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MAI MULȚI BANI PENTRU ȘCOLI 
ÎN NOUL AN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Noul an şcolar aduce 
unele schimbări atât pentru 
elevi, cât şi pentru profeso-
rii lor. Elevii din clasele întâi 
vor învăța în clase noi, dota-
te corespunzător și după pro-
grame școlare noi. În aceste 
scopuri guvernul a alocat 1 
miliard de grivne. În cadrul 
proiectului „Noua școală 
ucraineană” pentru dotarea și 
modernizarea claselor întâi, 
regiunea Cernăuți a primit 30 
milioane de grivne. Ministerul 
Învățământului a stabilit gra-
ficul vacanțelor școlare ale 

anului de învățământ 2018-
2019. Vacanța de toamnă 
este prevăzută pentru perioa-
da 22-30 octombrie, vacanța 
de iarnă – în perioada 26 
decembrie-8 ianuarie, iar va-
canța de primăvară – 28 mar-
tie-2 aprilie. Vacanța de vară 
va începe din 26 mai 2019. 
Pe parcursul anului pot inter-
veni schimbări în calendarul 
vacanțelor.  Cel mai probabil 
elevii din ciclul primar se vor 
bucura de vacanță prelungi-
tă în perioada de iarnă din 
cauza gerurilor cumplite și 

a numărului mare de îmbol-
năviri cu viroze respiratorii. 
Noul an şcolar înseamnă și 
o  povară financiară pentru 
părinţi. Părinţii cheltuiesc 
sume importante pentru fi-
ecare început de an şcolar 
pentru rechizite, ghiozdane 
şi haine noi pentru copii. Cei 
mai „scumpi” copii sunt cei 
din clasa I, cărora trebuie să 
li se cumpere totul. Oricum, 
părinţii nu au încotro şi spun 
că, indiferent de sacrificii, 
vor achiziţiona tot ce trebuie 
pentru micii elevi.  

Majorări de pensii 
înainte de alegeri

Guvernul anunță majorarea 
pensiilor din toamnă. Ideea apar-
ține  Ministerului Politicii Sociale. 
Experții spun că este vorba de 
o încercare a guvernanților de 
a câștiga câteva puncte în fața 
electoratului în preajma alege-
rilor. Evident, este vorba de o 
majorare neînsemnată, pentru că 
în buget nu sunt bani suficienți, 
care se va referi la aproximativ 
3 milioane de pensionari cu sta-
giu mare de muncă. Din această 
categorie fac parte foști bugetari, 
colhoznici și alți angajați care 
au primit salarii mici. De regulă, 
acești oameni au peste 70 de ani 
și participă activ la fiecare scru-
tin electoral,  spre deosebire de 
generațiile mai tinere care și-au 
pierdut încrederea în politicieni. 
Prin urmare, mulți experți politici 
consideră că Președintele Petro 
Poroșenko, pentru a-și asigu-

ra victoria la viitoarele alegeri, 
va recurge la vechea dar sigura 
practică de a crește plățile socia-
le înainte de alegeri. Președinte-
le Centrului Analitic din Ucraina, 
Oleksandr Ohrimenko, consideră 
că această majorare nu va avea 
nici un efect. „Din cei 13 milioa-
ne de pensionari  această ma-
jorare se referă doar la cei care 
au o pensie sub nivelul de sub-
zistență. Pensia lor va crește cu 
14 – 22 grivne. De aceea, guver-
nul nu vorbește de cifre”, spune 
Ohrimenko. Potrivit lui, această 
nedreptate socială a apărut din 
cauza salariilor  mizere pe care 
le primeau oamenii în timpul pe-
rioadei sovietice. Prin urmare, din 
cauza salariilor mici și pensiile lor 
sunt acum nu prea mari. Reamin-
tim că, începând cu 1 iulie curent, 
pensiile minime au fost majorate 
cu 61 de grivne. 

475,4 milioane de grivne pentru 
necesitățile armatei 

Pe parcursul  primelor 7 luni 
ale anului curent locuitorii regiunii 
Cernăuți  au achitat 20,9  milioane 
de grivne impozit militar pe venit. 
În special, contribuția din luna iu-
lie a bucovinenilor a fost de 14,2 
milioane de grivne, informează 
Inspectoratul Fiscal. Creșterea 
fondurilor destinate armatei se 
explică prin creșterea numărului 
de persoane angajate oficial, care 
primesc salarii legale. În total, de 

la introducerea impozitului militar, 
în luna august 2014, regiunea 
Cernăuți a achitat 475,4 milioane  
de grivne pentru necesitățile ar-
matei. 

2014 – 29,6 milioane grivne
2015 – 88,3 milioane grivne
2016 – 106,2 milioane grivne
2017 –  148,6 milioane grivne.  
Reamintim că în anul 2014 

Rada Supremă a aprobat un pro-
iect de lege privind introducerea 

temporară a unui impozit mi-
litar de 1,5% din venit, pentru 
finanţarea forţelor armate, în 
condiţiile în care Ucraina chel-
tuieşte   sume uriașe în lupta cu 
separatiştii din Estul ţării. Impo-
zitul prevede colectarea a 1,5 la 
sută din veniturile persoanelor 
fizice, inclusiv salarii, bonusuri, 
plăţi compensatorii, premii de la 
loterii şi câştiguri de la jocurile 
de noroc.
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Colonel britanic: Dacă Ucraina nu va acționa, 
Marea Azov va fi ocupată de ruși. Următorul pas va fi Odesa

Situația militaro-politică  din 
zona Mării Azov rămâne extrem de 
critică. Dacă Ucraina nu întreprinde 
măsuri, în viitor această mare va fi 
ocupată de ruși, a declarat expertul 
militar britanic, Glen Grant, pentru 
Espreso TV. Potrivit lui, dacă nu se 
recurge la măsuri concrete pentru 
a proteja suveranitatea și integri-
tatea teritorială, situația din sudul 
Ucrainei va continua să se deteri-
oreze. O atenție deosebită trebuie 
acordată orașului Mariupol. „Sfera 
comerțului în acest oraș este în 
declin.  În timp ce Rusia opreș-
te navele care se îndreaptă spre 
Mariupol, oamenii de afaceri pierd 
bani și timp. Este o încercare de a 
suprima comerțul și de a ocupa o 

parte a Mării Azov. Acest lucru se 
poate întâmpla, dacă Ucraina nu va 
acționa. Marea Azov va fi ocupată 
de ruși, care astfel își vor asigura 
legătura cu Crimeea”, explică  colo-
nelul britanic Glen Grant. Următorul 
obiectiv al Rusiei va fi ocuparea „te-
ritoriului de la Crimeea până la  Ro-
mânia”, a adăugat Grant. „Jocul va 
începe prin încercarea de a bloca 
accesul spre  Odesa... Este evident 
că acesta va fi următorul pas al ru-
șilor”, a spus colonelul. Potrivit lui,  
navele de război americane  stați-
onate lângă Odesa nu vor deschi-
de focul asupra rușilor. Ucraina are 
nevoie de nave militare, care pot fi 
puse la dispoziție de SUA, 
așa cum a făcut-o Winston 

Churchill la începutul celui de-al 
Doilea Război Mondial, a adăugat 
Grant.

Reamintim că anterior Minis-
terul ucrainean al Infrastructurii 
anunța că Rusia a reținut în mod 
nejustificat 148 de nave care se 
îndreptau prin strâmtoarea Kerci 
spre porturile ucrainene „Mariu-
pol” şi „Berdeansk” din Marea 
Azov. În timpul vizitei la exercițiile 
militare „Sea Breeze – 2018” de la 
Odesa, Președintele Petro Poro-
șenko nu a exclus faptul că Rusia 
poate demara un atac asupra por-
tului din Mariupol și, eventual, o 
operațiune militară în Marea Azov.

Pagină realizată de Mihai URSU

Teroare pentru beneficiarii de subvenții. Statul va tăia ajutoarele sociale
Majorarea tarifelor la utilități ar 

putea  scoate lumea la proteste 
în masă. Guvernul a anunțat deja 
scumpirea prețurilor la energie, iar 
vicepreședintele Băncii Naționale, 
Dmytro Sologub, declară că până 
la sfârșitul anului 2018 tarifele 
la gazele naturale vor crește cu 
încă 25%. Situația este agravată 
de faptul că cetățenii ucraineni 
au început să primească  scrisori 
prin care sunt înștiințaţi că statul 
refuză alocarea de subvenții la uti-
lități. Motivul pentru care a început 
campania de reducere a număru-
lui beneficiarilor de subvenții este 
evident: bugetul țării nu poate face 
față acestor cheltuieli uriașe.  În 
2014, beneficiari de subvenții au 
fost 1,3 milioane de cetățeni, în 
2016 – 6 milioane. În ultimul se-
zon de încălzire erau aproximativ 
7 milioane de beneficiari de sub-
venții, iar în aceste scopuri din 
buget au fost alocate 100 miliarde 
grivne. 

În aceste condiții au fost stabili-
te reguli mult mai severe pentru ob-
ținerea subvenției. Astfel, șomerii 
care nu sunt la evidența Serviciului 
de ocupare a forței de muncă, vor 
fi privați de subvenții.  Potrivit Mi-
nisterului Politicii Sociale, în Ucrai-

na există 1,5 milioane de astfel de  
persoane. „Toate persoanele apte 
de muncă care doresc să primeas-
că subvenții, dar nu sunt angajate 
oficial în câmpul muncii trebuie să 
se înregistreze la Serviciul de ocu-
pare a forței de muncă”, a decla-
rat ministrul Politicii Sociale, Andrii 

Reva. Dar 1,5 milioane de refuzuri 
nu este o cifră suficientă. Ministrul 
Reva afirmă că numărul benefici-
arilor de subvenții ar trebui redus 
cu aproximativ 4 milioane de per-
soane. Doar în acest caz, statul va 
putea să planifice bugetul pentru 
anul următor. În caz contrar, acest 

buget va fi imposibil de îndeplinit. 
Conform noilor reguli de alo-

care a subvențiilor, vor fi luate 
în considerare nu numai venitu-
rile cetățenilor, ci și cheltuielile. 
Așadar, dacă în ultimii cinci ani 
cetățeanul a cumpărat o mași-
nă, statul poate refuza acorda-

rea subvenției. În plus, organele 
de protecție socială  interacțio-
nează cu Ministerul Afacerilor 
Interne. Ele au acces la bazele 
de date ale poliției și serviciului 
fiscal, pentru a avea o imagine 
clară cu privire la veniturile ce-
tățenilor. Dacă sunt descoperite 
venituri nedeclarate, cetățenii 
vor trebui să întoarcă statului 
subvențiile obținute în anii pre-
cedenți, iar pentru întârzierea  
achitării plăților comunale vor fi 
calculate penalități. Paradoxul  
constă în faptul că în Ucraina 
există într-adevăr o mulțime de 
oameni care lucrează  în umbră 
– salarii în plicuri, muncă în stră-
inătate sau afaceri neînregistra-
te. Evident, mulți dintre ei sunt 
în stare să plătească  tarifele la 
utilități. Dar printre  potențialii 
beneficiari de subvenții sunt și 
foarte mulți  ucraineni cu venituri 
modeste, iar numărul acestora 
se ridică la milioane. Care va fi 
finalul acestei istorii? Experții au 
două prognoze: ori lumea va ieși 
la proteste în masă, ori toți săra-
cii din această țară vor muri lent 
în tăcere. Așadar, vine o toamnă 
fierbinte, care dă startul campa-
niei electorale.

„Slavă Ucrainei!” va fi salutul 
oficial al Forțelor Armate din Ucraina

Președintele Ucrainei, Pe-
tro Poroşenko, a inițiat un 
proiect de lege care propune 
înlocuirea fostului salut militar 
sovietic  cu „Slavă Ucrainei!” 
și „Slavă Eroilor!”. Aceste slo-
ganuri vor fi folosite în timpul 
paradei militare ce urmează să 
aibă loc la Kiev pe 24 august, 
de Ziua Independenței. Rea-

mintim că la Kiev au început 
repetițiile paradei militare, în 
prezența ministrului Apărării, 
Stepan Poltorak. La evenimen-
tul din acest an vor fi prezenta-
te în premieră o serie de arme 
noi. În total la paradă vor par-
ticipa 4,5 mii de militari și 250 
de unități tehnice.

