptate, însă cât de 
bun este?

Cel mai puternic
antibiotic

Sub formă de aliment pur, usturoiul este 
cel mai puternic antibiotic din lume. Viruşii 
răcelii, gripei sau virozei nu au șanse de su-
praviețuire în prezența sucului de usturoi. În 
același timp, combate infecțiile și degajea-
ză bronhiile, sinusurile și plămânii.

Eficient împotriva strep-
tococilor

Usturoiul este bogat în germaniu și sele-
niu organic, conține „ajeola", o substanță ce 
diluează sângele, prevenind astfel formarea 
cheagurilor și are peste o sută de compuși 
ai sulfului. S-a descoperit că usturoiul dis-
truge streptococii care cauzează scarlatina, 
difteria și inflamarea învelișului inimii.

Previne bolile arteriale
Consumul de usturoi are o puternică ac-

țiune în limitarea efectelor coagulării sânge-
lui cu un conținut mare de colesterol. 

Scade tensiunea arterială 
crescută

Se cunoaşte faptul că usturoiul a fost 
găsit de sute de medici ca fiind remediul 
ideal pentru scăderea hipertensiunii, însă 
nimeni nu știe exact de ce. Unii medici cred 
că ar dilata arterele, scăzând astfel presiu-
nea, alții se bazează pe puterea usturoiului 
de a înlătura diferite infecții, şi, prin urmare, 
de a reduce tensiunea arterială.

Reîntinerește ficatul
Usturoiul are capacitatea de a detoxifia prin 

eliminarea bacteriilor putrefactive din intestine, 
ajutând în acest mod ficatul să se odihnească. 
Este cunoscut și ca un stimulent puternic al su-
curilor gastrice și ajută la stimularea și intensifi-
carea fluxului sangvin din ficat.

Adjuvant
în diabet

Deși nu vindecă diabetul, 
s-a descoperit că usturoiul 
scade glicemia, putând fi ast-
fel folosit pentru a controla di-
abetul.

Leac pentru bo-
lile de stomac
Consumat cu regularita-

te, poate vindeca bolile de 
stomac și intestine, allicina 
din usturoi stimulând pere-
ții acestuia pentru a secreta 
enzime gastrice. Dacă este  
consumat de persoane bol-
nave, poate irita stomacul. În 
acest caz  medicii recomanda 
diluarea acestuia, fie în ou și 
lapte, fie prin consumarea lui 
în formă gătită. Poate calma 
stomacul și fiind folosit ex-

tern, în cataplasme și băi pentru 
mâini și picioare. Încă din antichi-
tate, era folosit pentru eliminarea 
gazelor, a crampelor și a simpto-
melor de inflamaţie. 

Ajută
 în constipație

Amestecat cu ceapă, lapte și 
iaurt și consumat în moderație, us-
turoiul poate rezolva problema con-
stipației.

Eficient
în problemele

nasului și ale gâtului 
Este un antiseptic puternic în in-

fecțiile de  ochi, nas, gât și urechi, 
dar are efect curativ și asupra bolilor 

cronice ale aparatului respirator superior.

Ce alimente alungă oboseala
Te simţi obosit, deşi tocmai ce 

ai terminat ceaşca aburindă de 
cafea? Dar, starea de moleşeală se 
reduce şi dacă incluzi în dietă anu-
mite alimente ce au efect energizant 
asupra organismului.

Consumă la micul dejun fulgi
 de ovăz

Pentru a fi în formă încă din zorii zilei, este bine de con-
sumat o farfurie de cereale la micul dejun. Datorită carbohi-
draţilor şi vitaminelor din conţinutul acestora, organismul va 
primi doza de energie necesară pentru prima parte a zilei. 
Fulgii de ovăz sunt varianta ideală pentru micul dejun şi în 

caz de dietă. În plus, pot completa aportul zilnic 
de vitamine şi minerale.

Iaurtul, aliment energizant
Dacă seara înainte de culcare paharul de lap-

te este cel care ajută la instalarea somnului, 
pe parcursul zilei iaurtul este cel care oferă 
organismului energie. Simplu sau cu fructe, la 
micul dejun sau ca gustare între mese, iaurtul 
conţine calciu şi proteine ce ajută la întărirea 
sistemului imunitar.

Cât mai multe fructe
Cu un conţinut ridicat de vitamine şi anti-

oxidanţi, fructele sunt alegerea potrivită când 
vine vorba de o ,,doză” de energie. În speci-
al pentru faptul că pot fi păstrate uşor pentru 
perioade scurte de timp. Bananele, merele şi 
citricele pot reprezenta varianta ideală de de-
sert energizant.

