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REGIUNEA CERNĂUŢI: VREMEA REA A 
PROVOCAT PAGUBE DE APROXIMATIV 

60 MILIOANE GRIVNE 
Vremea rea ce s-a abătut 

asupra regiunii Cernăuți în pe-
rioada 28 iunie – 1 iulie, a pro-
vocat pagube de aproximativ 
60 milioane grivne, a declarat 
guvernatorul regiunii Cernăuţi, 
Oleksandr Fişciuk. „În prezent, 
organele competente sunt în aș-
teptarea și preluarea operativă 
a solicitărilor cetățenilor care au 

avut de suferit în urma inunda-
țiilor, pentru a le oferi asisten-
ță materială. În cele din urmă 
vom apela la  Guvern pentru ca 
această asistență să fie alocată 
din fondul de rezervă”, a spus 
Fişciuk. Reamintim că  fenome-
nele meteo periculoase (rafale 
de vânt puternic cu aspect de 
vijelie, precipitaţii) care au lovit 

săptămâna trecută  regiunea 
Cernăuţi  au inundat peste 300 
de locuinţe, zeci de localităţi au 
rămas fără curent electric. Fur-
tuna a pus la pământ zeci de co-
paci şi stâlpi de electricitate, mai 
multe poduri au fost ruinate. Fur-
tuna a afectat 204 localităţi din 7 
regiuni ale ţării, raportează Ser-
viciul pentru Situaţii de Urgenţă. 

Pădurile  sunt  pline de 
ciuperci. Atenție la cele 

otrăvitoare!
După ploaie şi zile cu soare 

au răsărit ciupercile. Pădurile din 
regiune sunt pline de bureți şi cei 
dornici de o tocăniță se scoală cu 
noaptea în cap pentru a cutreiera 
codrul. Dar trebuie să avem mare 
grijă la ce anume culegem, pen-
tru că  aparent sunt apetisante 
multe specii de ciuperci dăună-
toare și pot crea probleme, de la 
o simplă indigestie până la otrăvi-
re.  În ultimele zile două persoa-
ne din regiune au ajuns pe patul 
de spital din cauza intoxicării cu 
ciuperci.  Un bărbat de 42 de ani 
din Corceşti (raionul Hliboca) a 
fost internat după ce a consumat 
ciuperci. Un caz similar a avut 
loc la Buda Mică (raionul Herţa), 
unde o tânăra de 17 ani  s-a in-
toxicat cu ciuperci.  Medicii atrag 
atenţia, că cel mai bine ar fi ca 
iubitorii plimbărilor prin pădure să 

se ferească să culeagă ciuperci 
fără să le cunoască foarte bine. 
Cel mai indicat ar fi, dacă tentația 
este prea mare, să plece la cu-
les alături de un specialist care 
să diferențieze în multitudinea 
de specii pe cele bune de gătit 
de cele otrăvicioase. Din cauza 
ploilor frecvente din ultimul timp 
şi a mediului poluat, multe specii 
de ciuperci care până în prezent 
erau comestibile au devenit otră-
vitoare.  Potrivit specialiştilor, in-
toxicaţia cu ciuperci este cauzată 
de toxinele conţinute în acestea, 
extrem de agresive pentru orga-
nismul uman. Nu rare sunt cau-

zele când intoxicaţiile cu ciuperci 
devin mortale.

În cazul intoxicaţiilor cu ciu-
perci e foarte important să vă 
adresaţi cât mai urgent la medic. 
Primele simptome apar peste 
aproximativ două ore de la con-
sumarea lor - greţuri, vomă, dia-
ree, transpiraţie excesivă. După 
şase ore, bolnavul poate suferi 
de cefalee, ameţeală şi agrava-
rea stărilor de vomă, iar după 72 
de ore pot să apară complicaţii 
severe hepatice şi insuficienţă 
renală, ceea ce poate conduce la 
un sfârşit letal. În cazul intoxicaţi-
ei cu ciuperca ,,pălăria şarpelui”, 
dacă bolnavului nu i se acordă de 
urgenţă asistenţă medicală, el îşi 
pierde cunoştinţa şi intră în comă. 
Unele ciuperci, susţin medicii, de-
vin toxice dacă sunt consumate 
împreună cu alcool. Intoxicaţiile 

de ciuperci se produc acciden-
tal, prin consumarea de ciuperci 
recoltate din flora spontană. Pot 
fi cauzate atât de nedeosebirea 
corectă a tipurilor de ciuperci cât 
şi de fenomenul de încrucişare cu 
spori între ciupercile comestibile 
şi cele otrăvitoare. Specialiştii 
recomandă consumul exclusiv al 
ciupercilor de cultură, avertizând 
că toxicitatea acestora depinde 
de zona de unde au fost recol-
tate, de vârsta lor, de anotimp, 
de cantitatea ingerată, de modul 
termic de preparare a lor şi de 
starea de sănătate anterioară a 
persoanei.

INVITAŢIE LA CEA 
DE A 21-A EDIŢIE 

A IARMAROCULUI 
DE SÂNPETRU

În perioada 7-8  iulie la Cernăuți  va avea loc 
cea de-a 21-a ediție a Iarmarocului de Sânpe-
tru. Deschiderea oficială a sărbătorii, devenite 
deja o frumoasă tradiție în Bucovina, va avea 
loc în Piaţa Centrală situată în fața Primăriei 
orașului. Întreprinzătorii și meșterii populari din 
regiune vor pune la dispoziția tuturor locuitori-
lor și oaspeților orașului Cernăuți, o gamă largă 
de expoziții cu vânzare a diverselor produse și 
mărfuri tradiționale bucovinene. Evenimen-
tele din cadrul Iarmarocului de Sânpetru vor 
avea loc pe străzile Principală, Sadova, Guzar, 
Kobâleanska, Şkilna şi în pieţele Sf. Maria şi 
Filarmonicii.   Potrivit organizatorilor, programul 
de sărbătoare al  Iarmarocului de Sânpetru va 
fi unul de excepţie şi  va cuprinde o serie de 
spectacole muzical-artistice, programe distrac-
tive pentru adulți și copii, expoziţii cu  vânzare 
a produselor alimentare specifice Bucovinei, 
master-class-uri și altele.
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Pagină realizată de Mihai URSU

AI MAȘINĂ, AI BELELE!
NOI REGULI PENTRU MAȘINILE

CU NUMERE STRĂINE

În Rada Supremă a fost în-
registrat un nou proiect de lege 
privind autovehiculele cu numere 
străine de înmatriculare. Aces-
ta prevede ca toți proprietarii cu 
astfel de vehicule să părăsească 
Ucraina în termen de șase luni. 
Apoi aceştia vor intra din nou în 
ţară unde vor trebui să achite 
taxele vamale şi să înregistreze 
maşina cu numere de înmatri-
culare ucrainene. Proprietarii de 
maşini noi sau foarte scumpe 
vor plăti cele mai mici taxe. În 
schimb legalizarea maşinilor mai 
vechi va fi mult mai costisitoare. 

De exemplu, un Hyundai Sona-
ta de mâna a doua costă în UE 
aproximativ 3 mii de euro şi tot 
atât va costa şi legalizarea lui în 
Ucraina.   Experţii ucraineni spun 
că  vămuirea maşinilor străine, 
ținând seama de vârsta lor, nu 
este raţională. Este puţin proba-
bil ca proprietarii de autoturisme 
care cumpără maşini ieftine să 
poată achita taxele vamale care 
sunt identice cu costul maşinii. La 
etapa actuală pe drumurile ucrai-
nene circulă aproximativ 2 milioa-
ne de autoturisme cu numere de 
înmatriculare străine. 

Rusia, principalul partener 
comercial al Ucrainei

În perioada  ianuarie-aprilie 
2018, Ucraina a importat mărfuri  
din Rusia în valoare de 2,56 mi-
liarde de dolari. Potrivit ultimelor 
date ale Serviciului de Stat pen-
tru  Statistică, importul de mărfuri 
din Rusia în Ucraina în această 
perioadă, comparativ cu perioa-
da similară din 2017, a crescut cu 
31%.

Agresiunea  rusă în Estul 
Ucrainei continuă al patrulea 
an consecutiv. În ciuda acestui 
fapt, Rusia continuă să rămână 
principalul partener comercial 
al Ucrainei. Relaţiile economice 
ucraineano-ruse se vor continua 
să se consolideze, consideră 
Vasyl Iurcişyn, director pentru  

programe economice din cadrul 
Centrului Razumkov „Mediul de 
afaceri ucrainean nu a reuşit să 
se reorganizeze pe baze noi şi 
să  devină  competitiv pe pieţele 
globale.  Este mult mai uşor de 
a dezvolta afaceri cu partenerii 
obişnuiţi, fără a avea grija con-
curenţei. Toate grijile sunt legate 
de stabilirea preţului, care poate 
fi corelat în spatele unor sche-
me dubioase. După  patru ani 
de război trebuia relansată  pro-
ducţia şi orientarea spre alte căi  
„comerciale”, consideră Vasyl 
Iurcişyn. Potrivit statisticilor, 
Ucraina a exportat mărfuri în Fe-
derația Rusă în valoare de 1,19 
miliarde de dolari şi a importat 

bunuri în valoare de 2,56 mili-
arde de dolari. De fapt, Ucraina 
a exportat bunuri în valoare de 
15,5 miliarde de dolari, în timp 
ce a importat produse în valoa-
re de 16,9 miliarde de dolari. 
Vedem că importurile sunt în 
total 1,3 miliarde de dolari, mai 
mari decât exporturile. În ciuda 
proceselor ce au loc pe arena 
politică externă, Rusia rămâne 
principalul partener comercial al 
Ucrainei. Pe locul doi se situea-
ză China. Anual Ucraina impor-
tă mărfuri chineze în valoare de  
aproximativ 2 miliarde de do-
lari, în timp ce exporturile către 
această ţară constituie doar  649 
milioane de dolari.

Putin a acordat
titulatura onorifică 
„Transilvania” unui 
regiment al forțelor 

armate ruse
Preşedintele Vladimir Pu-

tin a acordat titulaturi onorifice 
unor unităţi militare ruse pentru 
a comemora regimente şi divizii 
sovietice care s-au remarcat în 
cel de-al Doilea Război Mondi-
al, printre titulaturi regăsindu-se 
nume de oraşe şi regiuni din Ro-
mânia, Ucraina, Belarus, Polonia 
şi Germania. Astfel, regimentul 
400 de artilerie autopropulsată a 
primit titlul onorific "Transilvania", 
informează agenţia UNIAN. De-
cretele, care au fost semnate de 
Putin la finalul lunii iunie, şi date 
publicităţii pe 2 iulie, au drept 
scop „să conserveze tradiţiile 
militare şi istorice glorioase şi să 

crească loialitatea faţă de patrie 
şi simţul de datorie militară în rân-
dul personalului militar". Potrivit 
documentelor, de exemplu, Re-
gimentul 6 de Tancuri al Armatei 
Ruse se va numi de acum înainte 
"Regimentul Lviv". Un alt bata-
lion de tancuri a primit numele 
Jytomyr. Astfel, majoritatea uni-
tăţilor militare proaspăt botezate 
de preşedintele rus vor purta de-
acum înainte numele unor oraşe 
din Ucraina. Pe de altă parte, 
există regimente ale armatei ruse 
care au primit numele Varşovia 
(Polonia), Berlin (Germania), Slo-
nin (Belarus), precum şi Transil-
vania (România).

Ucraina, în top 10 al celor mai 
mari exportatori de carne

 de pasăre din lume

Ucraina a exportat 310.000 
de tone de carne de pasăre în 
perioada ianuarie-aprilie 2018. În 
primele patru luni ale acestui an, 
liderii exporturilor de carne de pui 
au fost Brazilia, cu 3,8 milioane de 
tone, UE cu 1,3 milioane de tone 
și Thailanda cu 810, 000 tone, po-
trivit euromeatnews.com. În 2017, 

principalii importatori ai cărnii de 
pui din Ucraina au fost Țările de 
Jos, care au importat carne de pui 
în valoare de 78 milioane de do-
lari, urmată de Egipt (65 milioane 
dolari) și Irak cu (42 milioane do-
lari). Anul trecut, Ucraina a deve-
nit lider în ratingul țărilor furnizoa-
re de carne de pasăre în Europa. 