Menționăm și faptul că în 

2017 la parada militară orga-
nizată cu ocazia Zilei Indepen-
denței au fost antrenați circa 4 
mii de militari ucraineni, pre-
cum și 10 subunități din diferi-
te țări europene, 9 dintre care 
sunt membre ale NATO. De 
asemenea, la eveniment au 
fost prezenți 11 miniștri ai Apă-
rării din diferite țări. 

Dmitri Medvedev: o eventuală aderare 
la NATO a Georgiei ar putea provoca 

un „conflict îngrozitor”
Prim-ministrul Federației 

Ruse, Dmitri Medvedev, a de-
clarat că o eventuală aderare la 
NATO a Georgiei ar putea pro-
voca un „conflict îngrozitor”. „Nu 
înțeleg de ce ar trebui făcut acest 
lucru”, a spus Medvedev într-un 
interviu pentru Kommersant FM. 
Premierul rus a făcut aceste de-
clarații în ajunul celei de-a 10-a 
aniversări a războiului ruso-geor-

gian din 2008, în urma căruia Ru-
sia a recunoscut independența 
regiunilor separatiste ale Geor-
giei – Osetia de Sud și Abhazia. 
Recent, președintele rus Vladimir 
Putin a avertizat NATO împotriva 
cultivării relațiilor mai apropiate 
cu Ucraina și Georgia, spunând 
că asemenea politici sunt ires-
ponsabile și vor avea consecințe 
imprevizibile pentru alianță.
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Și cu graderul, 
și cu hârlețul 

Problema drumurilor este 
mai acută pentru satele, 

situate chiar la câțiva kilo-
metri mai într-o parte de au-
tostrăzile principale. Dacă 
drumul spre aceste loca-
lități este asfaltat, atunci 
el neapărat trebuie să aibă 
„ozorul” reliefului Lunii, 
bombardat de meteoriți. 
Cu mare greu se lasă con-
vins Serviciul de reparații 
ale drumurilor ca să acope-
re gropile. Iar dacă drumul 
este acoperit cu prundiș, 
tot rar trece pe el tehnica 
specială, nivelând hopurile. 
Canalele pentru scurgerea 
apei deseori sunt astupa-
te și după ploi se formează 
băltoace, care și mai mult 
distrug învelișul drumului.  

Această poveste a drumurilor de țară le 
este bine cunoscută locuitorilor din satele 
nouăsulițene Coteleu, Cerlena, Șcerbinți – 
pe de o parte, și Doljok, Mălinești, Berestea, 
Forosna și Jilovka – pe de altă parte. Prin 
ele trec cele două drumuri care duc spre 
sanatoriul de la Șcerbinți. Sanatoriul demult 
zace în ruine, iar odată cu decăderea lui au 
nimerit într-o situație deplorabilă și aceste 
drumuri de acces. Unii candidați în deputați, 
sub avântul romanticii electorale, le promi-
teau localnicilor că dacă vor avea la mână 
mandatul, neapărat vor obține și repararea 

drumurilor, și redeschiderea sanatoriului. 
Alți candidați în deputați, mai pragmatici, 
s-au limitat numai la promisiunile referitoa-
re la repararea drumurilor. Unul dintre ei, la 
precedentele alegeri parlamentare, chiar a 
adus câteva camioane de prundiș, acope-
rind cu el o sută de metri de drum lateral în 
satul Berestea. 

Mai sunt câteva sute de metri de drum în 
pantă între Coteleu și Cerlena. În timpul plo-
ilor abundente din luna iulie acest segment 
de drum s-a transformat într-un obstacol de 
netrecut pentru maşini. Apele, curgând la 
vale, l-au acoperit cu un strat de pământ, 
spălat de pe lanurile din ambele părți ale 
drumului. S-a format un noroi de patinau 
maşinile de fabricație străină, destinate pen-
tru drumuri netede ca foaia de hârtie. Și nu 
este prima încercare pentru „călătorii” local-
nici. Raionul nu dispune de mijloacele finan-
ciare necesare pentru reparații de amploare 
a drumurilor, de aceea o speranță este co-
munitatea teritorială unită.  Și nu una săra-
că, ci una puternică. De aceea, majoritatea 
satelor enumerate mai sus preferă să intre 
în componența Comunității Teritoriale Unite 
Noua Suliță, considerând-o că dispune de 
perspective mai mari. 

O altă speranță vine de la Kiev. Local-
nicii judecă astfel: dacă statul a găsit bani 
pentru repararea capitală a autostrăzii 
Cernăuți – Kiev, iar mai precis a segmen-
tului de la intersecția Rângaci și până la 
Hotin, atunci pot fi pornite lucrările și pe 
drumul ce duce de la această autostradă 
spre Șcerbinți, trecând prin satele Doljoc, 
Berestea și Forosna. Săptămâna trecu-
tă a apărut chiar tehnică specială pentru 
efectuarea reparațiilor pe segmentul de la 
podul peste râulețul Cerlenovca, situat la 
hotarele pământurilor Berestei și Foros-
nei, și până pe dealul Forosnei. 

– Am abordat problema stării drumu-
lui ce trece prin satul nostru la instanțele 
raionale și regionale, afirmă primarul din 
Berestea, dl Radu Cuciurca. Toți ne înțe-
leg, dar dau din umeri – ceea ce înseam-
nă că nu sunt bani. Am dori să ne folosim 
de faptul că deja se lucrează pe un seg-
ment. Un antreprenor ne promite că ne va 
ajuta să aducem prundiș, avem nevoie de 
niște camioane. 

Săptămâna aceasta unii gospodari din 
Berestea s-au înțeles cu un mecanizator 
care lucrează pe grader să niveleze dru-
mul ce duce spre o costişă a satului. Anu-
me pe el candidatul în deputați a acoperit 
cu prundiș o sută de metri, iar pe restul 
drumului mai trebuie câteva camioane de 
prundiș. 

– Primăvara devreme și toamna târziu 
este imposibil să treci cu mașina pe acest 
drum, spune beresteanul Marin Bocan-
cea. Primăvara aceasta vreo două luni de 
zile am ținut mașina la un gospodar din 
sat: nu puteam trece cu ea pe acest drum 
desfundat. Am pune și noi, cei interesați, 
mână de la mână numai să se facă o re-
gulă cu drumurile acestea. Și șanțurile 
trebuie curățite și adâncite ca apa să nu 
se rețină sau să curgă pe drum. 

Interlocutorii mei au recunoscut că 

multe depind și de atitudinea omului  față 
de drumul pe care trece zilnic. Și, în pri-
mul rând, nu trebuie să arunce fel de fel 
de gunoaie și deșeuri în șanțuri. Vine apa, 
le duce mai departe și astupă cu ele po-
durile. Și atunci apa își face drum… pe 
drum. 

În imagini: secvențe ale drumului 
ce duce de la autostrada Cernăuți – 
Kiev spre fostul sanatoriu de la Șcer-
binți; după ploaie e greu de urcat dea-
lul Cerlenei.

Indicele borșului – o „inovație” a jurnaliștilor 
și nicidecum a analiștilor economici 

La mijloc e creșterea per-
manentă a prețurilor la le-
gumele din care se gătește 
un simplu borș ucrainean. 
Potrivit unor analize econo-
mice, prețul la borș în 2018 
poate „sălta” cu 30 la sută. 
Și acest proces se observă 
în decursul ultimilor cinci 
ani. 

Pe timp de vară legume-
le sunt mai ieftine, dar, în-
cepând din luna septembrie 
și până în decembrie, ele 
vor crește în preț cu 10 la 
sută.  Prețul la unele legu-
me – morcov și sfeclă roșie 
– se va majora cu 150-180 
la sută. De asemenea, vor fi 

mai scumpe și cartoful, roși-
ile – cu 10-15 la sută. 

Dacă în noiembrie 2017 
borșul ucrainean costa 81 
grivne, peste șase luni prețul 
lui s-a majorat cu 20 grivne. 

Indicele borșului este 
o „inovație” a jurnaliștilor 
ucraineni și el nu indică sta-
rea reală de pe piața alimen-
tară. În primul rând, în dife-
rite regiuni ale Ucrainei la 
gătirea borșului se folosesc 
diferite ingrediente. Afară de 
aceasta, nu peste tot el este 
atât de popular. Pe săteni 
nu-i costă atât de mult găti-
rea borșului decât pe orășe-
ni. Asupra indicelui borșului 

influențează și factorii de 
sezon, precum și alți factori 
care țin de post, de sezonul 

nunților etc. 
Oricum, poftă mare, dacă 

aveți bani în pungă!
Pagină realizată

de Vasile CARLAŞCIUC

Borșul ucrainean pretinde să fie 
trecut în lista patrimoniului UNESCO. 
Dar el poate deveni și o raritate în meniul 
zilnic al cetățeanului de rând.
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Și-a prădat propria mamă de dragul paharului
Poliția l-a reținut pe bărbatul, care, împreună cu 

concubina sa, a scos nu o dată tehnică de uz din 
casa mamei. Polițiștii i-au întors femeii unele din 
lucrurile furate. Pentru fapta comisă, hoții riscă cu 
închisoare pentru o perioadă de cinci ani. Păgubașa, 
originară din localitatea Vasilivka, raionul Secureni, 
a alertat poliția încă în iulie din motiv că din casă au 
început să-i dispară unele lucruri. Cât timp s-a aflat 
la câștig peste hotare, niște persoane necunoscute 
i-au scos din casă un aragaz, un cuptor cu microun-
de, un frigider și altă tehnică de uz. În urma unor 
măsuri operative de profilaxie, polițiștii au dat de ur-
mele hoților. Aceștia s-au dovedit a fi propriul fecior 
împreună cu concubina sa. Lucrurile furate cei doi le 
vindeau în schimbul băuturilor alcoolice. Hoții au fost 
condamnați nu o singură dată pentru furt. Și de data 
aceasta ambii vor fi nevoiți să răspundă pe banca 
acuzaților, reclamați fiind de propria mamă.       

AU ÎNCERCAT SĂ-L MITUIASCĂ 
PE UN POLIȚIST

Colaboratorii organelor de 
menținere a ordinii i-au reținut 
pe doi bărbați, care, intenționând 
să evite închisoarea, i-au propus 
unui polițist mită în sumă de 20 
mii grivne. Cei doi, originari, din 
Romancăuții Securenilor, au de-
cis să „rezolve” problema cu aju-
torul unui anchetator superior de 

poliție. Astfel, infractorii au vrut să 
evite închisoarea și să se aleagă 
doar cu amendă. Însă, ancheta-
torul a ignorat propunerea lor și 
a înștiințat conducerea despre 
acest caz. Ambii au fost reținuți 
în momentul când încercau să-i 
transmită suma respectivă poli-
țistului.

Șofer aflat 
sub influența 
substanțelor 
psihotrope

Polițiștii de la Secția raiona-
lă de poliție Zastavna au tras pe 
dreapta un autobuz de pasageri, 
care se deplasa pe ruta ”Cernă-
uți-Zalișciki”. Mai întâi au fost veri-
ficate actele corespunzătoare, iar 
oamenii legii au observat că șofe-
rul se află sub influența substanțe-
lor psihotrope. La volan se afla un 
bărbat de 29 de ani din localitatea 
Mamaivți, raionul Chițmani. Poli-
țiștii nu i-au permis să circule mai 
departe, iar pasagerii au fost aju-
tați să ajungă la destinație cu alte 
mijloace de transport. Bărbatul a 
fost însoțit la spital, unde medicii 

au confirmat bănuielile polițiștilor. 
Acesta a încercat să se justifice, 
spunând că în ajun a primit niște 
preparate medicamentoase pre-
scrise de medici pentru a-și re-
face puțin sănătatea. Polițiștii au 

comunicat despre acest caz cola-
boratorilor Direcției de stat pentru 
securitatea transportului rutier, 
care și urmează să ia o decizie în 
privința privării șoferului de licența 
pentru transportarea pasagerilor.

Șapte persoane  
traumatizate și un mort

Anume acesta este rezultatul strașnic al gravului accident de 
circulație, ce s-a produs, în ziua de 6 august, în localitatea Nedo-
boivţi, raionul Hotin. Sosiți la fața locului, polițiștii au constatat că în 
accident au fost implicate trei mașini. Potrivit unor date preliminare, 
accidentul a fost provocat de șoferul unui „Opel”, care a ieșit pe 
contrasens și s-a tamponat cu un „Volkswagen Caddy” și un „Ford 
transit”. Opt persoane cu traume de diferit grad au fost spitalizate, 
între ele fiind și o fetiță de șase ani. Din cauza traumelor incompati-
bile cu viața, în secția de reanimare a murit un bărbat de 60 de ani, 
care se afla la volanul ”Opel”-ului.  