Oleaginoasele, de ajutor
Oleaginoasele conţin proteine, necesa-

re pentru ca organismul să producă în mod 
natural energie. În plus, pot păstra senzaţia 
de saţietate pentru mai mult timp şi aduc or-
ganismului acizi graşi esenţiali, fibre şi an-
tioxidanţi.

Ardeiul gras 
Unele legume sunt de fapt o veritabilă sursă de ener-

gie. Datorită conţinutului bogat în carbohidraţi, fibre şi 
vitamine, ardeiul gras aduce nutrienţii necesari dietei zil-
nice. 

Ce te ajută să te energizezi:
* hidratarea optimă a organismului
* odihna eficientă
* dietă sănătoasă
* ceaiul verde etc.

(Leacuri şi terapii)



14 LC
Joi, 28 iunie 2018 Diverse

Colaborarea Bibliotecii din Culiceni în cadrul proiectului
„LIBRO VOIAJEUX"

O surpriză plăcu-
tă pentru toţi 

a fost colaborarea 
Bibliotecii din Cu-
liceni cu proiectul 
franco-moldovean 
„Libro Voiajeux". Cu 
mare plăcere doresc 
să povestesc despre 
acest proiect şi cum 
a fost pus începutul 
acestei colaborări.

La 22 iunie, în Biblioteca din 
Culiceni au intrat doi oaspeţi ne-
cunoscuţi. Am făcut cunoştinţă 
cu tinerii Alina şi Martin. Ei mi-au 
povestit că sunt din Republica 
Moldova, din satul Cociulia. Martin 
este de naţionalitate francez,  iar 
Alina –  moldoveancă. Le-am or-
ganizat o mică excursie prin bibli-
otecă, care le-a plăcut foarte mult, 
spunând că „este foarte drăguţ 
amenajată". Pe parcursul cunoş-
tinţei am aflat că ei nu au venit pur 
şi simplu în vizită, ci cu un proiect 
extraordinar pentru bibliotecă. „Li-
bro Voiajeux" este un tânăr cuplu 
franco-moldovean, care timp de 
zece luni  călătoreşte prin Franța, 
Moldova şi Ucraina. Este o excur-
sie de solidaritate în jurul cărții şi 
a jocului. Alina şi Martin au fost 
foarte curioşi să descopere Ucrai-
na şi oamenii ei. Mai precis, zona 

Cernăuţi şi un sat de tipul localită-
ţii Cociulia, cu condiţia să dispună 
de bibliotecă. Totuşi, eram curioa-
să să aflu cum din toată Ucraina ei 
au ales sătucul nostru. Am aflat că 
timp de 3 zile, cu harta în mână, 
au cutreierat satele din regiunea 
Cernăuți. În primul rând, au luat 
o direcție într-o zonă muntoasă, 
unde nu se vorbea deloc limba ro-
mână. Şi cel mai amuzant a fost 
pentru ei starea drumurilor. Pentru 
a face 100 km e nevoie de 4-5 ore 

aproximativ. Credeau că drumuri 
rele, cu gropi, sunt doar în Mol-
dova… Dar, un lucru plăcut a fost 
pentru ei când au aflat că ucraine-
nii pe care i-au întâlnit, sunt foarte 
amabili, deschiși și primitori.  

– Iată un exemplu. Într-un sat, 
intrând în bar, ca să mâncăm ceva, 
câțiva tineri care erau acolo, au 
văzut că suntem persoane străine, 
și au început să vorbească cu noi. 
Și așa ni se întâmplă mai peste 
tot unde mergem. Într-un magazin 

unde ne-am oprit să vedem dacă 
cineva vorbește româna și ne poa-
te orienta în ce direcție să plecăm, 
l-am întâlnit pe Sorin, grănicer în 
zona de frontieră. Stând de vorbă 
cu el, am hotărât să venim în sa-
tul lui natal și să încercăm să re-
alizăm aici proiectul. Iată aşa am 
ajuns în satul Culiceni. 

Clar că am fost de acord să 
începem colaborarea, pentru să-
tucul nostru acesta este un eve-
niment foarte important şi suntem 

mândri, fiindcă din toată Ucraina 
ei au ales Biblioteca din Culiceni. 

În ziua ceea, Martin şi Alina 
s-au stabilit la noi în sat. A doua 
zi la bibliotecă s-au adunat copiii, 
care erau foarte curioşi să vadă 
ce se va întâmpla. În sala mare 
a Casei de cultură s-a petrecut 
acţiunea dată. În primul rând, am 
făcut cunoştinţă cu oaspeţii noştri, 
apoi a urmat o expoziţie de carte. 
Expoziţia a fost foarte deosebită 
prin faptul că în aceste cărţi  sunt 
multe imagini şi puţin text. 