Unul dintre principalele motive 
este costul scăzut al producției de 
carne din Ucraina. Prețurile pen-
tru carnea de pui în comerțul cu 
amănuntul sunt, de asemenea, 
semnificativ diferite. Într-un super-
market german, 1 kg de carne de 
pui costă aproximativ 5 euro, de 
trei ori mai mult decât în Ucraina.
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Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Pe care drumuri circulă indiferența? 

În anul curent regiunea Cer-
năuți urmează să primească din 
Bugetul de stat 182 milioane griv-
ne pentru repararea și întreținerea 
drumurilor de însemnătate loca-
lă. Banii vor fi repartizați în baza 

faptului că de la 1 ianuarie 2018 
autostrăzile de însemnătate locală 
au fost încredințate direcțiilor re-
spective ale administrațiilor regio-
nale de stat. Iar pentru finanțarea 
reparațiilor și întreținerii drumuri-
lor Guvernul a prevăzut subvenții 
în sumă de 11,5 milioane grivne. 
Este o cifră record, căci până 
acum regiunile nu au beneficiat de 
subvenții ponderabile pentru între-

ținerea drumurilor locale. 
Guvernanții evită călătoriile pe 

drumurile locale, ca să nu numere 
hopurile, însă își „trimit” pe ele in-
tențiile. Să sperăm că după aceste 
intenții se vor lua și lucrători rutieri. 

Șeful ARS Cernăuți, Oleksandr Fiș-
ciuk, a concretizat că în afară de 
repararea drumurilor naționale vor 
începe, după zece ani de la inunda-
țiile din anul 2008, și lucrările de re-
parare a drumurilor și podurilor din 
raionul Putila, deteriorate de stihia 
apelor. Pentru lucrările de reparații 
rutiere vor fi cheltuite 107,2 milioa-
ne grivne, iar pentru întreținerea 
drumurilor  – 76,7 milioane grivne. 

La finele primului semestru 
al anului în curs au fost astupate 
gropile de pe drumurile noastre cu 
o suprafață de 583 metri pătrați. 
Întreprinderea de stat „Cernivețkyi 
oblavtodor” (Gospodăria regională 
a drumurilor) a antrenat la aceste 
lucrări 5 brigăzi și au fost folosite 
circa 50 tone de asfalt. Acești in-
dici, într-o măsură mai mare sau 

mai mică, creează impresia vo-
lumului de muncă îndeplinit, dar 
nicidecum al calității reparațiilor. 
Guvernatorul regiunii s-a exprimat 

în felul următor: mijloace finan-
ciare sunt, rămâne ca lucrările 
să fie executate calitativ. „Iar noi 
vom controla permanent aceste 
lucrări”, a dat asigurări Oleksandr 
Fișciuk. 

La fel ca și huțulii din raionul 
Putila, ani de zile așteaptă brigă-
zile rutiere locuitorii din Valea Si-
retului. Drumul de la Hliboca până 

la Cupca poate fi comparat cu re-
lieful Lunii. Conducătorii auto din 
satele, prin care trece acest drum 
„selenar”, pot participa cu siguran-

ță la raliul cu obstacole. Dar, vai 
de automobilele lor de fabricație 
străină, unele chiar de lux, care 
nimeresc dintr-o groapă în alta. 
În segmentul de lângă podul de la 
intrare în satul Suceveni, au fost 
asfaltate vreo 50 metri de drum. 
Și aici lucrările s-au oprit. Proba-
bil, că lucrările vor fi reluate. Tă-
răgănarea lor încearcă permanent 

răbdarea sătenilor, care, 
în pofida greutăților tind 
să trăiască civilizat. Iată 
un antreprenor din Suce-
veni a construit în centrul 
satului un restaurant de 
toată frumusețea, chiar la 
numit provocător „Paris”. 
Dar în fața acestui „Paris” 
drumul este într-o stare 
deplorabilă. Și așa groa-
pă lângă groapă până la 
Cupca. 

Asemenea drumuri 
trebuie trecute în cartea 
antirecordurilor. Un cup-
cean, parcurgând cu au-
tomobilul calea de acasă 
și până în centrul raional, 
își aduce aminte de toate 
înjurăturile pe care le-a 
știut vreodată. Oamenii 
sunt indignați de calita-
tea serviciului rutier și 

se întreabă nedumeriți: „Oare in-
diferența trece numai pe drumul 
nostru?”. Iar răspunsul îl pot afla 
anume la serviciul rutier.

Drumurile Ucrainei n-au avut parte de gos-
podari adevărați. Dacă autostrăzile, pe 

unde circulă mai des demnitarii cu escorta 
lor și turiștii străini, rezistă cât de cât la cri-
tică, drumurile comunale – de însemnătate 
regională și locală – sunt parcă un blestem 
pe capul cetățenilor. Reparațiile „cosmetice” 
agravează și mai tare starea lor. Se cheltu-
iesc bani, iar eficiența lucrărilor rutiere este 
redusă. 

COMBINELE ÎNTÂRZIE
SĂ IASĂ ÎN LAN 

Ploile din ultima decadă a lunii iunie au reținut ieșirea tehnicii de recol-
tare în lan. Tărăgănarea desfășurării secerișului înseamnă și pierderi din 
recoltă. 

– E clar că nu vom obține recolta cea din anul trecut, a recunoscut 
șeful Direcției pentru dezvoltarea agroindustrială a Administrației Raionale 
de Stat Noua Suliță, Anatolie Andrițchi. Dacă ploile din aprilie-mai au fost 
așteptate, cele din iunie, care au căzut din abundență, au complicat desfă-
șurarea campaniei de recoltare. Grânele sunt pârguite, dar combinele de-
ocamdată nu pot intra în lan. În raionul nostru masivul cu culturi cerealiere 
timpurii este de 5 mii hectare. Prin urmare, pentru recoltare rămâne timp 
puțin, iar volumul de muncă e mare. Agricultorii contează mult pe această 
recoltă, fiindcă este principala sursă de venit. Iar cheltuielile suportate de ei 
sunt însemnate.  Prețul la agenții energetici au crescut cu 20 la sută, îngră-
șămintele minerale s-au scumpit cu 40-50 la sută, mijloacele de protecție 
a plantelor – cu 50 la sută. Până și pâinea coaptă a crescut în preț. Dacă 
cerealele crescute și recoltate de agricultori nu vor fi vândute la preț con-
venabil, aceștia vor rămâne în pierderi. E adevărat, piața formează prețul, 
dar nu întotdeauna în folosul celor ce cresc pâinea țării pe lanuri. Încă nu 
funcționează un mecanism eficient de stimulare a muncii acestora.
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Doi ani convențional pentru 
un accident mortal

O instanță din regiunea Cer-
năuți i-a pronunțat o sentință sub 
formă de detenție convențională 
pentru o perioadă de doi ani șofe-
rului unui automobil VAZ-21070, 
care, în luna decembrie a anului 
trecut, l-a accidentat mortal pe un 
biciclist în satul Costiceni, raio-
nul Noua Suliță. La acel moment 
șoferul se deplasa cu o viteză de 
60 kilometri la oră, ceea ce de-
pășește viteza stabilită în limitele 
unei localități. În plus, bărbatul se 
afla la volan în stare de ebrieta-
te. Acesta nu a luat în calcul toate 
circumstanțele și l-a accidentat 
pe biciclist, care tocmai traversa 
strada. Biciclistul a murit la locul 
accidentului în urma traumelor 
primite. La proces inculpatul și-a 
recunoscut vina în totalitate.   

Încă un hoț în serie prins
de poliție 

Bărbatul reținut a fost tras nu 
o dată la răspundere penală pen-
tru infracțiuni analogice. De data 
aceasta, el a comis „fapta” sa în 
apartamentul unei cernăuțene 
de 69 de ani, de unde a sustras 
un televizor tip „SAMSUNG” și 
un DVD. Infractorul a pătruns în 
casă prin ușa de la intrare, iar 
apoi peste geam a scos lucruri-
le furate. După o serie de acțiuni 

operative, polițiștii au dat de ur-
mele hoțului – acesta s-a dovedit 
a fi un cernăuțean în vârstă de 49 
de ani. El le-a recunoscut polițiș-
tilor că de lucrurile furate se folo-
sea după bunul său plac și nu le 
vindea după cum procedează de 
obicei hoții. Bărbatul a fost plasat 
în arest la domiciliu. Procedurile 
anchetei continuă.

TROLEIBUZ IMPLICAT ÎN ACCIDENT
Pe strada Rusă din centrul 

regional un microbuz s-a tampo-
nat de un troleibuz ce se deplasa 
pe ruta numărul 2. Accidentul s-a 
produs în apropiere de Spitalul 
regional de urgență. Microbuzul 
s-a tamponat în partea din spa-

te a troleibuzului, iar pasagerii au 
fost scoși din salonul mașinii. Din 
fericire, microbuzul se deplasa cu 
viteză minimă și nimeni nu a avut 
de suferit. Șoferul microbuzului 
s-a angajat să înlăture acele mici 
defecțiuni ale troleibuzului.  

Bărbat înghițit
de valurile Nistrului 

Un bărbat în vârstă de 58 de ani s-a înecat în râul Nistru. Tragica 
întâmplare s-a produs zilele trecute în satul Grușivți din raionul Chel-
menți. Bărbatul a intrat în apă, s-a îndepărtat de mal, iar peste puțin 
timp a plecat la fund. Cei de pe mal i-au sărit în ajutor. Ei au scos 
la mal corpul bărbatului, deja fără semne de viață. Cadavrul a fost 
expediat pentru efectuarea expertizei medico-legale pentru stabilirea 
cauzei decesului. În comunicatul Serviciului de Stat pentru Situațiile 
de Urgență se arată că de la începutul acestui an, din cauza com-
portării neatente la apă, au decedat nouă persoane, două dintre care 
erau copii.     

Își prăda jertfele după ce le 
„servea”... cu somnifere

La Cernăuți, pe banca acuza-
ților a fost adus un cetățean de 
naționalitate azeră, care le pre-
săra femeilor în sucul de granate 
o substanță necunoscută, care le 
trăgea la somn, iar apoi le prăda. 
Prima infracțiune de acest gen el 
a comis-o în luna iunie a anului 
trecut. Aflându-se pe ospețe la o 
femeie din centrul regional, aces-
ta i-a propus să guste din băutura 
pe care o avea cu sine. Tânăra fe-
meie a adormit buștean nu la mult 
timp după ce au ridicat paharele. 
Folosindu-se de starea femeii, ho-
țul i-a luat brățara și inelul, dar și 

cheile de la mașină. Peste câteva 
minute, a plecat cu mașina fura-
tă într-o direcție necunoscută. Au 
urmat apoi și alte cazuri, în urma 
cărora bărbatul s-a ales cu 420 
de dolari americani, un calculator 
portativ și un telefon mobil în va-
loare de 7,3 mii grivne. Cea de-a 
treia jertfă era o femeie originară 
din regiunea Ivano-Frankivsk, 
care lua în chirie un apartament la 
Cernăuți. Și aceasta a servit din 
băutura fermecătoare și a adormit 
imediat. Însă, de data aceasta ho-
țul nu a găsit nimic. A fost nevoit 
să aștepte până când femeia se 

va trezi. Imediat ce ea a deschis 
ochii, a luat-o la bătaie. După ce 
a aflat unde păstrează banii și bu-
nurile materiale, acesta a lăsat-o 
în pace. Pagubele pricinuite celei 
de-a treia jertfe constituie 92,1 mii 
grivne. Cea de-a patra jertfă a su-
ferit și mai mult. După ce a ador-
mit, acesta i-a legat mâinile, iar, 
văzând că s-a trezit și face pani-
că, i-a lipit de corp fierul de călcat 
înfierbântat. „Oaspetele nepoftit” 
i-a luat lucrurile de preț în valoare 
de 67,4 mii grivne. Bravul cavaler 
s-a ales cu zece ani de detenție.       