UN „MERCEDES” CU TREI TINERI 
S-A IZBIT DE UN GARD DE BETON

Incidentul s-a produs la orele trei noaptea în localitatea Molnița, 
raionul Herța. Martorii oculari afirmă că accidentul ar fi fost cauzat de 
viteza excesivă a mașinii, care nu s-a înscris în curbă. La momentul 
accidentului, în salon se aflau trei tineri, locuitori ai satelor Mogoșești 
și Mihoreni. Tustrei au fost internați la Spitalul raional din Herța. Sta-
rea a doi dintre ei este gravă. 

„ȘOFER” ÎN STARE DE EBRIETATE ȘI FĂRĂ PERMIS
Bărbatul se afla la volanul 

autobuzului de pasageri, ce se 
deplasa pe itinerarul „Kiev-Kel-
menți”. În timp ce verificau actele 
necesare, bărbatul în vârstă de 
28 de ani „nu a găsit”, pentru a-l 
prezenta oamenilor legii, permisul 
de conducere. Testele medicale, 
efectuate ulterior, au arătat că 
bărbatul avea în sânge 0,62 pro-
mile de alcool, ceea ce depășește 
de trei ori norma admisibilă. Po-
lițiștii au chemat un alt mijloc de 
transport pentru a asigura sosirea 
pasagerilor la destinație.  

Încă două femei au devenit jertfe 
ale escrocilor

Aceștia au luat chiar și banii 
ce erau meniți pentru tratarea 
unui grav bolnav. Astfel, escrocii 
au reușit, pe căi necinstite, să 
pună mâna pe 21 mii grivne ale 

unei locuitoare a orașului Cernă-
uți. Femeia a relatat că a adunat 
acești bani prin rețeaua Internet 
pentru a-și ajuta o rudă grav bol-
navă. Încă o femeie din localita-

tea Zelenyi Gai din raionul Noua 
Suliță a fost înștiințată că fiul ei 
„a comis o crimă”. Interlocutorul 
s-a prezentat drept anchetator al 
poliției și i-a promis, în schimbul 
unei sume frumoase, s-o ajute 
în rezolvarea pozitivă a proble-
mei. Fără să-i lase vreo șansă 
să cugete asupra celor auzite, 
escrocul i-a ordonat să nu pună 
receptorul și să transfere aceas-
tă sumă cât mai rapid pe un card 
bancar. Reclamanta a înțeles 
că a fost mințită abia după ce a 
transferat pe contul indicat suma 
de 11 mii grivne. Polițiștii depun 
toate eforturile posibile pentru 
a-i depista și reținea pe infrac-
tori. De asemenea, oamenii le-
gii îi cheamă pentru a câta oară 
pe cetățeni să manifeste pruden 
ță maximă și să nu le acorde 
încredere persoanelor necunos-
cute.      
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Ce ierburi aromatice se potrivesc mai bine în bucatele 
preparate și cum pot fi păstrate mai mult timp

Busuiocul.  Condimentează perfect 
carnea albă sau carnea de vită. Se com-

pletează cu roșiile, cimbrul și oregano. Este 
ideal în prepararea sosurilor, precum sosul 
pesto, sosuri de tomate sau în salate.

Cimbrul.  Se potrivește foarte bine în 
preparatele cu ouă, carne de miel, carne de 
porc și pește la grătar. Se completează bine 

cu rozmarinul, foile de dafin și coriandrul. 
Este perfect în rețetele cu fasole sau vege-
tariene, oferind un plus de gust.

Mărarul.  Oferă un gust deosebit so-
monului, mâncărurilor 
cu morcovi sau sosu-
rilor cu castravete și 
iaurt. Poate fi combi-
nat cu muștar, piper, 
ceapă verde sau foi 
de dafin. Este ideal în 
tocănițe, supe reci, în 
special cele de cas-
traveți, salate și mu-
rături.

Menta. Asezonează foarte bine carnea 
de porc, mazărea, preparatele cu cartofi, 

dar și deserturile cu fructe sau ciocolată. Se 
completează bine cu ardeiul iute, ghimbirul 
și chimionul. Poate fi folosită și în plăcinte, 
prăjituri și jeleuri.

Oregano. Oferă un gust delicios frip-
turii de vită sau de pui, peștelui prăjit sau 

cărnii de curcan. Poate fi folosit în combina-
ție cu feniculul și busuiocul, cimbrul și foile 
de dafin. Este ideal în sosurile de roșii, în 
special cele pentru pizza.

Pătrunjelul. Perfect pentru condimen-
tarea peștelui, fripturii de pui sau mâncăruri-

lor cu cartofi și legume. Se completează cu 
busuiocul, ceapa verde și tarhonul. Dă un 

gust foarte bun și pastelor sau supelor.
Rozmarinul. Oferă o aromă deosebită 

fripturii din carne de porc și vită, prepara-
telor cu ciuperci, spanac și roșii. Poate fi 
folosit alături de oregano, cimbru și usturoi. 
Se remarcă în asezonarea fripturilor și a so-

surilor.
Pentru a rămâne proaspete și a-și 

menține aroma, ierburile aromatice se 
pun la înmuiat câteva minute în apă rece, 
apoi se lasă să se usuce pe un prosop de 
bucătărie.  Rozmarinul, cimbrul și ceapa 
verde pot fi înfășurate într-un prosop de 
hârtie, puse într-o pungă resigilabilă și 
păstrate la frigider. 

Menta, pătrunjelul, mărarul și corian-
drul se păstrează mai bine, dacă le tai o 
porțiune mică din rădăcină, îndepărtezi 
frunzele uscate, apoi le așezi într-un pa-
har cu puțină apă rece. Se acoperă cu o 
folie, ca să nu intre aer și le dai la rece. În 
acest fel, ierburile aromatice pot fi păs-
trate în stare proaspătă până la 3 săptă-
mâni.

Dau un gust deosebit mâncării și pot transforma un 
preparat banal într-unul delicios. Esențiale în bucă-

tărie, ierburile aromatice nu trebuie să vă lipsească din 
casă. Când aveţi ocazia, încercaţi să le folosiţi în varianta 
proaspătă, pentru că oferă o savoare intensă.

Trucuri pentru conservarea 
reușită a legumelor

Alege doar legume și fructe 
proaspete.  Un preparat gustos 
și aromat are întotdeauna la bază 
produse proaspete. În momentul 
în care mergi la piață, alege legu-
me și fructe proaspete și ai grijă ca 
printre ele să nu se strecoare une-
le stricate. Dacă nu sunt proaspe-

te, acestea își pot schimba gustul, 
ceea ce va modifica și savoarea 
conservelor.

Folosește doar sare grunjoa-
să. Știm că este mult mai comod 
să cumperi o cutie de sare iodată, 
însă aceasta nu este recomandată 
pentru conservarea legumelor. Din 
cauza iodului, aceasta va face ca 
murăturile să se înmoaie şi să ca-
pete un gust specific. 

Întoarce borcanele invers 
după ce le-ai umplut.  Fie că e 
vorba despre dulceață, fie că vor-

bim despre zacuscă sau murături, 
imediat după ce ai pus preparatul 
în borcan, strânge bine capacul și 
întoarce-l invers. Acest truc te va 
ajuta să închizi ermetic borcane-
le, aerul nu va pătrunde, iar con-
servele nu se vor strica în timpul 
iernii.

Pune scorțișoară deasupra 
gemurilor sau dulcețurilor.  Uită 
de conservantul alimentar. Dacă 
vrei ca gemul sau dulceața să 
nu se strice și să nu facă muce-
gai deasupra, presară un praf de 
scorțișoară înainte de a închide 
borcanul.

Frunze de țelină și hrean.  
Frunzele de țelină și hreanul nu 
sunt folosite doar pentru a da un 
plus de gust murăturilor. Acestea 
le ajută să se păstreze mult mai 
bine în timpul sezonului rece.

Dacă până acum nu te-ai apucat de prepararea con-
servelor pentru iarnă, acum este momentul cel mai 

potrivit să începi. Piețele abundă de castraveți proas-
peți, roșii suculente, vinete coapte și gogoșari dulci, 
ceea ce înseamnă că te poți apuca liniștită de prepa-
rarea conservelor cu care îi vei delecta pe cei dragi în 
zilele friguroase de iarnă. Există câteva trucuri de care 
ar fi bine să ții cont, dacă   dorești ca preparatele să se 
păstreze proaspete cât mai mult timp.

Ardei gras în ulei la borcan 

Este cea mai reușită și simplă conser-
vă pentru iarnă. Preparați în acest mod, 
ardeii sunt foarte delicioși, aromați și su-
culenți și pot fi serviți cu orice fel de gar-
nitură, pește sau carne. 

Ingrediente: 4 kg de ardei gras, 1 pahar de zahăr, 
1 pahar de ulei, 1 pahar de oțet, 1 pahar de apă, 1 lin-
gură de sare, 1 frunză de dafin, piper negru (boabe).

Preparare. Se curăţă ardeii de semințe și se 
taie felii.  Pentru marinată se amestecă  zahărul, 
oțetul, uleiul, sarea, frunza de dafin și piperul boa-
be. Se aduce amestecul până la punctul de fierbere. 
Apoi se pun ardeii în marinată și se fierb timp de 10 
minute. Ardeii fierbinți se pun în borcane sterilizate 
și se toarnă deasupra marinata. Se închid emetic 
cu capace și se lasă borcanele să se răcească (fără 
a le înveli).

Ardei în sos de roșii 

Preparare. Ardeii trebuie să fie uniformi ca mă-
rime şi să nu fie atacaţi de insecte, de boli sau să fie 
loviţi. Li se scot cotoarele şi nervurile din interior şi 
se spală bine de seminţe.  Ardeii curăţaţi se opăresc 

cu apă sărată (o linguriţă de sare grunjoasă, pentru 
murături,  la un litru de apă). Opărirea durează 3-4 
minute, până când se înmoaie puţin ardeii. Se scot 
şi se lasă la scurs pe un şervet, după care se aşea-
ză cu atenţie în borcane. Se adaugă fâşii de hrean, 
apoi se completează borcanele cu suc de roşii crud. 
Deasupra se pune o tulpină sau două de ţelină. Bor-
canele, cu capacele bine strânse, se pun la sterilizat  
pentru circa 30 de minute din momentul în care apa 
a dat în clocot. Prin metoda aceasta se pot păstra 
fără probleme şi doi ani.

Castraveți marinați 
în stil german

Castraveții marinați în stil german sunt 
foarte crocanți, gustoși și picanți. Cu toa-
te astea, castraveții sunt foarte gingași, 
cu un gust intens și aromat, ideali pentru 
fripturile din carne. 

Ingrediente pentru 1 borcan de 1 l.  castraveți,  
jumătate de morcov, 1 ceapă,  2-3 căței de usturoi, 
mărar, 1 linguriță de sare, 2 lingurițe de zahăr, 45 ml 
de oțet de 9 %. 

Preparare. Castraveţii (pentru câte borcane doriţi) 
se ţin în apă 4-5 ore. În borcanele sterilizate se pun 
morcovul tăiat rondele, usturoiul curățat, mărarul și cea-
pa tăiată. Se taie capetele castraveților și se așează cât 
mai strâns în borcane. Se pune deasupra sarea, zahă-
rul și oțetul, peste care se toarnă apă rece. Borcanele 
cu castraveți se sterilizează. Pentru aceasta, puneți 
borcanele  într-o cratiță, turnați apă până aproape de 
capac și sterilizați-le 3 minute, după ce apa va începe 
să fiarbă. Apoi borcanele se închid imediat, se acoperă 
cu o plapumă și se lasă până se răcesc complet.
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De la „Terminator-2” la „Zahar Berkut” 
Cunoscutul actor și regizor 

ucrainean, Ahtem Seitablaev, îm-
preună cu o echipă internațională 
lucrează în prezent la crearea fil-
mului „Zahar Berkut”, servindu-i ca 
scenariu povestirea, cu același titlu, 

a lui Ivan Franko. S-a decis ca în 
rolul principal să se producă acto-
rul de la Hollywood, Robert Patrick, 
vestit prin rolul său din „Termina-
tor-2”.  În afară de Robert Patrick, 
pe platoul de filmare au fost invitate 
vedetele cu renume mondial Po-

ppy Drayton (în rolul Miroslavei), 
cunoscută după filmul „Abația Da-
unton”, și Tommy Flanagan (în rolul 
lui Tugar), care s-a produs anterior 
în filmele „Gladiatorul” și „Inimă 
vitează”. La filmări va participa și 

cunoscuta  actriță irlandeză Alison 
Doody. Pentru ea regizorul Ahtem 
Seitablaev a rezervat rolul Radei – 
soția lui Zahar Berkut. 