În continuare au urmat aşa-nu-
mitele „jocuri de societate". Aceste 
jocuri sunt confecţionate din lemn, 
pe care apoi noi le putem confec-
ţiona  împreună. A fost ceva nou 
pentru copii. Prin aceste jocuri co-
piii şi-au antrenat răbdarea, aten-
ţia, gândirea, imaginaţia şi lucrul 
în colectiv.  Întâlnirea s-a terminat 
cu emoţii pozitive şi cu dorinţa de 
a reveni.

Duminică, de Ziua tineretului, 
la acest proiect au fost invitaţi şi 
tinerii din localitate, care au rămas 
uimiţi de astfel de distracţii. Ei au 
ajuns la concluzia că în acest mod 
e mai bine să-ţi petreci timpul li-
ber, decât pur şi simplu să stai cu 
ochii în telefon. A doua  întâlnire în 
cadrul proiectului „Libro Voiajeux" 
din nou s-a încheiat cu  succes. 
Deci, sperăm că în continuare vor 
urma şi alte activităţi ale bibliotecii 
în cadrul acestui proiect.

Tatiana ANDRUS,
şefa Bibliotecii din Culiceni

Cea mai mediatizată din România, care a apărut la toate 
posturile TV, Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, Show 
păcătos etc.

Sunt multe vrăjitoare care profită de numele meu, folo-
sindu-mi numele.

Telefoanele afişate în anunţ sunt numai ale mele şi nu se 
vor schimba niciodată!

Doamna Melissa vă ajută să aveţi spor în afaceri, câşti-
guri în bani, realizări în toate domeniile care vă interesează, 
dragoste şi noroc.

Dacă aveţi probleme în dragoste, afaceri, sunteţi ne-
mulţumită lângă persoana iubită, dacă nu vă merge bine în 
ceea ce faceţi, atunci apelaţi la mine şi vă voi rezolva orice 
problemă.

Vrăjitoarea Melissa vine acum în ajutorul tuturor celor 
care au nevoie. Contactaţi-mă!

Fiecare om din orice colţ al lumii doreşte să aibă noroc în 
dragoste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu vă pot re-
zolva aceste probleme numai în 24 de ore cu rezultate garantate.

Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pentru a vă face o primă ve-
rificare.

Vrăjitoarea Melissa din România vă rezolvă orice doriți!
Doamna Melissa deţine cartea magică veche de peste 100 

de ani cu care face cele mai puternice desfaceri de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează cu 

magie veche şi pot rezolva orice fel de problemă şi orice dorinţă aveţi.
Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare de magie albă şi preoţi şi nu 

aţi fost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit şansa de a obţine ceea 
ce doriţi.

Sunt o femeie cu puteri foarte mari care pot să aduc un băr-
bat sau o fe meie în numai trei ore la persoana care îl doreşte.

Prin plante şi leacuri pot vindeca boli de piele, scot argintul 
viu, lecuiesc beţia, impotenţa, pot salva tinerii de vicii nedorite, 
aduc persoane plecate de acasă, împreunez familii dezbinate, 
ajut în spor şi afaceri etc.Vrăjitoarea Melissa, singura din România care vine

în ajutorul dumneavoastră cu dezlegări de farmece,
blesteme, necazuri în familie şi despărţiri.

Redacția ziarului nu poartă răspundere  
pentru conținutul anunțurilor publicitare

Relații la tel. +38(068)2867379;
+38(099)2294132;

+(40)747500601, sau pe viber

Cea mai cunoscută tămăduitoare, 
Lucreția MELISSA,  

sosită la Cernăuți la cererea
românilor care au probleme, aflați 

în suferință

Spartachiada profesorilor
Suceava-2018
Recent s-au desfășurat competiții sportive între profeso-

rii din România, în calitate de organizator fiind Alianța 
Sindicatelor din Învățământ Suceava. La competiții au par-
ticipat și reprezentanți din Republica Moldova și Ucraina. 
Delegația din Ucraina a fost reprezentată de către profesori 
din comuna Mahala, raionul Noua Suliţă, condusă de pri-
marul comunei Elena Nandriș.