Proxeneți trași la răspundere
Procuratura regiunii Cernăuți a 

aprobat și transmis în judecată ac-
tul de învinuire referitor la membrii 
unui grup criminal organizat, care se 
ocupau de atragerea persoanelor în 
prostituție și organizau locuri pentru 
o astfel de activitate în hotelurile din 
centrul regional. Organizatoare a gru-
pului criminal respectiv era o femeie în 
vârstă de 46 de ani din Cernăuți, care 
i-a atras în această activitate ilegală 
pe un bărbat de 26 de ani din raionul 
Hotin și pe o femeie în vârstă de 48 de 
ani din raionul Hliboca. Membrii grupu-
lui selectau persoana de sex feminin 
pentru prestarea sistematică de servi-
cii cu caracter sexual altor persoane, 
îi conduceau pe clienți până la locurile 
întâlnirii. Acestea se aflau, de obicei, 
în hotelurile de pe teritoriul orașului. 
Pentru căutarea „fetelor”, membrii grupului primeau 
500-700 grivne. În afară de aceasta, doritorii de inti-
mitate le achitau separat fetelor plata pentru serviciile 

prestate – câte 1.500-2.000 grivne. Organizatoarea și 
membrii grupului riscă câte cinci ani de privare a liber-
tății cu confiscarea averii. Cercetările continuă.    
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Rubrică susținuta
de Tatiana CARLAȘIUC

CUM TE PROTEJEZI DE SOARE
Îţi doreşti o piele 

bronzată uniform, 
în nuanţe arămii 
strălucitoare, care 
să atragă toate 
privirile? Urmează 
câţiva paşi simpli şi 
vei obţine tot ce-ţi 
doreşti!

Prima condiţie:hidratarea 
perfectă. Dacă ai pielea bron-
zată, o aplicaţie pe zi cu ulei de 
măsline este binevenită. Acesta 
hidratează şi dă un bronz arămiu, 
de durată. Nu folosi însă creme 
exfoliante mai des de o dată pe 
săptămână deoarece, împreună 
cu celulele moarte, se duce şi 
bronzul. O dată pe săptămână 
este suficient!

Atenţie la zonele delicate! 
Ochii, nasul, urechile, gâtul, ume-
rii şi zona din spatele genunchilor 
sunt foarte vulnerabile la soare. 
Aşa că ai nevoie de o cremă cu 
factor mai mare de protecţie de-
cât pe restul corpului. Tot pentru 
aceste zone, dar şi pentru sâni şi 
aluniţe există batoane speciale 
cu vitamine şi factor de protecţie 
peste 25.

Înainte de plajă, protecţia 
solară. Regula de aur a unui 
bronz sănătos îţi cere să aplici 
mai întâi crema de protecţie so-
lară şi apoi să-ţi pui costumul 
de baie! Crema se aplica înain-
te de a ieşi din hotel, pentru că 
soarele arde şi pe drumul către 
plajă.

 Alege factorul de protecţie 
potrivit. Cel mai important pas 
este alegerea produselor de pro-
tecţie solară. Dacă ai pielea foarte 
deschisă şi părul blond sau roş-
cat, alege cremele cu factor de 
protecţie solară mare SPF 25.

În cazul în care ai pielea des-
chisă la culoare şi părul şaten 
deschis optează pentru un fac-
tor de protecţie între SPF 15-20. 
După 5 zile de expunere la soare, 
când pielea începe să-şi schimbe 

culoarea, poţi reduce factorul de 
protecţie la 10.

Dacă ai piele normală, ochii 
verzi sau căprui şi părul şaten în-
chis, factorul de protecţie trebuie 
să fie între SPF 10-15 în primele 
zile de expunere la soare, iar apoi 
SPF 8.

 Ai tenul măsliniu, părul şaten 
închis şi ochii căprui? Alege un 
factor de protecţie SPF 8 pentru 
început (2-3 zile) şi un SPF 6 ul-
terior. Tenul tău este închis la cu-
loare, părul negru şi ochii negri? 
Foloseşte creme cu factor de 
protecţie SPF 6 pentru început, 
iar după 1-2 zile de expunere la 
soare, poţi trece la SPF 4 şi chiar 
SPF 2.

Foloseşte loţiuni după plajă. 
În timpul expunerii la soare, pie-
lea se deshidratează, de aceea, 
după plajă, fă-ţi un duş cu apă 
călduţă şi aplică o loţiune „după 
plajă” care are acţiune calmantă 
şi hidratantă. Astfel, bronzul va fi 
mai rezistent şi mai strălucitor.

Pentru un plus de strălucire 
foloseşte creme speciale după 
plajă, care au o tentă aurie, lă-
sând pielea fină şi strălucitoare.

Bronzează-te treptat. Cea 
mai bună metodă de a avea un 
bronz frumos şi de durată, dar şi 
cea mai sănătoasă, este expune-
rea treptată la soare. Dacă vrei să 
te bronzezi într-o zi, cât alţii într-o 
săptămână, n-ai să te alegi decât 
cu arsuri şi multe alte probleme 
ale pielii.

În cazurile mai grave, poate 
fi vorba şi de o insolaţie, care te 
poate trimite chiar la medic. Ca să 
scapi de toate aceste riscuri, apli-

că loţiunea de protecţie solară cu 
cel puţin 20 de minute înainte de 
expunerea la soare. De ce? Pen-
tru ca să-i laşi timp să pătrundă 
în piele şi să devină eficientă. La 
plajă, nu uita să schimbi mereu 
poziţia pentru a avea un bronz 
uniform.

Menţine pielea hidratată. 
Pentru un bronz de durată îngri-
jeşte-ţi pielea şi după ce te-ai în-
tors din concediu. Foloseşte zilnic 
un gel de duş cu proprietăţi hidra-
tante, iar după, aplică un lapte 
sau un unt de corp hidratant.

 E bine de ştiut
* Aplică loţiunea sau crema de 

soare de mai multe ori pe zi.
* Poartă pălărie şi ochelari de 

soare.
* Evită expunerea la soare în-

tre orele 12.00 şi 16.00.
* Consumă cel puţin 2 litri de 

apă pe zi pentru a evita deshidra-
tarea şi îmbătrânirea pielii.

Sfat
Şi buzele au nevoie de pro-

tecţie împotriva razelor UV. 
De aceea, alege un balsam de 
buze cu factor de protecţie SPF 
10.

Cum alegi deodorantul
Te protejează de mirosurile 

neplăcute și este nelipsit din 
geanta oricărei femei, în special 
în zilele caniculare. Dar, dintre 
atâtea variante, cum știi care 
este produsul potrivit pentru 
tine? Ghidează-te după câteva 
reguli simple.

Diferența dintre deodorant 
și antiperspirant. În timp ce deo-
dorantele ascund mirosul neplăcut 
al transpirației, antiperspirantele 
sunt varianta lor mai puternică, 
blocând temporar activitatea glan-
delor sudoripare, astfel încât ume-
zeala să nu poată ieși la suprafață. 
Cele din urmă sunt mai potrivite 
persoanelor care transpiră abun-
dent sau care desfășoară activități 
solicitante și vor să fie protejate 
timp îndelungat. Deodorantele 
doar neutralizează bacteriile și le 
maschează cu parfum. 

Spray versus stick. Pe piață 
există formule concepute pentru a 
fi folosite atât sub formă de spray, 

cât și sub formă de stick (deodo-
rant solid). În mare, alegerea unui 
produs ține strict de preferințe. 
Deodorantele stick au avantajul 
că pot fi aplicate cu mai multă pre-
cizie, într-un strat uniform, ceea ce 
poate să le facă mai eficiente dacă 
transpiri mult. Există și produse tip 
roll-on, cu o consistență ușor lipi-
cioasă, care se folosesc la fel ca 
cele solide. 

Alege variantele naturale. 
Deodorantele au în compoziție 
diverși compuși de sinteză – unii 
împiedică transpirația, alții conser-
vă produsul sau îi dau parfumul 
specific. O bună parte din acești 
compuși au potențial cancerigen, 
în special sărurile pe bază de alu-
miniu. Substanțele care blochea-
ză transpirația sunt și ele pericu-
loase, fiindcă împiedică un proces 
natural. De aceea, e bine să folo-
sești produse cu ingrediente natu-
rale, din extracte de plante. 

Cum eviți petele galbene. 

Unele deodorante creează urme 
inestetice pe haine, în special în 
zona subrațului. Bumbacul, inul 
sau alte fibre naturale sunt cele 
mai predispuse acestor pete, din 
cauza reacției dintre grăsimile pie-
lii și ingredientele din deodorante. 
Lasă produsul să se usuce com-
plet, înainte de a te îmbrăca. 

Remediu anti-transpirație cu 
bicarbonat de sodiu. O metodă efi-
cientă de a te proteja de transpirație 
constă în folosirea bicarbonatului de 

sodiu. Amestecă un vârf de linguriță 
de bicarbonat cu 2-3 lingurițe de apă, 
până când obții o pastă deasă. Aplică 
compoziția pe axile și las-o să acțio-
neze 30 de minute. Clătește cu apă 
călduță. Repetă procedeul câteva 
zile la rând. Poți folosi bicarbonatul de 
sodiu și sub formă solidă. Tamponea-
ză-l delicat pe piele cu ajutorul unui 
disc de bumbac, până se absoarbe 
complet. Poți parfuma produsul cu un 
pic de ulei esențial de lavandă, care 
are și efect antibacterian. 

Evită produsele mult prea 
parfumate, deoarece pot provo-
ca iritații. Aplică seara pe axile, 
înainte de culcare, puțin oțet de 
mere. Lasă-l să se usuce com-
plet. Dimineața spală-te cu apă 
și săpun. Oțetul de mere neutra-
lizează mirosurile neplăcute și 
menține pielea uscată. 

• Gătiți gustos împreună cu noi

Gem de caise
Bucură-te de zemoasele caise şi prepară un 

gem gustos de care se va bucura întreaga familie. 
Nu doar că îl poţi folosi ca umplutură pentru clă-
tite, ci îl poţi întrebuinţa şi în reţetele de prăjituri.

Ingrediente: 3 kg caise coapte, 1,5 kg zahăr, 2 pahare apă.
Preparare: cureţi caisele de sâmburi şi de pieliţă. Spargi o parte din 

sâmburi şi îi cureţi. Amesteci zahărul cu apa până se dizolvă, adaugi fruc-
tele şi sâmburii, pui totul la fiert şi ţii pe foc până se leagă compoziţia, ca 
o dulceaţă. Laşi să se răcească şi pui gemul în borcane curate de sticlă.

Gem de caise cu mure
Ingrediente: 1 kg caise bine coapte, 300 g mure, 300 g zahăr, 1 

lingură zeamă de lămâie.
Preparare: Speli caisele, le scoți sâmburii, le presari cu zahăr și le 

lași peste noapte. Le așezi pe foc într-un vas cu fund dublu. Amesteci din 
când în când, adaugi murele bine spălate și uscate și zeama de lămâie. 
Fierbi până când ajungi la consistența dorită, dai deoparte și îl torni în 
borcane sterilizate. Le închizi și ții borcanele cu gura în jos 10-15 minute. 

Dulceață din petale de trandafiri

Ingrediente: 1 farfurie adâncă plină cu petale, 250 ml apă, 1 kg 
zahăr, 8 g sare de lămâie.

Preparare: îndepărtezi partea albă de la petalele de trandafiri, 
apoi le freci cu sarea de lămâie până rămâne din ele doar un pumn. 
Pui la fiert zahărul cu apa. Siropul este gata când devine curat ca mie-
rea. Adaugi petalele de trandafiri şi fierbi, la foc mic, aproximativ 7-8 
minute, amestecând continuu.