Bugetul filmului e de 75 mi-
lioane grivne, din această sumă 
statul asigură 35 milioane griv-

ne. Regizorul Ahtem Seitablaev 
a menționat într-un interviu: 
„Pentru mine această istorie 
prezintă interes prin faptul că ea 
abordează tema demnității ome-
nești, jertfirii de sine. Doresc ca 
acest film să fie adresat tinerei 

generații”.  În povestirea istorică 
„Zahar Berkut” de Ivan Franko 
este redată lupta comunităților 
vechi din Carpați împotriva inva-
ziei mongolilor și asupririi socia-
le. Evenimentele au loc în anul 
1241, în Carpați. Echipa de crea-

ție se orientează la filmele „300 
de spartani” și „Robin Hood”.  

Cineaștii ucraineni, antrenați 
la proiect, asigură munca de 
creație, iar cei străini vor avea 
grijă de popularizarea filmului în 
alte țări. 

WINONA RYDER, ACTRIȚĂ 
CU RĂDĂCINI ROMÂNEȘTI DE LA 
HOLLYWOOD 

Winona Laura Horowitz (numele adevărat al ac-
triței) are rădăcini românești. Chiar actrița a declarat 
că, după mamă, este jumătate româncă, iar după 
tată, este jumătate rusoaică. Părinții au botezat-o 
după numele orașului în care s-a născut, Winona. 
Viitoarea actriță a văzut lumina zilei la 29 octombrie 
1971 în statul Minnesota, în familia lui Michael Ho-
rowitz  și Sintia Palmer. Michael Horowitz provenea 
dintr-o familie de emigranți din Imperiul Rus și din 
România. Tatăl său, Sol Horowitz, era din Minsk, iar 
mama sa, Etel Frankel, își avea părinții din Botoșani. 

În anul 1985 Winona este invitată pentru prima 
dată la probele pentru filmul „Floarea pustiului”, însă 
a cedat rolul unei actrițe deja cunoscute. Însă ea a 
atras atenția regizorului David Zeltzer, care în anul 
următor a invitat-o să se filmeze în pelicula sa „Lu-
kas”. Winona și-a luat pseudonimul scenic Ryder, 

care provine de la numele interpretului Mitch Ryder, 
cântecele căruia erau preferate de tatăl actriței. 

Jocul actriței în următorul film, „Cadrilul”, a avut 
priză la spectatori, iar ziarul „The 
Los Angeles Times” l-a caracteri-
zat ca „un debut minunat”. În anul 
1993, pentru rolul în filmul „Epoca 
urii” Winona Ryder a fost premia-
tă cu „Globul de aur” la secțiunea 
„cea mai bună actriță de planul 
doi” și cu „Oskar”, la aceiași secțiu-
ne. În anul 1994 Winona Ryder se 
filmează în „Femeile mici” și pentru 
rolul său primește al doilea „Os-
kar”. În anul 2000 Winona Ryder a 
primit o stea pe aleea vedetelor din 
Hollywood. 

Din 2016 Winona Ryder se 
produce în unul din rolurile prin-
cipale în serialul televizat știin-
țifico-fantastic  „Afaceri foarte 
stranii”. Rolul ei s-a încununat cu 
premiile „Globul de aur”, „Saturn”, 
„Satelitul”.  În 2018 actrița joacă 
rolul Lindsi în filmul „Punctul de 
destinație: Nunta”. 

Eugen CIOCLEA – cel mai 
trist poet din Europa 

Eugen Cioclea s-a 
născut pe 4 august 
1948 la Druță, Edineț, 
fiu al lui Sergiu Cioclea, 
profesor de limbă și li-
teratură română, și al 
Iuliei Cioclea, învăță-
toare. A devenit cunos-
cut ca poet încă din anii 
’70, pe când își făcea 
studiile la Facultatea 
de Matematică a Uni-
versității „Mihail Lomo-
nosov” din Moscova, 
cu o bună parte dintre 
poemele ce vor alcătui 
mai târziu, abia la 40 
de ani, volumul de de-
but „Numitorul comun”. 
Prefața cărții, publicată în 1988 într-un tiraj de 3.000 de exemplare, a fost semnată 
de criticul literar Eugen Lungu și s-a bucurat de o largă apreciere în lumea literară. 
În 1991, a apărut volumul de poeme „Alte dimensiuni”, care de asemenea a fost 
primit cu multă admirație de către public. Tipărită într-o ediție de 10.000 de exem-
plare, chiar și fără campanii publicitare, „Alte dimensiuni” s-a vândut într-un mod 
uluitor, în doar câteva luni, epuizându-se întreaga ediție.

Ultimul proiect semnat de Eugen Cioclea se numește „Dați totul la o parte ca 
să văd”, o carte cu un tiraj de 350 de exemplare care rămâne, practic, cea mai 
scumpă carte de poezie din Basarabia. Un exemplar costa 111 dolari SUA, poetul 
intenționând în acest fel să-i răzbune pe toți scriitorii care au ajuns să câștige bani 
mizeri din munca literară și să-și exprime frustrarea față de dezinteresul pentru 
poezie și literatură al cititorilor din țară, remarcă publicația „Timpul” de la Chișinău.  

În mai 2007, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, actorul 
Andrei Sochircă, împreună cu regizorul Mihai Fusu, au organizat un spectacol 
bazat pe o selecție din poemele lui Cioclea. Show-ul, care purta titlul ultimei 
sale cărţi, „Dați totul la o parte ca să văd”, a fost construit cu multe elemente 
de acțiune și muzică rock în interpretarea unor artiști cunoscuți din domeniu. 

Eugen Cioclea s-a stins din viață pe 10 octombrie 2013, fiind găsit fără 
suflare, în apartamentul său din Chișinău, de către o echipă de reporteri ai 
ziarului „Timpul”.

Poeziile sale au fost traduse în engleză, franceză, rusă, suedeză ș.a.

La 4 august s-au împlinit 70 de ani de la nașterea 
proeminentului poet din Republica Moldova, Eugen 

Cioclea, supranumit „cel mai trist poet din Europa”. Oma-
gii regretatului poet vor fi aduse la 8 august, în cadrul  
acțiunii organizate de Uniunea Scriitorilor din Moldova. 
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Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

PĂTRĂUȚII DE JOS – VATRA UNUI ADEVĂRAT FENOMEN CULTURAL 

„MUGUREL” 
DESFĂCUT  LA 
CEA  MAI MARE 
SĂRBĂTOARE 

A LOCALITĂŢII  
În orice sat nu există o sărbă-

toare mai mare decât hramul bise-
ricii, unde se roagă locuitorii  lui. 
Biserica din Pătrăuții de Jos are 
hramul Adormirea Maicii Domnu-
lui și la finele lui august ulițele sunt 
inundate de oaspeți din localitățile 
vecine, invitați de pătrăucenii os-
pitalieri. Dimineața e multă lume la 
liturghie, iar spre seară tineretul se 
avântă în dans la Casa de cultu-
ră.  Pentru ca renumitele hore de 
cândva să nu dispară, lucrătorii de 
cultură au inițiat crearea unui an-
samblu coregrafic. 

– Anume în ziua hramului, cu 
paisprezece ani în urmă, am creat 
Ansamblul „Mugurel”, precizează 
doamna Natalia Balan. A fost o 
zi de bun augur, fiindcă nu ne-am 
așteptat ca noul colectiv artistic să 

câștige în scurt  timp o popularita-
te atât de mare. În total sunt 80 de 
dansatori – trei grupe coregrafice 
după vârsta participanților. Părinții 
vor ca odraslele lor să se înscrie în 
ansamblu. Îi primim pe toți dorito-
rii, iar până la urmă rămân cei mai 
talentați. Vin chiar și tineri din sa-
tele vecine, din Corcești, de exem-
plu, cu dorința de a deveni membri 
ai „Mugurelului”. 

Și denumirea ansamblului e 
potrivită. Este „mugurele” spe-
ranței că la Pătrăuții de Jos tra-
diția populară românească are 
sorți de izbândă, ea înflorește și 
este purtată de tineri chiar peste 
hotare. 

– Iată, la 19 august vom par-
ticipa la un festival internațional 
de folclor din Târgu Jiu, România, 
spune doamna Natalia Balan. Iar 
nu demult ne-am întors tot din 
România, unde la Câmpulung 
Moldovenesc a avut loc ediția or-
dinară a „Întâlnirilor bucovinene”. 
Participăm la sărbătorile românilor 
și polonezilor din raion și regiune, 

concertăm în satele vecine, în de-
osebi la Corcești și Cupca. 

Natalia Balan a studiat ziaris-
tica, chiar a susţinut practica la 
ziarul „Libertatea Cuvântului”, dar  
nici activitatea pe tărâmul cultural 
nu este întâmplătoare pentru ea. 

– De mică îmi plăcea să dan-
sez, iar fiind elevă am participat 
la multe concerte din sat. Mama 
mea, Elena Clioț,  este lucrătoa-
re a culturii și toate acestea m-au 
decis să  accept postul de condu-
cătoare artistică la Casa de cultu-
ră, povestește doamna 
Natalia. În satul natal 
mi-am găsit destinul, 
aici mi-am creat familia 
și împreună cu soțul Va-
sile creștem și educăm 
un fecioraş – Maxim, 
care are cinci anișori. 

Dacă cineva va în-
cerca să explice feno-
menul de la Pătrăuții de 
Jos, neapărat va consta-
ta că lucrătorii culturii de 
aici activează ca într-o 

familie unită. 
– Bibliotecara din Arșița, doam-

na Maria Malițca, este o animatoa-
re a vieții spirituale a polonezilor din 
cătun. La organizarea acțiunilor ea 
contează pe ajutorul colegilor din 
centrul satului – Elena Clioț, Maria 
Ștefureac, Larisa Chedic, directoa-
rea Casei de cultură, și neapărat 
profesoara Eleonora Schipor. Și, 
invers, când facem ceva de am-
ploare în centrul satului, Maria 
Malițca neapărat e cu noi, accen-
tuează dna Natalia. 

Grupa „feminină” a lucrători-
lor de cultură din Pătrăuții de Jos 
are grijă de menținerea spiritului 

național pe această „gură de rai” 
de la poalele Carpaților și din va-
lea Siretului. 

UN SAT 
AL NUNŢILOR 
Activitatea Ansamblului core-

grafic „Mugurel” din Pătrăuții de 
Jos constituie și un important indi-
ce social. El demonstrează  că în 
această localitate sunt mulți tineri, 
iar satul cu tineret are viitor. 

– La noi în sat au loc multe 

nunți. Se fac nunți chiar în zilele 
obișnuite ale săptămânii, iar sălile 
amenajate pentru asemenea oca-
zii festive au un orar aparte, ob-
servă doamna Natalia. Deseori la 
nunți este invitat „Mugurelul”, căci 
oamenilor le este dor de horele și 
sârbele de odinioară. 

Tinerele familii din Pătrăuții de 
Jos se confruntă cu aceleași proble-
me ale vieții ca și cele din multe alte 
localități rurale ale regiunii. Pur și 
simplu, ei țin mai mult la baștina lor. 

– În sat avem antreprenori, dar 
nu și suficiente locuri de muncă 
pentru tineret,  explică doamna 
Natalia Balan. Pătrăucenii preferă 
muncile de sezon.  Pleacă pen-
tru câteva luni la lucru undeva în 
Ucraina sau peste hotare și revin 
din nou acasă. Sunt gospodari și 
tind să-și crească și să-și educe 
singuri odraslele. În timpul liber 
femeile brodează, iar bărbații sunt 
meșteșugari iscusiți. 

Satul Pătrăuții de Jos trăieș-
te după legile economice im-
puse de situația din țară, dar și 
după cele spirituale, transmise 
din moși-strămoși. 