Destoinic au apărat onoarea comunei noastre profesori de la Școala medie  Ma-
hala „Grigore Nandriș”, Școala medie Ostrița și lucrătorii Căminului cultural din Ma-
hala.  Ei au participat la competiţii de șah, alergări (Ana Bujenița –  locul III, Andrei 
Bujenița și Dumitru Gaina  – locul IV), darts, volei (Diana Trișcheu, Maria Mihalcean, 
Cristina Fedorec-Bujenița, Stela Bujenița, Tatiana Guzun, Iulia Scalovscaia, Diana 
Comarițcaia, Marina Zaidel, Ana Bujenița, Elena Nica ц locul III), tenis de masă 
(Diana Trișcheu și Dumitru Gaina – locul IV), tenis de câmp, tenis cu piciorul, fotbal, 
pescuit sportiv, badminton (Diana Comarițcaia, Marina Zaidel), ciclism, street-ball 
(Cristina Fedorec-Bujenița, Iulia Scalovscaia și Andrei  Bujenița –  locul III), handbal 
și lupta cu otgonul (Tatiana Guzun, Ana Bujenița, Elena Nica, Dumitru Zaidel, Vasile 

Gostiuc, Dumitru Zagariciuc, Ilie Caulea –  locul III) și natație (Maria Mihalcean, 
Stela Bujenița –  locul IV).

Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii se formează prin harul lor, prin do-
rinţă şi vis, afirmă celebrul sportiv Muhamed Ali.

Cristina FEDOREAC-BUJENIŢA, director-adjunct pentru educație
la  ȘM Mahala „Grigore Nandriș”
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Ziua de naşte-
re a fost întotdeauna 
un prilej de meditaţie, 
de bucurie şi de spe-
ranţă. În zi de sărbă-
toare, emoţii plăcute, 
pline de bucuria îm-
plinirilor şi dulceaţa 
visurilor vibrează în 
sufletul domnului 
Vitalie TOPOREŢ 
din localitatea Nesvo-
ia, raionul Noua Suli-
ţă, care în cea de a 2-a zi a lunii lui Cuptor  îşi va 
marca frumosul jubileu de 30 de ani. 

Cu prilejul zilei de naştere, părinţii îi transmit sin-
cere şi călduroase felicitări, însoţite de cele mai fru-
moase urări de tinereţe eternă, viaţă lungă, plină de 
sănătate, voie bună, fericire, noroc şi înţelepciune.

Şi prin intermediul ziarului nostru, iubiţii părinţi 
vin să-i spună cu mult drag: „Scumpul nostru, te 
iubim şi suntem mândri de tine, eşti stâlpul casei 
părinteşti, gospodarul familiei. La mulţi ani şi toţi fe-
riciţi!”. La aceste frumoase urări, se alătură fiicele 
Vitalina şi Mihaela, sora Carolina împreuna cu soţul 
Cornel, precum şi buneii, rudele şi toţi prietenii, ca-
re-i doresc sărbătoritului o viaţă fericită, pe măsura 
frumuseţii sufletului, şi aceste cuvinte izvorâte din 
adâncul inimii:

Scumpule, să ne trăieşti
Mulţi ani – împărăteşti,
Să-ţi dea Domnul sănătate,
Masă plină cu bucate,
Pace-n suflet şi în gând,
Viaţă lungă pe pământ, 
Mult noroc, vivacitate,
Doar de bine să ai parte!

La mulţi ani!

A N U N Ț ! 
Specializări noi pentru viitorii studenţi ai Universităţii Naționale

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

perspectiva 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.

La 26 iunie 
şi-a sărbătorit ziua 
de naştere domnul 
Vasile DUGAN din 
or. Cernăuţi, care în 
decursul vieţii sale a 
cunoscut foarte bine 
romantica şi respon-
sabilitatea profesiei 
de jurnalist. A activat 
în presa scrisă, la ra-
dio şi televiziune. În 
prezent veteranul jur-
nalisticii bucovinene se află la odihna binemeritată, 
dar participă permanent la activitatea Societăţii de 
cultură austro-germană din Cernăuţi, se preocupă 
de istoria satului său natal, Corceşti din raionul Hli-
boca. 

Cu prilejul zilei de naştere, domnul Vasile pri-
meşte cele mai sincere felicitări din partea colegilor 
de breaslă, membrilor Societăţii de cultură aus-
tro-germană din Cernăuţi, de la cei dragi şi apro-
piaţi, care îi urează, pe lângă tradiţionalul „La mulţi 
ani!”, sănătate şi fericire, bunăstare şi tihnă sufle-
tească, bucurii din partea nepotului şi multe veri 
frumoase înainte.    

Spre sfârşitul acestui minunat 
Cireşar, la 29 iunie, îşi va marca un fru-
mos jubileu al vieţii – 55 de ani, domnul 
Mihail ACATRINI, directorul Şcolii me-
dii din satul Băhrineşti, raionul Hliboca. 