Dai vasul deoparte, umezeşti un prosop, acoperi vasul şi îl ții până 
când dulceața devine călduță, apoi o torni în borcane. Le ții cu gura în 
jos până a doua zi şi le depozitezi la rece.

(Poftă bună)
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Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Marian GADENKO, ambasadorul cântecului ucrainean 

Oamenii de cultură din Kiev 
au tins permanent să aibă re-
lații bune cu Bucureștiul, mai 
ales cu ucrainenii din Româ-
nia. Un promotor al acestor 
legături spirituale a fost regre-
tatul poet și textier ucrainean, 
Muhailo Tkaci, originar din 
regiunea Cernăuți. Și iată că 
un alt bucovinean, stabilit în 
capitala Ucrainei, compozito-
rul Marian Gadenko, a preluat 
această ștafetă. El este oas-
petele permanent  al festiva-
lurilor cântecului ucrainean, 
organizate de Uniunea Ucrai-
nenilor din România. Ultimul 
a avut loc chiar luna trecută în 
județul Maramureș și, desigur, 
cu participarea lui Marian Ga-
denko. Vestitul compozitor a 
recunoscut: „Colaborarea mea 

cu Uniunea Ucrainenilor din 
România a început pe timpu-
rile, când în această țară încă 
nu era Ambasada Ucrainei. 
Prin mijloacele bănești, câș-
tigate în urma concertelor de 
binefacere, am contribuit la ri-
dicarea bisericii din Lugoj. Voi, 
ucrainenii din România, nu 
v-ați schimbat… Ați devenit și 
mai buni, și mai ospitalieri. Mă 
mândresc cu faptul că Uniu-
nea Ucrainenilor este condusă 
de tânărul și înțeleptul deputat 
în Parlamentul României, My-
kola Petrețki. Asemenea întâl-
niri sunt de neuitat…”. 

Compozitorul Marian Ga-
denko este autorul a circa 
800 de cântece, unele dintre 
ele au devenit chiar șlagăre, 
fiind interpretate de bucovi-
nenii noștri Ivo Bobul și Lilia 
Sandulesa. Însă drumul spre 
aștri al lui Marian Gadenko, 
într-adevăr a fost spinos. În-
tr-un interviu pentru presa din 
Ucraina el s-a destăinuit: „Noi, 
bucovinenii, suntem din naș-
tere înfrățiți cu cântecul. Eram 
elev în clasa întâi când mi s-a 
propus să fiu solist în opera 
școlară „Kozak-Derezai”. Și 
tot din clasa întâi tatăl m-a în-
scris la școala de muzică. Am 
învățat să cânt la vioară, la 
trompetă și baian. Am absolvit  
Colegiul de arte din Cernăuți 
și am fost conducător artistic 
la Clubul din Broscăuții Noi, 
apoi la Colegiul silvic din Sto-
rojineț. Am lucrat 19 ani în or-
ganele de interne și în 1986, 

printre primii, am fost trimis la 
Cernobyl. Aveam 31 de ani și 
eram în grad de căpitan de mi-
liție. În luna iulie a aceluiași an 
m-am întors din zona catas-
trofei și în noiembrie am căzut 
mergând pe stradă. Am făcut 
insult și timp de 40 de zile mi 
se părea că zbor în ceruri, însă 
Dumnezeu nu m-a primit. Aco-
lo am întâlnit o femeie în alb, 
care mi s-a adresat: ”Mariane, 
ce cauți aici? E prea devreme. 
Încă nu ți-ai cântat cântecele. 
Cântecul este soarta ta”. Până 
atunci nu am scris nici un vers 
și nu am compus nici o melo-
die. Medicii m-au întors de pe 
cea lume nu milițian, ci com-
pozitor. Și am compus primul 
cântec „Emigranta”. Din inspi-
rație divină au apărut versurile 
și melodia lui”.  

În anul 1991 acea femeie 
în alb i s-a arătat din nou în 
vis lui Marian Gadenko și i-a 
spus: „Mariane, ai cântat des-
tul. Lasă și alții să cânte”. Și de 
atunci compozitorul se consa-
cră organizării festivalurilor, și 
nu numai în Ucraina (chiar în 
Storojinețul său natal), ci și în 
țările vecine, inclusiv în Româ-
nia. El este inițiatorul vestitu-
lui Festival „Dolea” („Soarta”), 
care a dat foaie de drum în lu-
mea artei multor tineri talentați. 
Într-adevăr, cântecul este des-
tinul lui Marian Gadenko. 

În imagine: Marian Ga-
denko între prietenii din Ro-
mânia.

Raza de acțiune
a poetului Leo BUTNARU 

În viața poetului basarabean, Leo But-
naru, au avut loc două evenimente editori-
ale consecutive. În 2017 de sub auspiciile 
Editurii „Tacus Arte” din România a ieșit vo-
lumul „Panorama Poeziei Avangardei Ucrai-
nene” în traducerea poetului de la Chișinău. 
El explică: „Prezenta antologie reprezintă și 
ea un argument de necombătut în motiva-
rea de a rosti și de a scrie răspicat: avan-
garda ucraineană a existat, există, merită 
atenție, — precum subliniază mai mulți isto-
rici occidentali ai artei rusești care, conco-
mitent, studiază și avangarda ucraineană”. 
Se vor convinge de aceasta și amatorii de 
poezie, ținând în mână acest volum. 

Cea de a doua bucurie pentru Leo Butna-
ru vine de la Kiev. Zilele acestea el a primit pri-

mele exemplare ale plachetei sale de versuri 
„Raza de acțiune” în traducere ucraineană 
realizată de bucovineanca Halina Tarasiuk. 

Leo Butnaru, coleg de generație cu Ar-
cadie Suceveanu, precum și cu alți bucovi-
neni de-ai noștri ca Ilie T. Zegrea, Simion 
Gociu și Ștefan Hostiuc, laureatul unor pre-
mii prestigioase din Moldova și România, 
recunoaște că „cel mai așteptat premiu ar 
fi, totuși, o carte nouă, care să se alinieze 
celor mai bune de care am fost în stare. 
Sau – de ce nu? – să ridice ștacheta. Pen-
tru că, sub aspect valoric, literatura presu-
pune înălțimi și orizonturi mereu deschise”. 

Putem considera că prin volumul „Raza 
de acțiune” poezia lui Leo Butnaru și-a lărgit 
orizonturile și în Ucraina. 

FESTIVALUL  NEAMULUI 

În perioada 27 iunie - 2 
iulie la Chișinău s-a 

desfășurat Festivalul Nea-
mului „Ştefan cel Mare şi 
Sfânt”, ajuns la cea de-a 
V-a ediţie.

Zeci de ansambluri folclorice din Re-
publica Moldova, România şi Ucraina ş-au 
dat întâlnire la Chişinău, la Festivalul Nea-
mului „Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Îmbrăcaţi 
în straie populare, participanţii au străbă-
tut străzile capitalei moldave,  la Parada 
Portului Popular, după care au susţinut un 
concert. 

Participanţii, veniţi din toate colţurile 
ţării, dar şi din străinătate, şi-au dat întâl-
nire în centrul orașului. Cu muzică şi dans, 
artiştii au pornit apoi în marş pe Bulevardul 
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Parada Portului 
Popular a adunat 35 de ansambluri folclori-
ce din Ucraina, România şi Moldova.

Locuitorii Capitalei au rămas impresio-
naţi de imaginea de pe străzile Capitalei, 
ruptă parcă din trecut.

În spatele evenimentului au stat Cen-

trul de Cultură Europeană „Dacia”, cu sus-
ţinerea Primăriei Municipiului Chişinău.
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Surpriză kieveană pentru omul de teatru 
român Ion SAPDARU 

– Dle Sapdaru, piesa  „Des-
părțitorul”, probabil, a mai fost 
înscenată până acum. Sunt 
martor cât de viu reacționa au-
ditorul pe parcursul întregului 
spectacol, și evident apare în-
trebarea, ce impresie are însuși 
autorul, cum a fost înscenată 
piesa la Kiev?

– Piesa  „Despărțitorul” a fost 
înscenată în total de 5 ori: la Iași, 
Botoșani, Cahul, Batumi, Kiev. 
Impresia mea este, că aceasta e 
cea mai bună montare din toate 
punctele de vedere: regia, actoria, 
scenografia. Vreau să mulțumesc 
tuturor, dar mai ales lui Oleksii Li-
soveț, un mare regizor.

– Decizia colegilor ucraineni 
de a pune în scenă această pie-
să a fost o surpriză pentru Dum-
neavoastră, sau aveți careva re-
lații de un timp îndelungat?

– Nu am nici o relație cu acest 
teatru și, evident, am fost vădit 
surprins de alegere. Îi mulțumesc 
pentru această alegere regizoru-
lui spectacolului, Oleksii Lisoveț, 
care s-a arătat încântat de piesă.  

– Au mai fost înscenate alte 
piese de ale Dumneavoastră 
în Ucraina şi cât de fructuoasă 
este colaborarea Dvs. cu colegii 
ucraineni?

– Relația e fructuoasă, am 
jucat cu teatrul meu la Herson, 
Dneprodzerjinsk, Cerkassy, Cer-
năuți, Ivano-Frankivsk, Lviv. Pie-
sele mele s-au jucat la Kiev, Riv-
ne, Cerkassy.

– Având în vedere faptul, 
că nu o dată ați fost prezent cu 
spectacolele Dvs. la festivalu-
rile de teatru din Ucraina, pre-
supun, că aveți și o colaborare 
fructuoasă cu careva traducă-
tori ucraineni, care vă traduc 
spectacolele.

– Da, am fost la 4 ediții al fes-
tivalului ,,Melpomena Tauridei”, 
am fost și la câteva festivaluri din 
Kiev, Dneprodzerjinsk, Cerkassy, 
Ivano-¬¬Frankivsk, Cernăuți, am 
legat, desigur, și câteva prietenii 
călduroase cu traducători, scriitori 
și jurnaliști ucraineni. Una din ,,fa-
nele” mele este minunata poetă și 
ziaristă, Olena Buevici, din Cer-
kassy. O colaborare excelentă am 
avut cu Adrian Capalb, cel, care 
a fost translatorul nostru la toate 
festivalurile și chiar traducătorul 
câtorva piese: „Ivan Turbincă”, 
„Falstaff”, „Pețitoarele” ... Un pro-
fesionist desăvârșit!

– După câte ştiu, aţi absolvit 
Institutul de Arte din Chişinău, 
Facultatea de teatru şi Faculta-
tea de film VGIK din Moscova. 
În continuare aţi avut un maste-
rat în regie la clasa profesorului 
Ion Ungureanu. Ați fost asis-
tent la Facultatea de teatru „G. 
Enescu”. De baştină sunteţi din 
Transnistria. Cum aţi decis şi aţi 
ales România ca teren pentru 
activitate?

– Nu eu am decis. În anul 
1990 am făcut un turneu cu tea-
trul ,,Luceafărul” de la Chișinău în 
Moldova Românească, la Bacău, 
Botoșani și Iași. În Iași, la Teatrul 
Național ,,Vasile Alecsandri” după 
unul din spectacolele jucate am 
fost abordat de directorul teatrului, 
Mihai Ursachi‚ care mi-a făcut invi-
tația să fac parte din trupa teatru-
lui. Și am acceptat. Sunt aproape 
30 de ani de atunci.

– Cum ați reuşit să activaţi în 
acelaşi timp şi la Teatrul Naţio-
nal din Iaşi (actor şi regizor), şi 

la Teatrul „Mihai Eminescu” din 
Botoşani (regizor)?

– Am reușit. 16 ani. Din anul 
trecut nu mai sunt angajat la tea-

trul „Mihai Eminescu”. Am făcut 
acolo peste 25 de spectacole în 
perioada asta. A fost frumos, dar în 
ultima vreme am simțit că nu mai 

sunt motivat să lucrez acolo. Cum 
am reușit? Cu perseverență, cu un 
program infernal dar și cu dăruire. 
Am iubit trupa de la Botoșani. 