Satul Pătrăuții de Jos este o localitate deosebită în Bucovina – o Eu-
ropă în miniatură, unde Crăciunul și Paștele, cele mai mari sărbători 

creștine, sunt prăznuite după tradiția catolică și ortodoxă. Cele două 
comunități etnice – românii și polonezii – îi formează cununa spirituală. 
În centrul satului răsună cântecul românesc, iar în cătunul Arșița – cel 
polonez. Interferența lor  formează specificul activității instituțiilor de 
cultură din localitate. Acest fenomen a fost observat de organizatorii 
Festivalului „Întâlniri Bucovinene” și artiștii amatori din Pătrăuții de 
Jos sunt invitații permanenți ai acestor „întâlniri de suflet”. Iar doamna 
Natalia BALAN, conducătoare artistică la Casa de cultură din sat, ba se 
prezintă la festival în costumul național românesc, moștenit de la buni-
ca ei și care are o sută de ani, ba în cel polonez. Sub ele bate în același 
ritm o inimă tânără care iubește frumosul. 
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

FC Bucovina învinsă pe teren propriu
În cadrul etapei a treia a Cam-

pionatului Național la Fotbal, Liga 
a II-a, FC  Bucovina a cedat pe te-
ren propriu în fața echipei Cerkaș-
cina-Akademia (Biloziria), scor 
0:1. Oaspeții au deschis scorul în 
minutul 13 al primei reprize. Ju-
cătorii bucovineni au ratat nume-
roase ocazii de gol, însă tabela 
de marcaj a rămas neschimbată 
până la fluierul final al arbitrului. 
Antrenorul FC Bucovina, Viktor 
Mglyneț, a recunoscut după meci 
că echipa are probleme în ofensi-
vă. „Avem probleme pe linia ofen-
sivă. Nu avem un jucător care să 
finalizeze cu succes atacurile... 
Mai e nevoie de timp. Cred că 
pe viitor lucrurile se vor schim-
ba. Cerkașcina-Akademia este 
o echipă bună. O echipă de liga 
I. Ei au reușit să marcheze și să 
păstreze acest rezultat până la fi-
nalul partidei”, a spus Viktor Mgly-

neț.  Pe 11 august FC Bucovina 
întâlnește în deplasare Veres. La 
etapa actuală  cernăuțenii ocupă 
locul 7 în clasamentul general al 

Ligii a II-a, cu 3 puncte la activ. 
Lider în clasament rămâne Kaluș 
cu 7 puncte acumulate până în 
prezent. 

TURNEUL „PATRU REGIUNI 
PENTRU EUROPA”, 
LA A XVII-A EDIȚIE

Germania găzduiește a XVII-a ediție a Turneului internaţional de 
fotbal „Patru Regiuni pentru Europa”. Competiţia se desfășoară la No-
erdlingen, în Schwaben, în perioada 5-10 august. Ediția precedentă 
s-a desfășurat la Cernăuți. La competiţie participă echipe din patru  
ţări – Ucraina, Franţa, Germania şi România. Scopul acestei acţiuni 
este de a uni tineri de naţionalităţi şi culturi diferite prin sport şi alte 
activităţi culturale, facilitând legarea de noi prietenii. În acest fel, tinerii 
din cele patru regiuni partenere vor avea posibilitatea să se cunoască 
și să împărtășească valori comune, prin intermediul activităților spor-
tive și interculturale.

DNISTER-FEST, MUZICĂ, SPORT 
ȘI DISTRACȚIE

La Novodnistrovsk s-a desfășurat ediția ordinară 
a Festivalului etno-turistic „Dnister-fest”. Pe scena 
improvizată pe malul Nistrului au evoluat cunoscu-
te formații etno ucrainene Petros, Denomen, Nuk, 

Monopolia, Toloka, etc.  Programul evenimentului 
a inclus și numeroase competiții sportive, cum ar fi 
lupte de plajă, tir cu arcul,  curse de caiac, precum  și 
primul campionat național de  sapboarding.

Lecții de înot pentru 
micii cernăuțeni 

În perioada ianuarie-iulie curent, 450 de copii din oraşul Cernăuţi 
au frecventat lecţii de înot. În acest scop din Bugetul local au fost 
alocate 420 mii de grivne. Acest proiect este destinat  elevilor şcolilor 
din Cernăuţi şi orice doritor se poate înscrie la frecventarea lecţiilor 
de înot. Următoarea selecţie a candidaţilor are loc în perioada 1-10 
august. Cursurile de înot se vor desfăşura în perioada septembrie – 
decembrie.

Campionatul raionului 
Hliboca la Fotbal. CLASAMENT

Grupa I
Echipa    Puncte

1. Voloca   20
2. Volcineții Vechi   20
3. Hliboca    19
4. Ceahor    14
5. Camenca   14
6. Tereblecea    13
7. Stănești   13
8. Molodia   7
9. Cupca   7
10. Tureatca    10

Cei mai buni sportivi: Dumitru Duceac – 11 goluri (Tereblecea);  Ion Savciuc – 8 goluri (Tereblecea); Sta-
nislav Bulbuc –  7 goluri (Ceahor). 

Grupa a II-a
Echipa       Puncte 
1. Corovia      24
2. Porubne      21
3. Privorochia      15
4. Mihailovca      13
5. Stănești (2)      10
6. Hliboca (2)      7
7. Lucovița      6
8. Petriceanca      5
9. Cerepcăuți       4
Cei mai buni sportivi: Oleksandr Stepanov – 10 goluri (Corovia); Mykola Usatyi – 9 goluri (Corovia); Va-

sile Puiu – 9 goluri (Stănești).

Semifinalele Campionatului raionului Storojineț la Fotbal
FC Bucovina (Jadova Veche) – FC Arșița (Storojineț), 14 august, ora 18.00, stadionul Prietenia.
FC Tisăuți – FC Crasna, 15 august, ora 18.00, stadionul Prietenia. 

Campionatul raionului Noua Suliță la Fotbal. 
Etapa a II-a. Rezultate

Liga I
Marșinți – Boian-Priprutia – 0:4
Toporăuți – Dinăuți – 5:3
Ridkivți – Stroiești – 2:1
Mahala – Răchitna – 4:2
ȘKVAL (Ciornivca) – Sloboda – 1:0

Liga a II-a 
Mămăliga – Stălinești – 0:2
Cotileu – Zelenyi Gai – 1:1
Mălinești – Spicul de Aur (Vanci-
căuți-Dranița) – 2:1
Bălcăuți – Noua Suliță 2017  
(meci amânat)
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La secţia de poliţie vine un bărbat strigând:
– Domnule poliţist, arestaţi-mă!
– Ce-ai făcut?
– Am tras un încărcător înspre soacră-mea!
– Nenorocitule, ai omorât-o?
– Nu, am ratat de fiecare dată, de aceea vă rog 

să mă băgaţi în celulă!
– Păi, zice omul legii, mergi acasă. La ce bun ar 

trebui să te bag la răcoare? Doar nu s-a întâmplat 
nimic.

– Mai bine-ar fi aşa. Mă tem că dacă mă duc 
acasă se poate întâmpla ceva foarte grav cu mine.

* * *

Fata se adresează gingaş iubitului său:
– Scumpule, după ce o să ne căsătorim o să 

avem doi copii – un băiat şi o fetiţă.
– De unde ştii? – se miră bărbatul.
– Amândoi sunt la mama, la ţară.

* * *
Un tânăr se adresează tatălui prietenei sale, 

care era un pasionat al obiceiurilor orientale:
– Domnule, am venit să cer mâna fiicei dum-

neavoastră.
– Tinere, ca să pot să-ţi dau un răspuns, trebuie 

să mă consult mai întâi cu Marele Dragon, aşa cum 
fac toţi oamenii din Orient!

– Să ştiţi că nu este nevoie, noi am primit deja 
acceptul soţiei dumneavoastră.

* * *
Soţia găseşte caseta cu filmarea de la nuntă în 

coşul de gunoi:
– Ce-o fi şi asta? – se răsteşte către bărbat.
– Ce să fie? – răspunde acela calm. E un docu-

mentar despre un tânăr care şi-a ruinat viaţa.
* * *

Vine un moș la o secție de votare și se adresea-
ză unui membru al comisiei:

– Nu sunteți la curent, soția mea a votat deja 
sau încă nu?

– Imediat verificăm, răspunde acela.
După câteva secunde o găsește în listă și-i zice 

bătrânului:
– Da, a votat deja. Dar nu înțeleg ce, nu trăiți 

împreună?
– Nu, răspunde cu un oftat bătrânul. A murit cu 

15 ani în urmă și de fiecare dată votează. Din păca-
te, nu pot prinde momentul când este aici. Aș vrea 
s-o revăd.

* * *
– De ce n-ai fost la școală ieri, Petrică? – întrea-

bă profesoara.
– Mi-a murit bunicul, doamnă.
– De ce minți atât de nerușinat? Venind azi la 

școală, l-am văzut pe bunicul tău la balcon.
– Nu mint, doamnă. L-a sprijinit tata acolo pen-

tru că azi e zi de pensie.

* * *
Un bărbat își întâlnește amicul pe stradă cu vâ-

nătăi și răni pe față.
– Ce ai, omule? – întreabă omul mirat.
– Mi-am cumpărat ieri un telefon nou model 

Samsung.
– Nu înțeleg, ce a explodat de te-a rănit așa?
– Nu, soția a găsit parola.

ATUNCI CÂND IUBIREA ÎNVINGE RĂUL

Încă din copilărie inima Iuliei se zbătea 
mai tare atunci când da cu ochii de Vlad, 
cu care a împărțit câțiva ani aceeași ban-
că. Băiatul venise în satul lor din Moldova, 
unde părinții lui absolviseră o facultate și 
de unde tatăl primise îndreptare în locali-
tatea cu pricina pentru a profesa meseria 
de profesor de matematică. Vlad îi semăna 
leit celui ce i-a dat viață – înăltuț de statură, 
timid și corect în toate. O trăsătură apar-
te, observată din start de colegii de clasă, 
era aceea de a nu refuza nimănui atunci 
când i se cerea ajutorul. Și Vlad prefera să 
intervină de fiecare dată cu părerile sale 
atunci când apărea o situație mai aparte cu 
argumente bine cântărite și tâlcuite ca de 
pe carte. Așa era și părintele său. Elevii îl 
puteau asculta ore în șir. Orice lecție ținută 

de el era pentru ei o adevărată sărbătoa-
re, deoarece pentru fiecare temă domnul 
profesor avea suficiente exemple din viața 
de toate zilele. Avea omul și un har oratoric 
aparte, care nu lăsa indiferent pe nimeni 
dintre acei ce veneau să-l asculte. În scurt 
timp familia a prins rădăcini în localitate. 
După cum era primit pe timpuri, colhozul 
le-a durat și o casă frumoasă, lângă care 
soții au amenajat cu gust și o gospodărie 
mai rar întâlnită. Când s-au văzut în casa 
lor, barza i-a adus lui Vlad o surioară. La 
insistența fratelui părinții au botezat-o cu 
numele Angelica. Peste ani ei abia aveau 
să înțeleagă de unde venea insistența bă-
iatului. Nu era de mirare. Angelica (colega 
de clasă despre care spuneam mai sus, în 
cinstea căreia băiatul a numit-o pe soră) și 
Vlad se înțelegeau dintr-un cuvânt. Rămâ-
neau și după lecții, se retrăgeau în bibliote-
ca școlii, unde petreceau ore în șir consa-
crate lecturii. Nici Vlad nu era indiferent față 
de fată, dar niciodată nu i-a spus despre 
aceasta. Îi plăcea la ea iscusința de a se 
descurca cu ușurință în diferite situații, ar-
doarea pentru carte și, mai ales, omenia. 
Cei doi au ținut încuiate sub mai multe lacă-
te sentimentele fără să le dea frâu până pe 
la sfârșitul clasei a zecea. În ajunul balului 
de absolvire tatăl lui Vlad, care deținea deja 
postul de director al școlii, i-a propus fecio-
rului să plece la studii la Chișinău, unde 
avea  îndreptare la facultatea de istorie. 
Mai întâi băiatul s-a bucurat, iar apoi s-a 
schimbat la față.

– Să-nțeleg că nu te-a prea bucurat 
propunerea mea? – s-a interesat tatăl pe 
un ton serios. 

Vlad tăcea. Pentru prima dată îi era 
greu să aleagă cuvintele potrivite în dis-
cuția cu tata. Întotdeauna s-au înțeles de 
minune. Cum să-i spună părintelui nu, ca-
re-i dorește doar binele și care-l ajută să-și 
împlinească visul. Din copilărie visa să stu-
dieze istoria și dreptul. Avea pentru aceste 
obiecte o pasiune aparte. Pe de altă parte, 
înainte îl așteptau cinci ani de studii. O va 
găsi, oare, pe Angelica nemăritată când se 
va întoarce?

