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Atenție, pericol de meningită! Boala
periculoasă care te poate ucide în 24 de ore

L. Grynevyci: În 2019
salariile din învățământ
rămân înghețate
Ministrul Învățământului, Lilia
Grynevyci, a declarat că nu poate promite o creștere a salariilor
pentru profesori în anul 2019,
deoarece Ucraina va trebui să
plătească datoriile externe. Cu
toate acestea, creșterile salariale
pot avea loc în contextul creșterii salariului minim, spune minis-

Medicii bat alarma. În regiunea
Transcarpatia meningita a ucis o
fetiță de 8 ani. Un alt copil infectat
este internat în stare gravă la spital, secția de terapie intensivă. În
plus, alte 10 persoane cu suspiciune de meningită se află sub supravegherea medicilor. Departamentul de sănătate din Transcarpatia
susține că situația cu privire la incidența infecției cu meningococ
în zonă este stabilă și controlată.
Pentru a evita răspândirea infecției
în perioada 3-7 septembrie în instituțiile de învățământ a fost introdusă carantina. În 2017 în Ucraina
au fost înregistrate 27 de cazuri de
meningită la copii cu vârsta sub 17

ani. Boala a ucis trei copii de doi,
trei și cinci ani.
Medicii trag un semnal de alarmă, susținând că meningita se
manifestă în special la copii sau
la adulții tineri, dar ea poate afecta
și persoanele mai în vârstă. Meningita acționează oricum asupra
persoanelor cu un sistem imunitar scăzut. Specialiștii au ajuns la
concluzia că există mai multe tipuri
de meningită, în funcție de ceea ce
o provoacă.
Meningita virală este cea mai
răspândită. Potrivit statisticilor,
aproximativ 80% dintre copii riscă să facă acest tip de meningită. Afecţiunea se ia prin mânca-

trul. Reamintim că în perioada
2018-2019 Ucraina urmează să
plătească aproximativ 10 miliarde de dolari din împrumuturile externe. Anterior Grynevyci
afirma că dintre toți angajații din
sfera bugetară, cadrele didactice
primesc cele mai mici salarii, în
medie 6-8 mii de grivne.

re, apă sau prin atingerea unor
obiecte contaminate. Copiii mici
sunt cei mai expuși, mai ales cei
care se află în colectivitate. În cazul în care nu este tratată, meningita poate să provoace afecțiuni
ireversibile ale creierului și poate
produce decesul unei persoane
în 24 de ore. Deoarece simptomele sale sunt asemănătoare
unei gripe, meningita poate evolua foarte rapid fără ca pacientul
să se alarmeze. Este important
totuși, ca în cazul în care simptomele asociate răcelii sunt însoțite
și de vărsături sau dureri de cap,
pacientul să se prezinte de urgență la medic.

„Baby box” – cadou pentru nou-născuți
Copiii născuți începând cu 1 septembrie 2018 beneficiază din partea statului
de o cutie cu lucrurile necesare. Cadoul, numit „cutia bebelușului”, include o
serie de lucruri necesare pentru copil și
se oferă gratuit mamelor. Valoarea setului de bunuri este de 5 mii de grivne.
Prin această acțiune statul își propune să prevină mortalitatea juvenilă și să
sporească numărul copiilor sănătoși. În
„cutia bebelușului” vor fi scutece, uleiuri,
jucării, o saltea specială și alte lucruri
necesare copilului. Începând cu luna

Continuă abonarea
Index: 01886
Preţ –
3 luni – 39,01 grn.

http://www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com
Tel. 099-643-58-57

septembrie, fiecare mamă care naște un copil va primi de la stat un astfel
de pachet pentru copil, ca ajutor suplimentar. Setul este oferit gratuit mamelor
după naștere, prin completarea unui formular la care se va anexa copia actului
de identitate a beneficiarului și a certificatului medical constatator al nașterii.
Setul va fi oferit prin intermediul secțiilor
de protecție socială a populației. Cutiile
bebelușilor, numite „Baby box”, a apărut
în 1938 în Finlanda. Anual în Ucraina se
nasc aproximativ 400.000 de copii.
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Preţuieşte DEMNITATEA,
abonează-te la
LIBERTATEA Cuvântului
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Grivna, în cădere liberă!

Dolarul american continuă să
crească în Ucraina. În unele case
de schimb valutar moneda americană se apropie cu pași repezi
de 29 de grivne. Experții susțin
că soarta grivnei depinde direct
de următoarea tranșă a FMI în
valoare de 2 miliarde dolari, pe
care autoritățile ucrainene speră

s-o primească de aproximativ un
an. În caz contrar, până la sfârșitul anului, prețul dolarului se poate ridica, în cel mai fericit caz, la
34 de grivne. Deprecierea grivnei
față de dolar este cauzată și de
rambursarea datoriei externe. Zilele trecute Ucraina a plătit către
FMI o parte din datorie în valoare

de 160 milioane $. Experții economici au identificat și alte motive
care duc la deprecierea valutei naționale. La etapa actuală deficitul
bugetar constituie aproximativ 1
miliard de grivne, iar guvernul trebuie să asigure plătirea la timp a
salariilor, pensiilor, plăților sociale
și subvențiilor. Pentru a face față

V. GROISMAN: Între anii 2005-2013
Ucraina a împrumutat din exterior
50 miliarde de dolari

În perioada dintre anii 2005 -2013 Ucraina
a împrumutat aproape 50 miliarde de dolari
din străinătate, a declarat Premierul Groisman la deschiderea celei de-a 9 -a sesiuni
a Radei Supreme de legislatura a VIII-a. În
discursul său, el a subliniat că nu dorește ca
Bugetul de stat să devină ostaticul viitoarelor
alegeri. De asemenea, Premierul a reamintit
că Ucraina are o datorie uriașă față de țările
ter țe și organizațiile financiare internaționale.