– În ce ipostază vă simţiţi 
mai sigur, mai confortabil: ca 
actor sau regizor?

– În orice ipostază, unde 
simt, că fac ceva interesant. 
Evident, ipostazele diferă. Cea 
de regizor este mai solicitantă, 
am de rezolvat mai multe pro-
bleme, de creație, de organiza-
re, tehnice, etc. Cea de actor 
e mai plăcută desigur, lucrezi 
asupra unui rol, te chinui, cauți, 
ești intr-o stare efervescentă de 
creație.

– Părerea Dvs.: diferă pu-
blicul de la Kiev, Moldova, Ro-
mânia? În prezența cărora din 
spectatori aveţi mai multe emo-
ţii? 

– Publicul e bun peste tot. Pu-
blicul ucrainean a fost întotdeauna 
cald, receptiv, foarte entuziast. 

Interlocutoare:
Elena GARCUŞA

Aplauze furtunoase au răsunat pe parcursul a două 
seri – 29 și 30 iunie - în incinta Teatrului Academic de 

dramă și comedie de pe malul stâng al Niprului din Kiev,  
unde a avut loc premiera spectacolului „Despărțitorul”' 
după motivele piesei cu același nume a dramaturgului ro-
mân Ion Sapdaru. Tradusă în limba ucraineană de Myhai-
lo Potorak, piesa a fost montată de regizorul Oleksii Li-
soveț, lucrător emerit al artelor  din Ucraina. Premiera, 
la care a fost prezent (la invitația regizorului) și autorul 
piesei, dl Ion Sapdaru, sa bucurat de un mare succes. 
El a rămas foarte mulțumit de spectacol și a acordat în 
exclusivitate un interviu pentru săptămânalul „Libertatea 
Cuvântului”. 
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

CAMPIONATUL
REGIUNII CERNĂUŢI 

LA FOTBAL
FC Chițmani se poziţionea-

ză pe locul I în clasamentul ge-
neral al Campionatului regiunii 
la Fotbal, după victoria obținută 
în fața FC Ceremoș-Vijnița, scor 
5:2. Alte rezultate ale  partidelor 
din cadrul etapei a 7-a a com-
petiției: FC Stels-FC Ivankivți 
1:2, FC Spicul de Aur-FC Vaș-
căuți 4:0, FC Dragoș-Vodă-Co-
rovia 0:7. Astfel, FC Chițmani 
deține poziția de lider în clasa-
mentul general cu 16 puncte la 
activ. Pe locul doi se situează 
FC Ivankivți (cu 15 puncte), ur-
mată de FC Corovia și Ivankivți 
(ambele cu câte 12 puncte). 

CUPA RAIONULUI 
HLIBOCA LA FOTBAL 

Rezultate:
FC Stănești - FC Hliboca - 3:4
FC Cupca - FC Molodia - 1:0
FC Privorochia - FC Camenca 
- 0:4
FC Ciahor - FC Volcineții Vechi 

TIR CU ARCUL 
Medalie de aur pentru

Lidia SICENIKOVA  
La Lviv s-a desfășurat eta-

pa a II-a a Cupei Ucrainei la 
Tir cu arcul. Potrivit rezulta-
telor finale pe primul loc s-a 
clasat cernăuțeanca Lidia Si-
cenikova. La probele pe echi-
pe locul II le-a revenit spor-

tivelor din Cernăuți Tetiana 
Dorohova și Olena Onofriiciuk. 
De asemenea, alți trei sportivi 
cernăuțeni – Pavlo Kuryliuk, 
Mihail Costaș și Igor Pmelcen-
ko – s-au clasat pe locul IV în 
clasamentul competiției. 

Turneu de streetball
în premieră la Storojineț

Pe stadionul „Prietenia” din 
Storojineț s-a desfășurat în pre-
mieră turneul nocturn de  street-
ball  „Street Life”. La competiție 
au participat 8 echipe din Cer-
năuți, Storojineț, Vijnița și Noua 
Suliță. Potrivit rezultatelor finale 
echipa de la clubul sportiv „Old 
School” din Cernăuți s-a clasat 
pe locul I. Locul doi le-a revenit 
sportivilor de la clubul „The Last” 
din Storojineț, iar pe locul trei – 
echipa de la clubul sportiv „Nova” 
din Noua Suliță. 

P:S: Cunoscut și sub denumi-
rea de street bascketball, street-
ball-ul este de fapt un derivat ex-
trem de reușit al baschet-ului, fiind 
de fapt un sport care se joacă de 
regulă pe terenuri în aer liber, mai 
mult sau mai puțin amenajate, și 

care nu este supus aceluiași set 
de reguli stricte ca și părintele său, 
baschet-ul. Jucătorii se concen-
trează mai degrabă pe punerea 
în lumina reflectoarelor a propriilor 
abilități fizice și nu pe jocul în echi-
pă. Streetball-ul și jucătorii împăti-
miți se bucură de niște reguli ale 
jocului deloc dificile de urmat. De 
fapt, regulile sunt foarte permisi-
ve și maleabile și se stabilesc de 
multe ori la fața locului. Unul dintre 
cele mai interesante aspecte refe-
ritoare la aceste reguli este faptul 
că fiecare jucător poate să strige 
„fault”! în orice moment simte că 
s-a realizat un fault asupra lui. 
Jocul va fi oprit imediat și mingea 
va fi atribuită echipei corespunză-
toare jucătorului care susține că a 
fost faultat. 

Echipa la care ar putea ajunge
Cristiano RONALDO, după 9 ani la Real Madrid

Cristiano Ronaldo (33 de ani) a surprins întreaga pla-
netă cu discursul său de la finalul meciului cu Liverpool, 
când Real Madrid a cucerit pentru a 13-oară Liga Cam-
pionilor, iar fanii au cu adevărat motive de îngrijorare.

Cotidianul italian Tuttosport anunţă că Ronaldo ar putea 
ajunge la Juventus în această vară, fix după ce au început 
să apară speculaţii conform cărora clauza de reziliere a lui 
Ronaldo a scăzut de la 1 miliard de euro la doar 120 de 
milioane. Argumentul italienilor este acela că agentul lui Ro-
naldo, Jorge Mendes, are o relaţie foarte bună cu familia 
Agnelli, care administrează clubul Juventus Torino. Cristiano 
n-a dorit să vorbească despre viitorul său în urma eliminării 
de la Campionatul Mondial, dar după finala Ligii Campioni-
lor a avut câteva declaraţii interesante: „A fost foarte frumos 
să joc pentru Real Madrid. Nu am dubii, sunt decis. Vă voi 
spune mai multe pe viitor. Le voi oferi un răspuns clar supor-
terilor, aceştia au fost mereu lângă mine.” Ajuns la 33 de ani, 
Cristiano Ronaldo mai are contract cu Real Madrid până în 
2021, când va ajunge la 36 de ani. Un alt motiv pentru care 
Ronaldo ar fi dispus să plece din Spania îl reprezintă con-
flictul cu fiscul. Autorităţile au cerut închisoare cu executare 
pentru starul portughez, care însă a ajuns la un acord cu 
reprezentanţii statului şi va plăti 18,8 milioane de euro pentru 
a rămâne în libertate. Ronaldo e acuzat că a fraudat statul 
spaniol cu 14,7 milioane de euro. În 438 de meciuri jucate 
pentru Real Madrid, Cristiano Ronaldo a marcat de 450 de 
ori şi a pasat decisiv în 131 de rânduri.

SUPLIMENT DE FONDURI PENTRU CM 2018
Toată lumea a remarcat orga-

nizarea foarte bună a Campiona-
tului Mondial de Fotbal de către 
ruşi. S-au cheltuit până acum 
în jur de 12 miliarde de dolari, 
iar prim-ministrul rus 
Medvedev a semnat 
actele pentru alocarea 
a încă 12,8 milioane 
de dolari. Cea mai 
mare parte a sumei a 
fost folosită pentru re-
novarea sau construc-
ţia celor 12 stadioane 
din cele 11 oraşe care 
găzduiesc meciurile de 
la CM 2018. Mulţi spun 
şi că nu întâmplător ul-
traşii ruşi au creat hao-
sul de acum doi ani, de 
la Euro 2016, din Fran-
ţa, pentru ca acum lu-
mea să se mire de cât 
de bine se descurcă ei 
la aşa ceva. Dacă la 
CM 2018 au cheltuit 
deja aproape 12 mili-
arde de dolari, în 2014 
tot ruşii au organizat 
cele mai scumpe JO 
de iarnă din istorie, la 
care au investit cam 50 de miliar-
de de dolari! 

Bugetul alocat de FIFA pen-
tru Campionatul Mondial din 
Rusia este de 400 milioane de 
dolari, cu 42 de milioane de do-
lari mai mult față de ediția din 
2014. Premiile au crescut însă 
doar pentru fazele superioare 
ale competiției, echipele care nu 

au reușit să treacă de grupe ur-
mând să primească aceeași bani 
ca la turneul din Brazilia. 

Prin urmare, naționalele 
care nu au reușit să treacă de 

faza grupelor vor primi fiecare 
câte 8 milioane de dolari. Fie-
care echipă calificată în opti-
mile de finală ale Campiona-
tului Mondial va primi în plus 
4 milioane de dolari (câte 12 
milioane de euro fiecare). Re-
prezentativele eliminate în faza 
sferturilor de finală primesc 16 
milioane. Mai departe, echipa 

care termină turneul pe locul 
4 devine mai bogată cu 22 de 
milioane de dolari, în timp ce 
ocupanta locului 3 primește cu 
2 milioane mai mult. Echipa în-

vinsă în finală se alege cu 28 
de milioane de dolari, iar câști-
gătoarea trofeului obține 38 de 
milioane. Toate echipele care 
au făcut deplasarea în Rusia 
pentru Campionatul Mondial 
2018 primesc în plus față de 
premiile stabilite câte 1,5 mili-
oane de dolari pentru cheltuieli-
le din competiție. 
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BANCURI
Dimineața, la o ceașcă de cafea. 

Soția:
– Iubitule, m-am trezit azi udă leoarcă. Eram 

pe bicicletă, am pedalat toată noaptea.
Bărbatul:
– Și eu m-am trezit totul transpirat. Am visat 

că toată noaptea făceam dragoste.
– Da? Și erai cu mine sau nu.
– O nu, tu erai cu bicicleta.

* * *
La lecția de istorie profesoara îl mângâie pe 

cap pe un elev și-l întreabă blând:
– Gigele, ce poți să-mi spui despre moartea 

lui Decebal?
– Ce pot să vă spun, doamnă, îmi pare rău, 

condoleanțele mele.

* * *
Se întâlnesc doi amici, unul supărat de tot.
– Da ce ai, măi vere, de ești așa de supărat?
– Am fost numai ce la farmacia de la colț și 

degeaba.
– Nu ai găsit medicamentele necesare?
Farmaciile nu mai eliberează antidepresive 

doar în baza certificatului de căsătorie și fotogra-
fia soției. Mai e nevoie și de o poză a soacrei. 

* * *
Femeia, sătulă de aventurile bărbatului, îi 

zice pe un ton răspicat:
– De mai vii încă o dată în halul ăsta, nu-ți 

mai vorbesc toată viața!
Expresia feței bărbatului spunea „Lasă-mă și 

te las”. Totuși și-a luat inima în dinți și a spus 
șoptit:

– Măi muiere, nu mă ispiti, te rog. 
* * * 

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, iar aman-
tei i-am dat restul ce-a rămas din leafă.

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

Doi bețivi se întâlnesc pe stradă și unul în-
treabă:

– Nu te supăra, acolo pe cer este soarele sau 
luna?

– Nu știu că nu sunt din cartierul ăsta.
* * *

Vine Ion obosit acasă după o zi de muncă. 
După ce au cinat, au mai stat de vorbă, s-au dus 
cu Maria la culcare. Maria:

– Măi Ioane, îţi aminteşti când am făcut ulti-
ma dată dragoste?