– Am prezis-o și pe asta, – spuse în-
tr-un sfârșit părintele și-i întinse cele două 
îndreptări – una pentru el la istorie și alta 
pentru Angelica la limba și literatura româ-
nă. 

Cât de bine l-a înțeles și de data aceas-
ta! Vlad a luat cele două îndreptări și a ple-

cat în grabă să se întâlnească cu Angelica. 
Pentru prima dată se decise să-i spună că 
o iubește și că vrea să plece împreună cu 
ea la studii. Și fata i-a recunoscut că ceea 
ce simte pentru el este reciproc și că unul 
din visele ei din copilărie devine realitate. 

Însă, bucuria celor doi tineri nu a fost 
de durată. Deja seara, când tatăl Angelicăi 
s-a întors de la muncă și fiica i-a spus bu-
curoasă că va pleca să studieze la Chiși-
nău, acesta sări ca ars:

– Care studii!? Ce ai din școlile astea 
mari? Mai bine ai sta acasă alături de ma-
mă-ta și ai ajuta-o la treburi. Vezi că mâi-
ne-poimâine trebuie să te măriți c-apoi îți 
trece vremea și rămâi fată bătrână!

Fata a rămas șocată. Un vis atât de 
frumos s-a spulberat în câteva clipe! Nici 
rugămințile Angelicăi și nici insistențele ma-
mei nu l-au putut îndupleca pe tatăl. Peste 
vreo câteva zile s-a înfățișat acasă cu un 
coleg de lucru, trecut deja de treizeci de ani 
și i-a declarat fiicei că acesta îi este ursitul.

– Nu poți să procedezi astfel, tată. Este 
vorba de viața mea și eu vreau să-mi aș-
tern singură culcușul în care voi dormi, in-
sistă fiica. 

– Încă mai încerci să-mi reproșezi 
ceva? – tună și mai tare tatăl. – Zi și noapte 
muncesc să te fac fericită. Și iată care-i răs-
plata ta. Cu Săndel te vei mărita și basta! În 
iulie jucăm nunta!

A doua zi Angelica a mai păpat și o 
bătaie pentru că, vedeți, nu a dat asculta-
re vorbelor părintești. Văzând că nu-l pot 
îndoi, mama și fiica au început să urzească 
alte planuri. S-au înțeles cu niște prietene 
că Angelica va pleca împreună cu ele pen-

tru două săptămâni la mare, în Crimeea. 
Sejurul avea să fie ceva fictiv. În acest răs-
timp fata a susținut cu succes examenele 
de admitere la facultatea visată. Seară de 
seară se vedeau cu Vlad, împărtășindu-și 
unul altuia bucuriile. Și el a fost admis la 
istorie și drept. S-au întors acasă și iarăși o 
tristețe de nedescris a cuprins-o pe fată. Se 
apropia data nunții, pusă la cale de tatăl ei 
sever. Sandu, potențialul mire, se pregătea 
din plin de acest eveniment. A comandat 
toate cele necesare pentru nuntă, a cum-
părat și o rochie nespus de frumoasă pen-
tru Angelica. A încercat fata să-l convingă 
că ar fi cazul să-și caute o soție mult-puțin 
de-o vârstă cu el, că îi despart ceva ani. 
În zadar. 

– Păpușica mea, o dezmierda întruna 
Sandu. – O să vezi cât vei fi de fericită cu 
mine. N-o să-ți lipsească nimic.

„Poate că nu-mi va lipsi nimic”, se gân-
dea fata în sinea ei știindu-l pe Sandu un 
gospodar bun și un om cumsecade. – Doar 
că de iubire nu voi avea parte”.

Vlad a fost acela care i-a venit în ajutor 
și cu care au făcut un plan concret de ieșire 
din situație. Între timp sosi și ziua nunții. În 
acea zi de Cuptor parcă și natura a vrut să 
creeze condiții prielnice pentru Angelica. 
Când alaiul a venit la clubul din sat pentru a 
înregistra căsătoria civilă, sosi și momentul 
răzbunării. Sandu răspunse mândru și cu 
voce tare la întrebarea de este gata s-o ia 
de nevastă pe Angelica.

– Ce să fac cu tine, „tătucă”? Sunt mare 
deja și nu mai vreau legănată. Am nevoie 
de dragoste din partea unui bărbat pe ca-
re-l iubesc, spuse ironic fata smulgând voa-
lul alb și ieșind ca săgeata afară. 

Acolo o aștepta o mașină pregătită din 
timp cu care a plecat până la gara din oraș. 
Și-a schimbat în grabă hainele și, împreună 
cu Vlad, duși au fost în capitala frumoasei 
Moldove.

Acolo au închiriat un apartament 
modest, unde-și duceau traiul în afara 
orelor de studii. Prin anul patru de facul-
tate a venit pe lume Laura, acea fetiță 
drăgălașă, care avea să aducă în satul 
din dulcea Bucovină deznodământul ma-
rii împăciuiri. Pe la sărbătorile de iarnă 
au sosit tustrei acasă. Au venit mai în-
tâi la părinții lui Vlad, iar apoi și pe la 
ai Angelicăi. Când și-a luat nepoțica în 
brațe, bunicul a uitat de toate supărările 
din trecut și a zis:

– Fiți binecuvântați, dragii mei. Omul 
mai greșește câte-odată. Nu m-am gândit 
cum ar trebui atunci și nu am înțeles că vă 
iubiți atât de mult. Poate de aceea nu le-am 
cântărit bine pe toate.

La început de Cireșar, Vlad și Angelica 
și-au realizat încă o speranță demult nutrită 
– au jucat nunta lor de vis, care a pus teme-
lia unei căsnicii de lungă durată. Veselă și 
cu inima curată femeia a răspuns cu atâta 
duioșie la întrebarea pusă de funcționarul 
de la primărie, șoptind în gând o rugăciune 
către Sfântul și mulțumindu-I pentru că i-a 
înlăturat obstacolele din calea acestui vis 
minunat. 

Dumitru VERBIȚCHI

Ce ți-e scris, în frunte îți este pus – glăsuiește o 
vorbă veche. Cât nu s-ar strădui, de destin nu 

poate fugi. O poate confirma eroina povestirii de 
mai jos, o simplă fată de la țară, înzestrată cu un 
caracter aparte de la Dumnezeu, căreia viața i-a 
pregătit mai multe surprize și a făcut-o să treacă 
prin mai multe peripeții până a ajuns la ziua când a 
îmbrăcat din îndemnul inimii rochia albă de mireasă 
și a jucat o nuntă de vis alături de sufletul-pereche.
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Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

Vitamine și minerale organice pentru a fi mai sănătos  

Vitaminele și mi-
neralele se împart 
în două categorii: or-
ganice și de sinteză. 
Care este diferența 
dintre vitaminele și 
mineralele de sinte-
ză și cele organice?

Vitaminele și mineralele 
de sinteză:

* au ingrediente de natură chi-
mică; 

* sunt realizate în laborator;
* au eficiență scăzută în trata-

mentul bolilor; 
* nu sunt absorbite foarte bine 

în organism (acesta va recunoaș-
te natura lor chimică);

* pot da efecte secundare: de 

exemplu, calciul de sinteză favo-
rizează formarea ciocurilor pe co-
loana vertebrală;

* sunt mai ieftine;
* expiră după o perioadă înde-

lungată de timp;
* reprezintă o afacere profita-

bilă pentru producători.
Vitaminele și mineralele 

organice:
* sunt produse naturale 100%, 

complexe, au minerale, vitamine, 
oligoelemente, bioflavonoizi;

* se absorb aproape complet 
în organism, în procent de 90 la 
sută: 

* pot fi administrate în canti-
tate redusă, deoarece organismul 
beneficiază de aproape toate ele-
mentele lor bioactive;

* sunt extrase în condiții opti-
me pentru a păstra proprietățile bi-
oactive ale substanțelor naturale;

* trebuie alese doar extracte-
le standardizate, care provin din 
plante ce au nutrienți de calitate 
(neafectați de clima nefavorabilă, 
poluare, pesticide și alte condiții 
negative);

* sunt 100% naturale, de ace-
ea nu au efecte secundare;

* organismul va reacționa 
foarte bine când va primi vitamine 
și minerale naturale, iar efectele 
nu vor întârzia să apară;

* sunt eficiente în tratarea mul-
tor afecțiuni și boli.

Principalele vita-
mine și minerale or-
ganice pentru sănă-
tatea organismului:

Calciul organic. Este extras 
din alge calcaroase, menține să-
nătatea sistemului osos şi previne 
cancerul de colon. La fel, calciul 
organic menține greutatea norma-
lă a corpului. 

Magneziul organic. Poate fi 
extras din apa mării, ajută la de-
toxifierea organismului şi menține 
sănătatea sistemului nervos, mus-
cular și osos. El întărește dinții, 
combate stresul, durerile de cap și 
oboseala. Contribuie la normaliza-
rea glicemiei și tensiunii arteriale. 
Magneziul organic ajută la absorb-
ția calciului, fosforului și potasiului 
în organism, prevenind formarea 
nisipului și a pietrelor la rinichi. 

Zincul organic. Crește imu-
nitatea, combate răceala, căde-
rea părului, protejează celulele 
de stresul oxidativ, ajută procesul 
de diviziune celulară. Participă la  
funcționarea normală a globulelor 
albe și roșii, menţine sănătatea 

ochilor, sistemului osos, sistemu-
lui de reproducere, a sistemului 
urinar și genital la bărbați, a pielii, 
dinților, părului și unghiilor. Nor-
malizează nivelul de testosteron 
din sânge și funcția cognitivă.

Siliciul organic. Se extrage 
din pulbere de planta coada-calu-
lui, crește rezistența membranei 
celulare, normalizează metabo-
lismul celular. Combate stresul 
oxidativ și încetinește procesul de 
îmbătrânire a organismului. Are 

rol în drenarea lichidelor din corp 
şi menține sănătatea pielii, a un-
ghiilor, a părului și a oaselor.

Seleniul organic. Consolidea-
ză sistemul imunitar al organismu-
lui, previne formarea tumorilor şi 
are efect antioxidant, de prevenire 
a îmbătrânirii premature a organis-
mului. Seleniul organic scade nive-
lul de glucoză din sânge şi ajută la 
buna funcționare a glandei tiroide. 

Drojdia de bere. Conține un 
complex de vitamine B şi ajută ab-
sorbția de magneziu în organism.

Vitamina C organică. Se 
extrage din fructe și legume, pul-
bere de păducel sau măceșe. 
Este un produs natural, conține 
acizi organici, antociani, substan-
țe flavonoide. Vitamina C este im-
portantă pentru sistemul nervos, 
stimulează absorbția fierului, are 
proprietăți antitumorale, antigri-
pale, antialergice, antidiabetice și 
imunostimulente. Calmează du-
rerile articulare, tratează astenia, 
insomnia, anxietatea.

Vitaminele sunt substanţe organice de 
care organismul are nevoie în calitate 

de micronutrienţi. Participă, în calitate 
de co-enzime (co-factori, catalizatori), la 
toate reacţiile biochimice din organism, 
asigurând legătura dintre distrugerea 
şi reconstrucţia biochimică. Vitamine-
le sunt indispensabile vieţii, întrucât 
servesc la transformarea alimentelor în 
energie. 

Mineralele sunt componente  anorganice. La 
fel ca şi vitaminele, multe minerale funcţio-

nează ca nişte co-enzime, făcând posibile re-
acţiile chimice în tot organismul. Pe lângă rolul 
de co-enzimă, unii micronutrienţi mai au şi alte 
funcţii, de exemplu: vitamina E acţionează ca un 
antioxidant, calciul şi magneziul intră în compo-
ziţia oaselor, fierul face posibil transportul oxi-
genului de la plămâni la celulele organismului, 
iar vitamina D funcţionează ca un hormon. 

Nu tratați arsurile 
cu creme grase

Imediat după producerea arsurii se re-
comandă plasarea zonei afectate sub jet de 
apă rece de la robinet, pentru cel puţin 10 
minute.

Se recomandă aplicarea de compre-
se umede, preferabil pansamente sterile 
impregnate cu apă plată. Acestea trebuie 
aplicate pur şi simplu, fără a efectua pan-

samente care să strângă 
zona afectată.

Nu se aplică gheaţă 
pe arsură, deoarece poate 
apărea contracţia vaselor 
de sânge având drept re-
zultat întârzierea vindecării 
arsurii.