Cu cele mai frumoase gânduri de 
sănătate, bucurii, viaţă lungă, vin să-l 
felicite cu ocazia jubileului cele mai 
apropiate şi scumpe fiinţe – soţia Svet-
lana, feciorii Vladimir şi Mihail, nora 
Ana, drăgălaşa nepoţică Sofia. 

Scumpul  nostru! La ceas jubiliar îţi 
dorim să ai parte de mult noroc şi feri-
cire, bunăstare şi optimism, visuri îm-
plinite, multă stimă şi dragoste din 
partea celor apropiaţi. 

Îți dorim din partea noastră
Să ai o viață frumoasă,
Să-ți dea Bunul Dumnezeu 
Numai bine, nici un rău.
Dragoste, noroc și parte,
Pe urmă le faci pe toate.
Să-ți dea Dumnezeu putere,
De la noi doar mângâiere.
Un zâmbet să te facă fericit,
Să fii toată viața iubit.

La mulți ani!

În acest sfârșit 
de Cireșar începe din 
plin un an nou în viața 
doamnei
Valentina POSTEUCĂ

din satul Stă-
neşti, raionul Hliboca. 
În aceste zile de la 
cumpăna dintre cele 
mai frumoase luni ale 
anotimpului verii este 
felicitată cu căldură 
de către soțul Gheorghe, feciorii Iurie și Dumitru, 
mama Silvia, de părinții-socri, de viitoarea noră, Ali-
ona, de surori și toate rudele, care vin să-i ureze tot 
binele de pe acest pământ, o viață lungă cu sănă-
tate și mult noroc.

Draga noastră! În acest ceas aniversar, când 
încă un an bate la ușa sufletului tău mărinimos, noi 
îți dorim:

Să ningă-n viața ta cu fulgi de fericire,
Să-ți fie visele un zbor de împlinire,
Povara vieții fie-ți un car cu sănătate,
Iar sufletul mereu scăldat în bunătate. 
Să ai oricând în drum un soare zâmbitor,
Alături chipuri dragi și-un înger păzitor.
Muncește așa precum n-ai avea nevoie de bani, 

iubește așa precum nimeni niciodată nu te-a rănit, 
cântă de dor de parcă nimeni nu te-ar auzi, trăiește 
așa de parcă paradisul ar fi pe pământ. 

La mulţi ani!     

ÎN ATENŢIA CITITORILOR!
Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea 

Dumneavoastră să apară la timp, Vă rugăm 
să le expediaţi pe adresa redacţiei până în 
ziua de marţi a săptămânii de apariţie a zia-
rului, indicând şi datele de contact (numă-
rul de telefon şi E-mail) pentru a clarifica 
mai multe detalii despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei
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Cunoscută în special dato-
rită rolului din serialul “Gos-
podine disperate”, actrița Eva 
Longoria a devenit mamă pen-
tru prima dată la vârsta de 43 
de ani. Actrița a adus pe lume 
un băiețel pe care l-a botezat 
Santiago Enrique.

„Suntem foarte recunoscători 
pentru această minunată bine-
cuvântare”, au declarat cei doi 
soţi revistei „Hola! USA”. Eva 
Longoria a devenit mamă după 
ce a născut în Cedars-Sinai Me-
dical Center din Los Angeles. 
Pentru starul din serialul “Gos-
podine disperate”, acesta este 
primul copil, în timp ce soțul ei 
mai are trei copii – José, Tali și 
Mariana, dintr-o căsătorie ante-
rioară.

În urmă cu câteva luni, Eva 
Longoria a vorbit despre acest 

moment, declarând că „Sunt ne-
răbdătoare, dar emoționată de 
asemenea. Agitată, nerăbdătoa-
re, emoționată”.

Actrița în vârstă de 43 de ani 
și Jose Baston s-au căsătorit în 
mai 2016 în cadrul unei ceremo-
nii private ce a avut loc în Valle 
de Bravo, Mexic, în casa acto-
rului. 

Alături de cei doi, la fericitul 
eveniment au fost aproape 200 
de invitați, printre care Victoria și 
David Beckham și actrița Pene-
lope Cruz. Eva Longoria și Jose 
Baston formează un cuplu din 
2013 și s-au logodit în 2015, în 
Dubai.

Jose Baston, în vârstă de 50 
de ani, este președintele Televi-
sa, cea mai mare companie de 
media din America Latină.

Eva Longoria a devenit 
mamă pentru prima dată