– Azi sunt obosit peste măsură, poate altă 
dată. O partidă de dragoste cu tine ar fi cum te-
aş lua în braţe şi te-aş duce de la Cernăuţi până 
la Crasna.

După mai multă insistenţă din partea femeii 
Ion cedează. S-au avântat într-un noian de plă-
cere. În final stă Ion lat, iar Maria privindu-l îl în-
treabă:

– Ioane, ce faci cu mine, mă laşi la Crasna 
sau mă iei în braţe şi mă duci înapoi la Cernăuţi.

Sentiment mai puternic nu-i în Univers (II)

... Nu a plecat în acea 
zi acasă, la țară. Și-a adus 
aminte de o vorbă înțeleap-
tă din bătrâni că hotărâri 
de acest gen trebuie luate 
la rece și nu cu emoții. Așa 
că a decis să mai stea câ-
teva zile la oraș până când 
emoțiile se vor calma și va 
lua o decizie corectă. La 
vreo săptămână și-a zis: 
„Fie ce-o fi, de ce să ucid un 
suflet? Dumnezeu nu-mi va 
ierta acest mare păcat. Mai 
bine mă duc acasă. El le va 
rândui pe toate cum o fi mai 
bine”. A venit la țară. Căuta 
pe toate căile să ascundă de 
toți știrea până când într-o 
duminică Florică a chemat-o 
în ospeție să-i facă o plimba-
re prin casa proaspăt ame-
najată. Nu-și amintește cât 
de insistent a fost Florică în 
acea seară, dar în dimineața 

următoare s-a trezit în brațe-
le lui vânjoase.

- De data asta nu-mi mai 
scapi, scumpa mea Aglăiță. 
Doi ani m-am tot gândit ce-o 
să mă fac dacă te-aş pierde. 

Peste o lună cei doi au 
jucat o nuntă ca-n povești. 
După sărbătoare a început 
și viața cea de toate zilele. 
Rudele și prietenii au înce-
put a se chicoti „cum îi creș-
te pântecelul ca pe drojdii”. 
Florică era în al nouălea cer 
de fericire:

- Voi avea un fecior. Nea-
părat fecior va fi.

Și numai Aglaia umbla 
îngândurată: va trebui să 
găsească un medic care să 
le spună tuturor că acest 
copil s-a născut fără vreme. 
Nu era ea prima și nici ulti-
ma femeie, care năștea co-
pilul înainte de vreme.  Pe 
la început de Prier a venit 
pe lume Ilieș. S-a născut să-
nătos și în regulă. Ce argu-
mente o fi avut medicul de a 
convins-o pe mama-soacră 

cum s-a născut fără vreme 
un copil de aproape patru 
kilograme Aglaia nu știe nici 
până azi. Și viața a început 
să curgă ca într-un basm 
frumos. Florică și-a amena-
jat o gospodărie de o rară 
frumusețe și punea suflet 
în toate pentru a-și vedea 
soția fericită. Își iubea fiul 
ca pe ochii din cap. Așa i se 
părea Aglaiei. Poate. Toate 
acestea o bucurau precum 
și venirea târzie a soțului 
acasă. Intimitatea cu el era 
pentru femeie ceva nu chiar 
plăcut. Dar ce avea să facă, 
cum să-și ridice feciorașul? 
De aceea și discuțiile des-
pre cel de-al doilea sau al 
treilea copil se încheiau de 
cele mai multe ori cu nimic. 
Aglaia avea frică ca de foc 
de momentul când se va afla 
marea taină și Florică nu-l 

va mai iubi pe Ilie ca înainte. 
Dar Bunul Dumnezeu a vrut 
ca acest om bun la suflet să 
fie răsplătit. Într-o vară cei 
doi au plecat la odihnă și 
s-au întors fericiți acasă. Nu-
mai Aglaia arăta cam palidă 
și sleită de puteri, ceea ce 
a făcut-o să-și viziteze me-
dicul de la oraș. Acesta i-a 
și comunicat că va fi mamă 
pentru a doua oară. 

„Numai nu una ca asta”, 
se gândea în sinea ei feme-
ia. Și a recurs la șiretlicurile 
pe care le știau babele mai 
bătrâne: vană fierbinte și 
câte și mai câte. Știa că a 
făcut un mare păcat, dar... 
În anii următori a mai co-
mis alte două crime. E clar 
că soțul, și nu numai el, nu 
a știut nimic despre toate 
acestea. Uneori, când era 
supărat, îi bătea în obraz că 
„iată Iliuță e deja mare, mâi-
ne-poimâine își ia zborul din 
cuibul nostru și vom rămâ-
nea singuri ca doi cuci”. Ce 
era să spună Aglaia? Tăcea 

biata femeie și atât. Ținea în 
mare taină fericirea de scur-
tă durată, pe care a trăit-o cu 
ani în urmă. S-a jurat că o va 
păstra numai pentru sine și 
o va duce în mormânt.  

Dar o banală întâmplare 
avea să le pună pe toate la 
locul lor. Într-o după amiază 
Ilieș a plecat cu niște prie-
teni să facă sport cu bici-
cleta. Peste vreo 20 de mi-
nute Aglaia primi un telefon 
de la o cunoscută. Vocea 
tremurândă a femeii i-a dat 
de înțeles că s-a întâmplat 
ceva strașnic. La o intersec-
ție din sat fiul a fost lovit de 
o mașină. În stare gravă a 
fost transportat de urgență 
la spitalul din Cernăuți. Bia-
ta mamă! Striga atunci cât o 
ținea gura și nu mai știa ce 
spune. 

- Doamne Dumnezeule, 

m-ai pedepsit pentru păca-
tele mele! De ce am fost atât 
de proastă?!

Lumea se uita nedume-
rită la ea și nu înțelegea ni-
mic. Numai mamă-sa a înțe-
les totul. Dar nu i-a zis nimic 
atunci. De la câmp a sosit și 
Florică cu iuțeala fulgerului. 
Medicii nu-i lăsau nici o șan-
să bietului băiat. Prea mare 
a fost trauma în urma impac-
tului. Pe de asupra, până a 
ajuns la spital a pierdut mult 
sânge. Oamenii în halate 
albe strângeau nedumeriți 
din umeri. 

Dar, și de data aceasta 
Bunul Tată Ceresc a fost de 
partea Aglaiei. Florică, om 
cu credință în suflet, nu se 
dezlipea de fecior, șoptind 
întruna rugăciuni. Ochii îi 
erau permanent în lacrimi 
și nu scotea o vorbă. Abia 
atunci Aglaia a înțeles ce 
mare păcat are în fața aces-
tui bărbat. Medicul le-a spus 
că băiatul are nevoie de 
sânge și primii, care ar tre-

bui să-l doneze, trebuie să 
fie părinții. Mai apoi s-a con-
statat că Ilieș are grupă de 
sânge ca a tatălui. Și atunci 
când medicul a pus banala 
întrebare „De ce nu mi-ați 
spus că acest copil este în-
fiat” și le-a comunicat părin-
ților că au la dispoziție o zi 
pentru a găsi sânge, Aglaia 
a înțeles că nu are încotro. 
Dar, a mai făcut o încercare: 

- Noi suntem părinții 
acestui copil și nu sunt alții.

- Am văzut multe și de 
toate în viața asta, copila 
mea, i-a zis medicul nete-
zind-o pe cap. Nu ar fi cazul 
să mă minți. Mai bine gân-
dește-te de unde vei face 
rost de sânge. 

Florică a ieșit afară, iar 
apoi s-a întors și a întrebat-o 
calm:

- Îl mai ții minte pe tatăl 
lui Ilieș?

Aglaia amuți. Nu putea 
să scoată nici un cuvânt. 

- De ce taci, proasto, nu 
vezi că feciorul meu moare! 
– s-a răstit la ea bărbatul.

Prin niște cunoscuți co-
muni l-au găsit pe Sergiu. 
Acela a regretat mult de cele 
întâmplate. A consimțit să 
dea sânge pentru feciorul 
său biologic, dar cu condi-
ția că nevasta lui nu va afla 
nimic. Avea omul familie, un 
serviciu pe plăcere. Ba și de 
existența lui Ilieș nu a știut 
nimic. Bănuia toți anii aceș-
tia că acea ştrengăriță pros-
tuță, căreia i-a sucit mințile 
cu mulți ani în urmă, s-a 
izbăvit de copil și-și trăiește 
viața cu altcineva...

Ilieș a fost salvat, dar are 
frică de plimbarea cu bici-
cleta. După acea întâmplare 
strașnică Aglaia s-a îndră-
gostit în propriul soț cu care 
conviețuiește de vreo 16 ani 
încoace. Florică i-a recunos-
cut apoi că a știut că acesta 
nu este copilul lui, dar nu a 
vrut să-i spună nimic de tea-
mă că o va răni și o va pier-
de. Nu și-ar fi iertat aseme-
nea eroare. Și apoi, nu este 
tată acel ce te face, ci acel 
ce te crește, te ridică pe pi-
cioare și te face om în viață. 

- Mare este Dumnezeu, 
spune cu lacrimi în ochi 
doamna Aglaia.    

După acea întâmplare a 
hotărât că Florică merită să 
aibă un copil al său. Dar a 
fost nevoie de ani de trata-
ment, însă fără succes. Flo-
rică i-a propus să înfieze un 
copil. Când Iuliana a împlinit 
patru anișori Dumnezeu s-a 
îndurat și a adus-o în casa 
lor pe Cristinica cea micuță. 
Ce-i mai trebuie unei femei 
pentru ca să se simtă împli-
nită și fericită? Ilie și-a întâl-
nit aleasa inimii și degrabă 
doamna Aglaia va dădăci 
nepoțeii. Nu încetează să-i 
aducă laude Bunului Dum-
nezeu pentru că prin aceste 
întâmplări, prin care le-a fost 
dat să treacă împreună cu 
Florică, i-a arătat greșelile 
și a întors-o pe calea cea 
dreaptă. De câte ori stă de 
vorbă cu vreo fată, aduce 
vorbă de acele întâmplări. O 
face din inimă pentru a-i feri 
pe alții de asemenea păcate 
făcute în fața lui Dumnezeu. 
Și de fiecare dată se convin-
ge că puterea Celui de sus 
este mare și le pune pe toa-
te la locul lor.  

Dumitru VERBIȚCHI

Fiecare dintre noi, muritorii, are parte în această viață 
de lecții din partea destinului. Aceste surprize 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 încli-
nă 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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Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

Ai gastrită? Iată ce 
este bine  să mănânci!

Regimul alimentar este una dintre primele schim-
bări pe care trebuie să le faci dacă ești diagnosticat 
cu gastrită. Descoperă ce este bine să incluzi în di-
etă și ce nu! Dacă suferi de gastrită, poţi avea simp-
tome precum arsuri sau dureri de stomac, dureri de 
cap, slăbiciune, greaţă ori lipsa poftei de mâncare. 
Este bine să ştii însă că există cazuri în care boala 
poate evolua şi fără simptome. Consumul de alcool, 
abuzul de cafea, fumatul (mai ales pe stomacul gol), 
dar şi alimentele prea reci sau prea fierbinţi, con-
dimentele şi un regim de viaţă stresant se numără 
printre factorii care duc la apariţia gastritei.

 Ce este bine să mănânci dacă ai gastrită
Poţi consuma carne fiartă de pui, de vită sau de 

porc şi rasol de peşte. Sunt recomandate şi făinoa-
sele şi mămăliga, pe care trebuie să o fierbi foarte 
bine. De asemenea, ai voie să mănânci brânză dul-
ce de vacă, caş proaspăt, lapte şi ouă fierte moi.

Foarte indicate sunt supele de zarzavat strecu-
rate şi piureurile sau sufleurile de legume, cum ar 

fi dovlecei, cartofi ori morcovi. Sunt permise şi su-
curile sau compoturile din fructe dulci, iar la desert 
poţi alege frişcă, budincă de făinoase sau prăjituri cu 
brânză de vaci.