Dacă rana conţine resturi textile se re-
comandă ca acestea să fie îndepărtate de 
către medic. Pentru reducerea inflamaţiei 
se indică administrarea unui antiinflamator, 
de tipul aspirinei sau ibuprofenului, în cazul 
adulţilor.

Nu se aplică creme grase sau unguen-
te, deoarece acestea astupă porii şi agra-
vează arsura; aplicarea de unt are acelaşi 
efect nedorit.

Băşicile formate nu se sparg, ci se lasă 
să se desprindă singure, în câteva zile.

Uleiul de floarea soarelui sau uleiul de 
măsline aplicat pe o arsură poate determi-
na producerea eczemei şi de aceea nu este 
indicat în tratamentul arsurilor.

Se pot utiliza sprayuri cu antibiotice şi 
hidrocortizon, disponibile în farmacii.

(Leacuri şi terapii)
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BERBECUL. Începi această săptămână 
plin de avânt și hotărâre pentru a finaliza anu-
mite proiecte ce ţin de viaţa sentimentală. Va 
trebui să fii mult mai atent la ceea ce faci și spui, 
atunci când vine vorba despre relația cu cole-
gii de muncă. În partea secundă a perioadei ai 

ocazia să găsești soluții pentru rezolvarea eventualelor pro-
bleme de comunicare cu cei din familie, dacă vei ține cont 
și de intuiție. 

TAURUL. Este posibil să nu reușești să te 
faci înțeles de persoana iubită. Ești mult mai 
preocupat de casă și relația cu propriii părinți, 
încercând să pui la punct şi anumite probleme 
ce ţin de relaţia de cuplu. Este recomandat să 

eviți cheltuielile, mai ales în partea a doua a săptămânii. La 
sfârșitul acestei perioade este bine să dai dovadă de pru-
dență la drum, mai ales dacă este vorba de o călătorie. 

GEMENII. Ești plin de energie, dornic să ac-
ționezi. Simți necesitatea să-ți exprimi propriile 
idei, numai că nu reușești să te faci cu adevărat 
înțeles de către cei din jur. Chiar dacă te vei bu-
cura acum de unele câștiguri, există posibilita-
tea să fii nevoit să scoți ceva bani din buzunar 

pentru unele cheltuieli neașteptate. La sfârșitul săptămânii 
va trebui să dai dovadă de mai multă diplomație în relația cu 
prietenii apropiați și în cea de dragoste. 

RACUL. Ai sentimentul că te tot învârți în 
cerc, atunci când vine vorba despre relația de 
cuplu. Oricât de mult și cu câtă atenție ți-ai or-
ganiza timpul și ideile proprii, parcă nu reușești 
să răzbați și să duci la bun sfârșit ceea ce ți-
ai propus. Va trebui să dai dovadă de mult mai 

multă prudență, atunci când este vorba despre semnarea 
unor acte. La sfârșitul perioadei în discuție este bine să te 
preocupi mai mult de propriul suflet. 

LEUL. Este o perioadă de încredere, ener-
gie și simţi necesitatea de acțiune. Va trebui 
totuși să fii mult mai prudent, atunci când vine 
vorba despre o eventuală poveste de dragoste 
întrucât există riscul de a fi dezvăluite adevă-
ratele intenții legate de planul sentimental. La 

sfârșitul acestei perioade ai ocazia să intri în posesia unor 
informații importante, legate de serviciu. Va trebui să fii mult 
mai prudent și la semnarea unui contract de muncă.

FECIOARA. În această săptămână se cer 
a fi discutate anumite aspecte care țin de o afa-
cere personală. Ai sentimentul că problemele 
nu se mai termină. Primești însă susținere din 
partea unor prieteni. Dar, ar trebui să fii foarte 

atent cu cine împărtășești din tainele tale. Este o perioadă 
favorabilă pentru rezolvarea unor aspecte care țin de planul 
profesional. La sfârșitul acestei săptămâni ai ocazia să ob-
servi care este adevărata față a celor din jur.  

BALANȚA. În această săptămână ai oca-
zia să intri în posesia unor informații secrete, iar 
acest fapt te va ajuta să lămurești unele aspec-
te care țin de relația cu colegii de muncă sau 
un parteneriat care este foarte important pentru 
tine. Este necesar să încerci găsirea unui echi-

libru între viața de familie și obligațiile de la locul de muncă. 
La sfârșitul săptămânii ești mult mai preocupat de găsirea 
unor strategii care te pot ajuta să progresezi, în plan pro-
fesional. 

SCORPIONUL. Urmează o perioadă favo-
rabilă pentru expansiune în carieră reușind ast-
fel să faci un pas important înainte, în plan pro-
fesional. Ești susținut acum de către superiori 
pentru a reuși să-ți împlinești un scop ambițios. 
Este posibil să revină în viața ta niște prieteni 

din trecut. Eşti acum predispus la probleme în călătorii, tot 
felul de neplăceri, nemulțumiri, cheltuieli care îți pot da pla-
nurile peste cap.

SĂGETĂTORUL. Ai acum ocazia să te 
bucuri de susținerea colegilor, ai putința de a 
concretiza o idee, un proiect care ține de relația 
cu superiorii de la serviciu. Data de 16 august 
poate fi destul de tensionată în relația de cuplu, 
fiind nevoit să dai unele explicații legate de pro-

priile acțiuni, care vizează cariera. La sfârșitul săptămânii 
sunt posibile unele amenzi sau eventuale probleme legate 
de o moștenire.

CAPRICORNUL. Începi această săptămâ-
nă preocupat de acțiunile care țin de casă, fa-
milie, încercând să găsești cele mai bune soluții 
pentru a ajunge la o stare de echilibru cu cei 
dragi. Este nevoie de multă răbdare din partea 
ta. Este posibil să reiei acum o relație de cola-

borare cu cineva aflat la distanță. Nu este exclus să te întorci 
în unele locuri pe unde n-ai fost demult. La sfârșitul acestei 
săptămâni ai ocazia să lămurești unele aspecte care țin de 
relația de mariaj sau cea cu partenerul de viață. 

VĂRSĂTORUL. În perioada supusă anali-
zei aici ești oarecum îngrijorat de anumite as-
pecte care vizează propria casă, familia. Este 
foarte posibil să iei acum decizia bruscă de a 
mai face unele reparații prin gospodăria proprie. 
Va trebui să dai dovadă de mai multă atenţie, 

atunci când vine vorba despre implicarea într-o relație de 
amor cu un coleg de la locul de muncă. Este posibil să apară 
unele bârfe referitor la viața ta intimă.

PEȘTII. Ceva neclar se poate întâmpla în 
cadrul relației de cuplu și chiar nu reușești să-i 
dai de capăt. Cert este că destul de multe lucruri 
se vor lămuri în această perioadă, în ceea ce 
privește relația de mariaj sau problemele care 
țin de propria familie. La sfârșitul perioadei în 

discuție aici este posibil totuși să te lămurești ce vrei, de 
fapt, de la tine, dar și de la cei din jur.  

HOROSCOP
13.08-19.08.2018Aripi pentru zborul în mit… 

În calitate de cronicar al vieții cultu-
rale din ținut, se mândrea cu faptul că 
a fost primul ziarist din regiune care a 
scris despre fenomenul Ansamblului 
vocal-instrumental „Smericika”, când 
acesta făcea primii pași în activita-
tea muzicală, fiind încă un colectiv de 
amatori și avându-i ca soliști pe tinerii 
și talentații Nazari Iaremciuk și Vasyl 
Zinkevyci. 

A gustat și din pâinea grea a tradu-
cătorului de literatură artistică. A avut 
câteva oferte de la edituri de la Chiși-
nău și  munca sa a fost apreciată de 
criticii literari. 

În perioada avântului național de 
la finele anilor 80 – începutul anilor 
90, mai numită și perioadă de renaș-
tere cultural-națională, ziaristul Ion 
Crețu a fost printre membrii-fondatori 
ai Societății pentru Cultura Româ-
nească „Mihai Eminescu” din Cer-
năuți. Anume atunci el și-a asumat o 
misiune importantă: de a  readuce în 
Bucovina, dar și în întregul spațiu ro-
mânesc, a creației literare a lui Vasile 
Posteucă, corespondând nemijlocit 
cu soția acestuia din Canada. A re-
ușit să publice și proza, și poezia lui 
Vasile Posteucă, un mare fiu al Buco-
vinei, care după cel de-al Doilea Răz-
boi Mondial, a fost nevoit să emigreze 
peste ocean. A semnat mai multe ar-
ticole despre viața și creația lui Vasile 
Posteucă, care au fost publicate nu 
numai în „Zorile Bucovinei”, „Concor-
dia”, „Libertatea Cuvântului” – ziare 
cernăuțene, dar și în „Renașterea” 
(Lugoj, România), „Cuvântul Liber” 
(Târgu Mureș, România), „Crai Nou” 
(Suceava, România), „Cuvântul Ro-
mânesc” (Canada) și „Origini” (SUA).  
A contribuit ca în satul de baștină a 
scriitorului refugiat, Stănești, să i se 
ridice un bust. 

Iar ultima lucrare, care a încununat 
activitatea de publicist a lui Ion Crețu 

a fost monografia Tereblecei, scrisă 
cu mare dragoste și cu iscusința de a 
trata evenimentele istorice. De la pri-
ma frază și până la ultima din această 
carte se observă acuratețea stilistică 
a autorului. În postfață autorul lasă 
cuvânt către viitorime: „Rămân cu 
speranța că această trudă a mea va 
servi cap de sprijin pentru viitorii cer-
cetători ai Tereblecei”. 

O perioadă scurtă de timp, îna-
inte de pensionare, Ion Crețu a fost 
angajat și la „Libertatea Cuvântului”, 
îndeplinindu-și misiunea de ziarist cu 
sârguință, așa cum a procedat toată 
viața.

Chipul luminos al lui Ion Crețu va 

rămâne pentru totdeauna în inimile 
celor care l-au cunoscut, au lucrat 
împreună cu el, i-au citit lucrările, l-au 
apreciat la justa valoare. Numele lui 
va rămâne pentru totdeauna în isto-
ria zbuciumată a ziaristicii românești 
bucovinene din a doua jumătate a se-
colului trecut. În aceste momente de 
trăire a durerii despărțirii pentru tot-
deauna de cel care a fost Ion Crețu, 
ne-am amintit de versurile lui Vasile 
Posteucă, ce se potrivesc de minune 
și pentru el: 

Nu plânge. Drumurile toate 
Ne duc spre raiul din bătrâni dorit. 

 Ajunși pe țărmul negru de cetate 
 Ne-or crește aripi și-om zbura în mit… 

Fie-i țărâna ușoară și veșni-
că pomenirea!

***
La aceste cuvinte de adio, 

pornite din inimă, am adăugat 
și două fotografii cu chipul lu-
minos al lui Ion Crețu: în una 
este înveșnicit momentul lan-
sării de către el, la Casa Națio-
nală a Românilor din Cernăuți,  
a Monografiei Tereblecei, iar în 
cealaltă – când depunea flori 
la bustul lui Vasile Posteucă la 
Stănești. 

La 2 august, nu cu mult după jubileul său de 80 de 
ani, a decedat la Tereblecea sa natală publicistul 

și traducătorul Ion CREŢU. Aceasta este o pierdere 
grea pentru ziaristica românească din regiunea Cer-
năuți. Or, Ion Crețu a fost unul dintre pilonii ei. Ziarist 
exigent, care calcula fiecare cuvânt înainte de a-l 
așterne pe hârtie, el a fost „nănaș” la „botezul literar” 
al mai multor poeți începători din ținutul nostru, ale-
gând pentru a fi publicate cele mai reușite creații ale 
acestora. Îi încuraja chiar prin critica sa binevoitoare.

• In memoriam
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La 7 august și-a 
sărbătorit ziua de naștere 
colegul nostru, domnul  

Dumitru
VERBIŢCHI.

Născut la Dimca, ra-
ionul Hliboca, el și-a făcut 
studiile mai întâi la Univer-
sitatea din Chișinău, apoi 
la cea din Cernăuți, între 
timp angajându-se în cali-
tate de crainic la Postul de 
radio Ucraina Internațional 
(în prezent Radioul Ucrai-
nean). Totodată, colabo-
rarea cu redacția ziarului 
„Libertatea Cuvântului” l-a 
înzestrat cu noi puteri de creație, oferindu-i posibilitatea 
să se afirme și ca jurnalist la presa scrisă. Istorioarele lui 
din viața reală se bucură de mare popularitate în rândurile 
cititorilor  săptămânalului „Libertatea  Cuvântului”. 