 Zahărul trebuie consumat cu moderaţie, putând 
fi înlocuit cu miere. Uleiul vegetal, margarina nesăra-
tă şi untul proaspăt pot fi incluse în dietă.

 Porții mai mici, dar mai dese
 * Alimentaţia în caz de gastrită presupune, în 

primul rând, consumul de alimente uşoare, necondi-
mentate şi cât mai naturale, fără aditivi.

 * Prepară mâncarea doar prin fierbere sau la 
grătar.

 * Pentru a evita încărcarea stomacului, este bine 

să mănânci puţin şi des (5-6 gustări pe zi) şi să mes-
teci alimentele pe îndelete.

 * Întotdeauna încearcă să iei masa într-un cadru 
liniştit, pentru că stresul îngreunează digestia şi fa-
vorizează apariţia arsurilor şi a balonării.

ALIMENTELE PE CARE NU TREBUIE SĂ LE INCLUZI ÎN DIETĂ

Este indicat să eviţi 
pâinea proaspătă, mai 
ales dacă este caldă, 
precum şi carnea gra-
să sau afumată, pielea 

de pui, peştele gras, 
mezelurile, conserve-
le, tocăturile şi prăjelile. 
Legumele tari, bogate în 
celuloză, cum sunt cea-

pa, usturoiul, castraveţii, 
varza, ardeiul, conopida, 
ţelina, ridichile, fasolea 
sau mazărea sunt şi ele 
contraindicate.

Mai trebuie evitate 
murăturile, brânzeturi-
le fermentate, sărate şi 
ouăle prăjite sau cele 
fierte tari. Citricele se 
încadrează şi ele pe lista 
alimentelor nepermise, 
precum şi nucile, migda-
lele, alunele sau fisticul.

Untura, slănina, un-
tul sărat şi, în general, 
grăsimile prăjite, dar şi 
aluaturile dospite, bom-
boanele, prăjiturile de 
cofetărie, dulceaţa şi ge-
mul trebuie excluse cu 
desăvârşire din dieta ta. 
De asemenea, limitează 
consumul de alcool şi de 
cafea. Este bine să eviţi 
şi apa minerală şi bău-
turile prea reci sau prea 
fierbinţi.

Leacurile care te ajută 
să renunți la fumat

Unele remedii oferite de farmacia verde a naturii sunt de aju-
tor în momentul în care te decizi să renunţi la fumat. Îţi spunem 
care sunt acestea, cum le prepari şi cum le consumi! Cei care 
renunţă la 40 de ani mai câştigă nouă ani. Și tot aşa. Până şi 
cei care au fost diagnosticaţi cu afecţiuni cardiace au multe de 
câştigat de pe urma renunţării la ţigări: astfel, foştii fumători care 
au suferit un infarct au un risc de două ori mai mic de a mai face 
altul decât cei care continuă să fumeze. Dacă nici acest lucru nu 
te convinge să renunți la acest viciu, îți prezentăm câteva remedii 
naturiste care să te ajute în lupta cu acest viciu!

 GINSENGUL 
Această plantă are 

capacitatea de a di-
minua din plăcerea 
obiceiului de a fuma. 
Consumat în mod re-
gulat, ginsengul inhibă 
producția de dopamină, 
acel neurotransmiță-
tor responsabil pentru 
starea de bine, care se 
activează în contact cu 
nicotina conținută de ți-
gări.

 GUMA DE MESTECAT
 În ultimii ani, guma 

de mestecat s-a dovedit 
a fi foarte utilă în proce-
sul de renunțare la fumat, 
cu condiția ca aceasta să 
nu conțină zahăr (nocivă 
pentru sănătatea dinților). 
Mestecarea gumei este 
un truc extrem de util.

 

VALERIANA
Valeriana este o plan-

tă cu efecte sedative, care 
are însă capacitatea de a 
diminua stresul și anxieta-
tea provocate de renunțatul 
la fumat. Astfel, consumul a 
2-3 cești de infuzie de vale-
riană zilnic pot ține sub con-
trol dorința de a fuma. Cel 
mai bine este să le consumi 
seara, înainte de somn.

PIPERUL CAYENNE
Piperul Cayenne este 

extrem de eficient în dezin-
toxicarea organismului de 
substanțele nocive din țiga-
ră. În plus, includerea aces-
tui condiment în alimentație 
diminuează pofta de a fuma 
și stimulează curățarea plă-
mânilor.

CUIȘOARELE
Cuișoarele sunt condimente extrem de sănătoase și inhibă pofta 

de fumat. Tocmai de aceea, se recomandă ca imediat după fumat să 
se țină în gură câteva cuișoare timp de două ore.

Nu tratați arsurile cu creme grase
Imediat după producerea 

arsurii se recomandă pla-
sarea zonei afectate sub jet 
de apă rece de la robinet, 
pentru cel puţin 10 minute. 
Ulterior se recomandă apli-
carea de comprese umede, 
preferabil pansamente ste-
rile impregnate cu apă pla-
tă. Acestea trebuie aplicate 
pur şi simplu, fără a efectua 
pansamente care să strângă 
zona afectată. Nu se aplică 
gheaţă pe arsură deoarece 
poate apărea contracţia va-
selor de sânge având drept 
rezultat întârzierea vindecă-
rii arsurii.

DACĂ RANA CONŢINE RESTURI TEXTILE SE RECOMANDĂ CA ACESTEA SĂ FIE 
ÎNDEPĂRTATE DE CĂTRE MEDIC

Pentru reducerea inflamaţiei se indică administrarea unui antiinflamator, de tipul aspirinei sau ibuprofe-
nului, în cazul adulţilor. Nu se aplică creme grase sau unguente deoarece acestea astupă porii şi agravează 
arsura. Aplicarea de unt are acelaşi efect nedorit. Băşicile formate nu se sparg, ci se lasă să se desprindă 
singure. Uleiul de floarea soarelui sau uleiul de măsline aplicate pe o arsură pot determina eczematizarea 
leziunii şi de aceea nu este indicat să fie utilizate ca şi metode de tratament al arsurilor.

Se pot utiliza sprayuri cu antibiotice şi hidrocortizon, disponibile în farmacii.
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La biblioiteca unde se muncește 
cu ardoare

Iarăși am poposit la Biblioteca din satul 
Prisăcăreni, raionul Hliboca, la neobosita 
doamnă bibliotecară-șefă Rodica Zegrea. 
De data aceasta doamna Rodica a organizat 
o întâlnire cu specialistul în domeniul agricol, 
legumicultorul și pomicultorul Ion Crâliuc. A 
pregătit și o expoziție a ziarelor cu publica-
țiile invitatului. Domnul Ion a povestit celor 
prezenți despre cultivarea și îngrijirea mul-
tor soiuri de legume, pomi fructiferi, despre 
felul cum trebuie pregătit solul, când și cum 
se pregătesc semințele, în ce perioadă și ce 
trebuie semănat, cultivat, îngrijit... De ase-
menea ne-a vorbit și despre cartea sa apă-
rută cu mai mulți ani în urmă despre unele 
plante mai rar întâlnite, despre articolele ce 
le-a publicat și le publică în permanență pe 
paginile ziarelor bucovinene. Domnia sa a 
răspuns cu plăcere la întrebările noastre des-
pre pomi, legume, rolul și felul, cum și când 
trebuie sădite.

În partea a doua a întrunirii noastre lite-
rare am comemorat două personalități buco-
vinene trecute prea devreme în lumea celor 
drepți. E vorba de istoricul și ziaristul Dumitru 
Covalciuc și de publicista și profesoara Maria 
Motrescu-Popescu. Doamna Rodica a ame-
najat o expoziție „In memoriam”, dedicată 
acestor doi oameni deosebiți, dotată cu zia-
re, fotografii şi cărți.

De fapt neobosita doamnă Rodica a ini-
țiat un club al oamenilor talentați. Doar în 
ultimii ani aici au fost prezenți savanți, politi-

cieni, ziariști, scriitori, publiciști, artiști, instru-
mentiști, interpreți de muzică populară, meș-
teri populari, profesori, oameni de cultură.

Astfel în mica bibliotecă din Prisăcă-
reni doamna Rodica Zegrea i-a avut ca 
oaspeți pe savantul Ilie Popescu, poeții 
și ziariștii Vasile Bâcu, Nicolae Șapcă, 
Doina Bojescu, deputatul poporului Grigo-
re Timiș, activistul și fostul combatant al 
luptelor din Afganistan Dumitru Fedorcea, 
subsemnata, compozitoarea ucraineană 

Galina Sâsoletina, poeta și conducătoarea 
cenaclului literar-artistic raional „Izvoraș”  
Alexandra Vozneac, autorul câtorva cărți 

și a mai multor articole dl Toader Nicolae-
vici.

 De asemenea am prezentat căr-
țile, am vorbit despre viața și opera poetei 
creștine din Timișoara, redactorul revistei 
online „Logos și Agape” Mariana Gurza, ori-
ginară din satul Cupca, care în permanență 
trăiește cu dorul de Bucovina în suflet.

Tot în acești ani i-am comemorat pe câ-
teva mari personalități ale culturii, literaturii, 
muzicii române și ucrainene – poetul-martir 
Ilie Motrescu, ziaristul și poetul Vasile Le-
vițchi, poetul și sonetistul Ion Cozmei, artistul 
ucrainean Nazarii Iaremciuc, regizorul Ivan 
Mâkolaiciuk, compozitorul Volodimir Ivasiuk 
și alții. De asemenea în permanență sunt or-
ganizate expoziții de carte, ziare, fotografii, 
dedicate marilor clasici ai literaturii române, 
ucrainene, universale, cât și aplicații, dese-
ne, lucruri confecţionate de copii și adulți pe 
care cu atâta grijă le adună neobosita doam-
nă bibliotecară. Ar merita o mai mare atenție 
din partea șefilor de la secția de cultură, ar 
avea nevoie de mai multă înțelegere din par-
tea autorităților satului, a intelectualilor local-
nici, a sătenilor, a noastră a tuturor. Ar merita 
și o bibliotecă mai bine amenajată, căci se 
pare că vechea clădire se risipește văzând 
cu ochii. Muncește ca o albină de una singu-
ră și adună de prin arhive date despre istoria 
satului  de baștină, sperând să alcătuiască 
o monografie a satului natal. Scrie poezii, 
compunând în trei limbi, pe care le posedă 
la perfescție, dar până în ziua de azi nu are 
încă o carte publicată. Ar merita, căci este și 
în anul jubileului de aur, dar... toți fiind ocu-
pați cu atâtea griji și probleme nu mai au timp 
pentru a o ajuta, sprijini, înțelege...

Deocamdată, doamna Rodica Zegrea, 
muncește și speră. Poate va da Bunul Dum-
nezeu și toate gândurile și speranțele ei se 
vor realiza într-o zi. Doamne ajută!

Eleonora SCHIPOR,
profesoară

BERBECUL. Sunt destul de multe aspecte ne-
plăcute de rezolvat, vis-a-vis de casă, gospodărie, re-
lația cu propriii părinți dar și în privința obligațiilor pro-
fesionale. Cu cât vei acționa mai prudent și vei avea 
mai multă răbdare, cu atât mai bine va fi. Reușești să 
te mobilizezi găsind resursele necesare, inspirația și 

intuiția pentru a putea ieși din situațiile de criză. Nu vei duce lipsă 
de creativitate, capacitatea de a da tot ceea ce ai mai bun în tine, 
îndeosebi dacă ai de susținut examene, interviuri. Spre sfârșitul 
acestei săptămâni ești într-o formă fizică foarte bună. Este totuși 
o perioadă favorabilă în relația cu copiii sau cu persoana iubită. 

TAURUL. Ești nemulțumit acum, în ceea ce pri-
vește examenele sau unele documente, contracte pe 
care ar trebui să le semnezi. Va trebui să dai dovadă 
de prudență în relația cu rudele apropiate. În schimb, 
te poți bucura acum de câștiguri venite din muncă 

proprie și de susținere din partea familiei. Reușești să te bucuri de 
succese la locul de muncă, se cere însă mai multă discreție, atunci 
când vine vorba despre propriile idei, proiecte.