Anul acesta este deosebit pentru domnul Dumitru: fiul 
Vlad a absolvit Șoala medie și este  înmatriculat la o in-
stituție de învățământ superior din Cernăuți, iar fiica Vera, 
împreună cu ginerele Mihai, îl vor face bunic. 

Colegii de breaslă îi urează domnului Dumitru multă 
sănătate, bucurii din partea copiilor, armonie și fericire în 
familie, noroc și să-i meargă cu plinul în toate, inspirație și 
pană măiastră. 

La mulți ani și toți buni! 

La 8 august și-a 
sărbătorit ziua de naștere 
doamna

Victoria
COSTINEAN

din Ropcea, raionul 
Storojineț. Ea este o ani-
matoare a vieții culturale 
a românilor din regiune, 
împreună cu ansamblul 
de copii, pe care l-a creat, 
participă la toate sărbă-
torile comunității noastre 
din centrul raional și regi-
onal, precum și la diferite 
concursuri și festivaluri din 
România. Însăși doamna 
Victoria este o interpretă, înzestrată cu har deosebit. Ea 
este păstrătoarea tradiției și datinii românești la Ropcea. 

Cu prilejul zilei de naștere, la urările celor scumpi ini-
mii, se alătură și miile de adoratori ai talentului ei, dorindu-i 
multă sănătate, să propage timp îndelungat miracolul 
cântecului românesc, căci aceasta îi este menirea, 
fericire, inspirație și o viață frumoasă alături de 
cei dragi. 

La mulți ani! 

La 8 august și-a 
sărbătorit ziua de naștere 
doamna

Natalia
BUZUMURGA,

profesoară la Școala 
medie din Tărăsăuți, raio-
nul Noua Suliță. Descen-
dentă dintr-o familie de 
pedagogi, doamna Natalia 
se consacră cu dăruire 
muncii de instruire a tinerei 
generații. 

Cu prilejul zilei de naș-
tere ea a primit un mare 
buchet de flori de august 
din partea soțului și fiice-
lor, din partea  părinților, 
rudelor apropiate. O felicită din toată inima și colegii de 
serviciu, urându-i sănătate și fericire, împliniri și realizări, 
iubire și armonie în viață, bunăstare și un destin bogat ca 
luna lui Gustar. 

La mulți ani! 

La 13 august își va marca jubileul 
de 70 de ani doamna 

Maria
MINTENCU 

din Voloca, raionul 
Hliboca. Ea este acea 
care îl inspiră pe soțul 
iubit Nicolae Mintencu, 
profesor de marcă, ra-
psod popular cu un har 
aparte, binecuvântat de 
Dumnezeu, suflet de 
poet, care a îndrumat 
câțiva poeți, a altoit dra-
gostea de graiul matern ș i 
de creația lui Eminescu 
la mii de tineri voloceni 
în decursul de mai bine de jumătate de veac, activând la 
școala din satul natal. Desigur, pentru toate acestea dom-
nul Nicolae îi este recunoscător soției sale. 

Cu prilejul jubileului doamnei Maria îi adresează cele 
mai sincere felicitări soțul Nicolae, fiul Marin și fiica Lilia, 
nora Auruța, nepoții Alexandru și Vadim-Nicolae, nepoțica 
Ana-Maria, fratele Toader și sora Felicia, precum și celelal-
te rude. Ei toți îi doresc multă sănătate, fericire și bunăsta-
re, să se bucure de armonia din familie. 

Mulți ani și toți fericiţi! 

În primele zile ale lunii lui Gustar, doamna 
Lilia

BEŢÂU
din satul Costiceni, raionul Noua Suliţă, – o fiinţă blândă, gin-

gaşă, bună la inimă, muncitoare, răbdătoare, punctuală –  îşi va 
adăuga în buchetul vieţii încă un mândru trandafir. Toţi cei dragi 
şi scumpi inimii, care o iubesc mult, îi adresează acest sincer 
mesaj de felicitare. 

Zi de vară, zi cu soare,/ De cei dragi mult aşteptată,
Căci în buchetul vieţii tale/ Se mai adaugă o floare. 
Lilia – nume frumos,/ Lilia – floare aleasă, 
Lilia când înfloreşte,/ Sărbătoarea ta soseşte.
Şi-ţi dorim ca să ai parte / De belşug şi sănătate, 
Mult noroc, multă răbdare,/ Căci tu eşti în depărtare, 
De meleagul tău natal/ Şi de omul cel mai drag. 
Asta-i mama! Scumpa mea!/ Să te simtă alăturea, 
Multe nopţi, dar nedormite,/ Sunt la tine toate gândite. 
Îţi dorim noi mai departe,/ Voie bună, sănătate, 
Binele să te-nsoţească,/ De rele Dumnezeu să te ferească. 
Vorba fie-ţi zâmbitoare,/ Ochii veseli ca o floare, 
Gândurile înspre bine/ Totdeauna fie cu tine. 
Şi să fii tu optimistă,/ Dar nu mare pesimistă, 
Tot ce-i rău să biruieşti,/ Ca o floare să-nfloreşti
Şi de noi tu nu uita,/ Căci suntem alăturea.

La mulți ani, scumpa noastră!

Acest sincer mesaj de felicitare este pentru cea 
mai scumpă mamă din lume – doamna

Lilia
BEŢÂU

din satul Costiceni, raionul Noua Suliţă, din partea fii-
cei Lenuţa din satul Vancicăuţi.

Scumpă mamă! La început de august, în buchetul 
vieţii tale să aduni doar flori iubite, care nu se ofilesc, ci 
mereu tot înfloresc…
Azi, de ziua ta, mămică,/  Îţi doresc eu sănătate, 
Că-i mai scumpă decât toate,/ Fericire şi iubire
Şi mereu să ai putere./ Niciodată să nu plângi, 
Să nu ştii nici de necaz,/ Mereu frumoasă şi dulce
Să fii ca şi-n ziua de azi./ Să ai zile senine şi luminoase 
nopţi, 
Să nu cunoşti durerea şi nici amărăciunea,/ Să râzi când 
inima-ţi va plânge
Şi dorul de cei dragi te va ajunge…/ Să îi respecţi pe toţi, 
Să te respecte lumea!

La mulți ani și toți fericiți!

Cu 9 ani în urmă, într-o zi frumoasă 
de vară, a apărut pe lume o gingașă fetiță, 

care a umplut inimile părinților de bucurie și 
dragoste. Și iată că în aceste zile de început de au-
gust, îngerul păzitor i-a adus domnișoarei

Maria-Antonella
STAŞESCU

din localitatea Sinăuții de Jos, raionul Hliboca, 
vestea mare că Dumnezeu i-a dăruit încă un an fe-
ricit. 

Cu lacrimi de bucurie în ochi și inimile pline de 
dor, părinții Miroslav și Tamara, surioara Livia-Andre-
ea, bunica Lucreția, bunelul Ion, precum și celelalte 
rude și prieteni, o felicită din suflet pe scumpa lor feti-
ță cu ocazia zilei de naștere, dorindu-i multă sănăta-
te, bucurii și multe vise împlinite în viață. 

Toate urările de bine se îndreaptă către tine, 
scumpa noastră! 

La mulți ani frumoși și norocoși!

În prima decadă a ultimei luni de vară un frumos 
jubileu al vieții marchează doamna

Lucica 
DUŞCEAC

profesoară superioară la CIE 
Cupca.

La ceas jubiliar, cu sincere 
urări de bine este felicitată de cele 
mai dragi ființe – mama Vera, tatăl 
Vasile, fratele Roman, soțul Aurel, 
fiul Ionuț. Toate rudele, prietenii, 
cunoscuții se alătură acestor feli-
citări.

Cu urări de bine și buchete de 
flori îi poposesc în prag și membrii 
colectivului pedagogic de la CIE 
Cupca, elevii, părinții, sătenii. Toți 
împreună îi dorim doamnei Lucica sănătate, că-i mai bună și mai 
scumpă decât toate, fericire, bucurii, noroc, zile senine, prieteni 
adevărați, ani lungi încununați de succese și totul ce-și dorește 

să i se împlinească întocmai.

La mulți ani!

La 4 august și-a sărbătorit ziua de naștere mult stimata doamnă
Maria TIMCU

din or. Cernăuți, originară din suburbia Țețina.
Doamna Maria timp îndelungat a activat cu multă dăruire de sine în calitate de profe-

soară de matematică și directoare la Şcoala medie nr. 10 din orașul Cernăuți.
Cu această ocazie o felicită familiile Ignatiuc, Ștefaniuc, Cojocar  și absolvenții anului 

2015 ai acestei instituţii de învăţământ.  
Primiţi petala vârstei ca pe o binecuvântare. Ea să vă fie rod al bucuriei şi speranţei! 

Credinţa şi iubirea să vă însoţească pretutindeni, iar împlinirea s-o întâlniţi la orişicare 
pas. Steaua ocrotitoare să lumineze mereu asupra Dumneavoastră şi a celor dragi inimii 
Dumneavoastră.

Ne face deosebită plăcere să vă transmitem, cu prilejul zilei de naştere, urări căldu-
roase de sănătate, liniște sufleteasca și bucurie. 

La mulţi ani fericiţi!
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Biografia Sofiei Rotaru este 
destul de interesantă, deși puțin 
cunoscută, deoarece cântăreața 
preferă să nu răspândească su-
biectul vieții personale, protejând 
pe cei dragi de atenția inutilă. Să 
ne referim chiar la data nașterii. 
Sofia Rotaru s-a născut în ziua 
de 7 august, iar în pașaport figu-
rează data de 9 august. 

Potrivit experților, Sofia Rota-
ru cântă cu o voce de contralto, 
iar la notele mari ea este aproape 
de soprano.  Viitoarea artistă a 
învățat să cânte cu sufletul de la 
sora ei mai mare, Zina, care era 
oarbă. 

Repertoriul ei include circa 
500 de cântece celebre în limbile 
rusă, ucraineană, română, polo-
neză, germană, bulgară, engleză 
și spaniolă. Ea a fost prima cân-
tăreață care, în perioada sovieti-
că, a îndrăznit să cânte cu reci-
tație și să utilizeze ritm-computer 
ca aranjament muzical.

În copilărie, petrecută în satul 
ei natal Marșinți, Sofia îndepli-
nea muncile de pe lângă casă: 
prășea în grădină, păștea și mul-
gea vacile. A învățat să cânte la 
baian și dombră, a participat la 
activitatea artistică de amatori.

Concursul regional al tinerelor 
talente, desfășurat la Cernăuți  
în 1962, i-a deschis ușa în arta 
mare. Șase ani mai târziu, Sofia  
Rotaru absolvește  Liceul muzi-
cal din Cernăuți și în 1971 a fost 
invitată ca solistă în Ansamblul 
vocal-instrumental  „Ruta Roșie".  
De altfel, o invită în acest colectiv 
viitorul ei soț, Anatol Evdokimen-
ko. Acesta, în timpul serviciului 
militar, a văzut fotografia tinerei 
talente pe coperta unei reviste 
și și-a pus de gând neapărat s-o 
găsească. Soții au trăit o viață 
fericită și în 2002, Anatol Evdoki-
menko, în urma unui atac de cord 
moare în prezența soției. Solista 
Ansamblului vocal-instrumental  
„Ruta Roșie", Sofia Rotaru, a în-
ceput colaborarea cu tânărul și 
talentatul compozitor din Cernă-
uți Volodymyr Ivasiuk, cântecele 
căruia și acum sunt prezente în 
repertoriul cântăreței cu renume 
mondial. 

Din anii 70, piesele pe care 
Sofia Rotaru le-a interpretat, 
aproape întotdeauna au devenit 
laureate la Concursul unional 
„Cântecul anului". La începutul 
anilor 80, Sofia Rotaru câștigă 
un premiu la un concurs interna-
țional și decide să-și schimbe ra-
dical imaginea.

Sofia Rotaru are mulți adora-
tori, există chiar şi clubul de fani.

  
La cei 71 de ani ai săi Sofia 

Rotaru arată cu mult mai tânără. 
Ea demonstrează că vârsta unei 
femei depinde  de starea ei de 
spirit. Ar fi de dorit ca această 
vedetă să-i farmece pe admirato-
rii talentului ei cu vocea sa unică 
încă mulți-mulţi ani.

Unele 
momente 
mai puțin 
cunoscute 
din viața 
Sofiei  
ROTARU