GEMENII. Poți trece prin transformări profunde, 
în ceea ce privește viața sentimentală. Este o peri-
oadă de reconfigurare, renunțare dar și de așezare 
pe o nouă direcție. Stai destul de bine la capitolul co-
municare, în scris sau în public. Ai inițiativa dar tot ai 

sentimentul că fără bani nu se poate face nimic. Zilele de 11 și 12 
iulie sunt favorabile pentru călătorii. La sfârșitul acestei săptămâni 
va trebui să dai dovadă de mai multă prudență în relația cu prietenii 
apropiați.

RACUL. Ești destul de prins între obligațiile care 
țin de casă, familie sau relația de mariaj fiind de-a 
dreptul tensionat, nervos că problemele parcă nu mai 
vor să se termine. Te afli într-o stare de transformare 
continuă. Cert este că nu ai parte de suficientă liniște. 

Este o perioadă favorabilă pentru negocierea unui contract având 
astfel posibilitatea de a câștiga mai mulți bani. În ultima zi a săptă-
mânii te gândești la noi strategii, legate de carieră. 

LEUL. În prima parte a acestei săptămâni putem 
vorbi despre o stare de agitație, legată de zona profe-
sională. Acordă o atenție deosebită la acțiunile venite 
din partea dușmanilor ascunși. În partea secundă a 
săptămânii se mai liniștesc lucrurile și începi să profiți 
de pe urma unei munci susținute. La sfârșitul acestei 

perioade te gândești la un drum lung. 
FECIOARA. Sunt destul de multe semne de în-

trebare, legate de relația cu propriul copil. Te poți aș-
tepta la unele conflicte în relația cu acesta. Va trebui 
să fii mult mai atent, atunci când vine vorba despre 
prieteni. Ai ocazia să intri în posesia unor informații, 
documente care te vor ajuta foarte mult în carieră. 

Stai destul de bine la capitolul imagine publică. La sfârșitul săptă-
mânii analizate este timpul pentru o mică revizie asupra fondurilor 
comune cu partenerul de viață. 

BALANŢA. În perioada analizată aici starea de 
tensiune din planul profesional se menține la cote 
înalte. Nici acasă lucrurile nu stau prea grozav fiind 
nevoie de mai multă mobilizare din partea ta. Stai 
destul de bine la capitolul relație sentimentală. Re-
ușești să te mobilizezi mult mai eficient, în partea 

secundă a perioadei, în relația cu superiorii. Poți să dai acum 
startul unor noi activități, parteneriate care îți pot aduce câștiguri 
consistente. 

SCORPIONUL. Prima parte a săptămânii supu-
se analizei aici se poate dovedi a fi destul de neplă-
cută, la capitolul călătorii, studii superioare sau relația 
cu străinătatea. Ai o dorință de a călători care te ma-
cină, dar se pare că planurile îți vor fi date peste cap. 
Se recomandă să dai dovadă de mai multă răbdare. 

Primești susținerea de care ai atât de multă nevoie. La sfârșitul 
acestei săptămâni este indicat să dai dovadă de mai multă deschi-
dere și sinceritate în cadrul relației sentimentale. 

SĂGETĂTORUL. Va trebui să dai dovadă de mai 
multă prudență, atunci când vine vorba despre chel-
tuieli, unele achiziții care ți se par necesare sau chiar 
la capitolul sănătate personală. Ești predispus la apa-
riția unor probleme în relația cu prietenii apropiați. 

Zilele de 11 și 12 iulie pot fi favorabile pentru stu-
diu, scris sau implicarea în cadrul unui grup, a unei asociații. La 
sfârșitul acestei perioade te preocupi mai mult de propria sănătate. 
Ceva nu mai funcționează așa cum ar trebui astfel că va trebui să 
acorzi o mai mare atenție la alimentație. 

CAPRICORNUL. Putem să vorbim despre ten-
siune acumulată în cadrul relației de mariaj. Sunt as-
pecte pentru care simți că nu mai ai suficientă răbda-
re să le suporți în continuare, să rezolvi și să mergi 
mai departe lăsând impresia că nu ai observat nimic. 

Zilele de 11 și 12 iulie sunt favorabile pentru ne-
gocieri, decizii legate de noi contracte. La locul de muncă te poți 
bucura de idei salvatoare precum și de susținere venită din partea 
colaboratorilor. 

VĂRSĂTORUL. Se pot acutiza acum problemele 
legate de serviciu, relația cu colegii sau colaboratorii 
apropiați. Ceva care a tot fost amânat, în plan profesi-
onal, se cere rezolvat cât mai urgent cu putință. Zilele 
de 11 și 12 iulie sunt favorabile, din punct de vedere 
sentimental. Este o perioadă deosebit de favorabilă 

în care ai ocazia să te bucuri de momente de romantism, pasiune, 
o mai bună comunicare în relația de iubire. 

PEŞTII. În perioada supusă analizei aici poți să 
primești semnale destul de serioase și neplăcute, 
legate de relația cu propriul copil. Este posibil să 
faci unele cheltuieli neprevăzute sau poți pleca la 
drum pentru a rezolva o problemă. Pot să apară 
și unele semne bune, legate de casă, domiciliu. Ai 

șansa de a te bucura acum de cadouri, ai noroc de bani, poți pri-
mi susținere venită din partea partenerului de viață. La sfârșitul 
perioadei analizate aici este momentul să valorifici abilitățile de 
care dispui. 

HOROSCOP
9.07-15.07.2018

AI PLECAT PESTE 
HOTARE – ADIO 

PENSIE! 
Mediile s-au grăbit să comunice că Fondul de 

pensii al Ucrainei poate temporar sau definitiv 
să înceteze plătirea pensiilor unor categorii de 
cetățeni. În preajma recalculării pensiilor de la 1 
iulie 2018, specialiștii de la Fondul de pensii au 
explicat cine va fi lipsit de pensie. În primul rând, 
pot fi lipsite de pensie persoanele care o primesc 
în baza unor documente falsificate. Ministerul Fi-
nanțelor de câțiva ani se ocupă intens de verifica-
rea actelor depuse pentru obținerea pensiei. 

În afară de aceasta, pot rămânea fără pensii 
și cetățenii ucraineni, care de mai mulți ani tră-
iesc peste hotare. În această privință riscă și per-
soanele care des își schimbă domiciliul, iar motiv 
pentru aceasta poate servi constatarea Fondului 
de pensii sau a Serviciului pentru migrație că lo-
cul de trai real nu corespunde celui oficial. 

Înțelegem că toate aceste restricții sunt dicta-
te de Bugetul real al Fondului de pensii. Nu întru 
torul ele corespund drepturilor omului.
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La 7 iulie își 
va marca ziua de 
naștere istoricul și 
politologul Serghei 
HACMAN, cunoscu-
tă personalitate pu-
blică nu numai în re-
giunea Cernăuți, ci și 
în întreaga Ucraină, 
precum și în Moldova 
și România. 

Descendent din 
vestita familie de in-
telectuali Hacman din Ostrița Herței, domnul Ser-
ghei scrie o pagină luminoasă în cronica ei, pe care, 
sperăm, o vor citi și urmașii. Este unul dintre primii 
și înflăcărații adepți ai Euroregiunii „Prutul de Sus”, 
un susținător și promotor al colaborării trilaterale 
ucraineano-moldo-române. A participat și participă 
permanent la diferite forumuri în cadrul colaborării 
transfrontaliere:  în calitate de specialist și transla-
tor. În pofida acestei activități publice vaste, domnul 
Serghei nu uită că este istoric și politolog.  Dovadă 
sunt studiile sale științifice. 

La sincerele felicitări cu prilejul zilei de naștere, 
adresate domnului Serghei HACMAN de către cei 
apropiați și dragi, de colegii de serviciu, de cunos-
cuți și prieteni, se alătură și colectivul redacției zi-
arului „Libertatea Cuvântului”, care îi urează multă 
sănătate, energie de creație, să rămână la fel de 
activ și în continuare, să se simtă cu adevărat om 
fericit, iubit și stimat, bunăstare și noroc în toate. 

La mulți ani și la mai mare! 

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 ziarului, indicând şi datele de contact (numărul de tele-
fon şi E-mail) pentru a clarifica mai multe detalii despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei

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

La 3 iulie, când trandafirii înfloriți vin să umple cu parfumul lor casa mare a familiei Aruşti din Cernăuţi, toate rudele, 
cunoscuții, prietenii le doresc domnişoarelor Severina şi Inesa ARUŞTI tot binele din lume și multă sănătate, zile senine 
de bucurii pline, pâine pe masă și belșug în casă, armonie și multă bucurie, înșirând toate sentimentele în următorul vers:

La mulţi ani!

În această feerică poveste din miez de 
vară încă un imens buchet de trandafiri în semn de 
recunoştinţă şi profund respect s-a aşezat cu tan-
dreţe în cununa anilor doamnei

Viorica VERBIŢCHI

din satul Dimca, raionul Hliboca. Este încă 
un deosebit prilej pentru cei dragi din familie să-i 
spună un sincer „La mulţi ani!” şi s-o asigure de 
toată dragostea lor pentru mamă, soacră, bunicu-
ţă și străbunicuță. În aceste momente aniversare, 
cele mai alese gânduri vin din partea soțului Vasile, 
feciorilor Dumitru şi Sergiu, fiicei Elena, nurorilor 
Valentina şi Maria, nepoţilor Vlad, Sergiu şi Vasile, 
nepoatei Vera împreună cu soţul Mihai, nepoţelei  
Sabrina și strănepoțelului Alisandro. 

Scumpa noastră!
O veşnică primăvară în suflet îţi dorim, iar de 

trecerea clipelor şi anilor să-ţi amintească doar fila, 
ce e ruptă din calendar.

Ai mai urcat o treaptă dintr-a vieţii scară, 
Noi îţi dorim din suflet a suta primăvară, 
Iar când vei privi înapoi pe treptele urcate, 
Să nu vezi urme de noroi,           
                 ci faptele curate.
De ziua ta îţi mai dorim
             sănătate şi noroc.
Fiecare zi să înceapă
                  cu o bucurie, 
Fiecare clipă să-ţi aducă 
                         împlinire.

În aceste zile 
splendide de vară, cu 
frumoase felicitări de 
multă sănătate, bel-
şug şi fericire cu oca-
zia zilei de naştere 
vin să-i înmâneze un 
buchet de trandafiri 
doamnei

Maria
FRATAUCEAN
din Carapciu, ra-

ionul Hliboca, şefei Oficiului poştal din localitate 
colegii de serviciu şi familia.

Înzestrată cu o inteligenţă deosebită, energică, 
doamna Maria prin muncă și străduinţă de mai mulți 
ani munceşte cu sârguinţă la poşta din satul natal. 

Cu această ocazie primeşte sincere felicitări din 
partea colegilor de serviciu, rudelor, prietenilor ca-
re-i doresc putere de muncă, dragoste de profesia 
aleasă, împliniri și realizări.

Să aduni în al vieţii 
  buchet, 
Alegând uşor, atent, 
De la codru măreţie, 
De la stâncă trăinicie, 
De la floare frumuseţe, 
Eleganţă şi fineţe, 
De la cer seninătate, 
De la Domnul bunătate,
De la lume omenie, 

Să ai noroc şi numai bucurie!

La mulţi ani!

Colectivul redacției ziarului  „Libertatea Cuvân-
tului” exprimă  profunde condoleanțe colegului  

nostru Vasile Carlașciuc, în legătură cu pierderea 
grea și irecuperabilă – trecerea la cele veșnice a 

mamei 
Victoria CARLAȘCIUC

Fie ca Bunul Dumnezeu să-i așeze sufletul 
în rândul celor drepți și să mângâie familia 
îndoliată. Sincere condoleanțe familiei și 

Dumnezeu să-i aibă în paza Sa!
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