acestor cheltuieli Banca Națională
va trebui să apeleze la rezervele
valutare (aur și valută). În aceste
condiții pentru guvern este mai
profitabil de a cumpăra dolari
la un preț cât mai mare. În plus,
tradiţional în perioada septembrie-octombrie grivna se devalorizează. Dar, în acest an situația s-a
schimbat. Importatorii, realizând
că vor trebui să cumpere valută
mai scumpă în toamnă, au intrat
mai devreme pe piață și au creat
o cerere mare la dolar pe piața
valutară. Acest lucru a condus la
scăderea grivnei.
Riscurile devalorizării grivnei
sunt confirmate și de Banca Națională a Ucrainei (BNU). Potrivit
ultimului raport al BNU, în cazul
încetării cooperării cu FMI, moneda națională va ajunge până la
sfârșitul anului 2018 la o valoare
de 31,8 grivne pentru un dolar, iar
până la sfârșitul anului 2019 - la
33,7 grivne. În cazul în care încetarea cooperării cu FMI va fi însoți-

tă de scăderea prețurilor la metal,
în acest an dolarul ar putea atinge
nivelul de 40,8 grivne. Guvernul
speră să primească în această
toamnă mult așteptatul împrumut
de la FMI. Potrivit premierului Volodymyr Groisman, în perioada 6
și 19 septembrie misiunea FMI se
va afla în Ucraina. „Suntem pregătiți pentru o muncă constructivă și
profesională. Sunt foarte optimist
că vom continua cooperarea. Sunt
convins de acest lucru", a spus
Groisman în timpul unei călătorii de lucru în regiunea Harkiv. În
același timp, experții susțin că înainte de alegeri este puțin probabil
ca guvernul ucrainean să obțină
un nou împrumut. Veștile tot mai
proaste nu se opresc aici. Din cauza scăderii grivnei și a recoltei
proaste din acest an se scumpesc
produsele alimentare. De asemenea, avem toate motivele să credem că în această toamnă se vor
scumpi curentul electric și gazele
naturale.

Diplomat ucrainean: Ucraina
solicită sisteme americane
de apărare antirachetă

Autoritățile
ucrainene
au
transmis o solicitare oficială către SUA pentru achiziționarea de
sisteme de apărare antiaeriană, a
declarat Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în
Statele Unite, Valeri Cialyi. Armata ucraineană are nevoie de cel
puțin trei complexe de acest fel, la
un preț de 750 milioane de dolari
fiecare. „Nevoile noastre din perioada următoare, după părerea
mea, sunt spațiul maritim, spațiul
aerian, este ceva fără de care pur
și simplu nu putem să ne asiguram apărarea țării”, a spus diplomatul ucrainean. Potrivit lui Cialyi,
solicitarea adresată Washingtonului a fost exprimată și la întâl-

nirea Președinților Ucrainei și a
Statelor Unite la Bruxelles, precum și la întâlnirile părții ucrainene cu consilierul american pentru
securitate națională, John Bolton.
Ambasadorul a mai adăugat că
armata ucraineană are nevoie și
de sisteme radar, dar și de complexe de luptă împotriva lunetiştilor. În martie, Departamentul de
Stat al SUA a aprobat vânzarea
către Ucraina de arme letale,
incluzând 210 rachete și lansatoare Javelin la un preț estimat
de 47 milioane dolari. Secretarul
de Stat al SUA, Mike Pompeo, a
menționat că Washingtonul susține furnizarea de arme defensive
pentru Ucraina.

„Din anul 2005 până în 2013, Ucraina a împrumutat din exterior aproape 50 miliarde de
dolari, ceea ce reprezintă un trilion trei sute
miliarde de grivne. Pentru deser virea acestor
datorii cheltuim în fiecare an câte un buget
destinat apărării. Până la urmă ar trebui pe
termen mediu să scăpăm de datoriile externe", a spus Volodymyr Groisman, care a recunoscut că și guvernul pe care îl conduce a
recurs la împrumuturi externe.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Probleme și soluții

Duminica limbii române

iua Limbii Române este o Sărbătoare a tuturor românilor împrăștiați pe glob. Dar
a pornit ea de la Chișinău, la începutul anilor 90, când basarabenii, întruniți în
Marea Adunare Națională, au obținut mai întâi grafia latină, haina grafică firească a
graiului lor, apoi și independența republicii. Lupta pentru limbă a devenit un aspect
al luptei pentru democrație, un imbold al deșteptării naționale. Deci, a fost pe deplin
argumentată decizia de a omagia la 31 august Ziua Limbii Române, inițiativa fiind
preluată imediat și realizată la Cernăuți, în una din duminicile lui septembrie, de către tânăra Societate pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu”. Apoi și în România, mai târziu, s-a decis ca ziua de 31 august să treacă sub raza nemuritoare a stelei
Limbii Române. La Cernăuți sărbătoarea a rămas să fie marcată în prima duminică
a lui septembrie, tradiția subliniind sfințenia graiului matern și patimile celor ce se
străduiesc să-l mențină pentru rugăciune și educație într-un mediu multicultural, în
care adie dinspre alte zări vântul globalizării.

SĂRBĂTOARE CU
NUANŢĂ DE TRISTEȚE

Dacă la primele sale ediții Sărbătoarea
„Limba noastră cea română” semăna mai
mult cu o acțiune de protest (deși pozițiile
limbii române în Țara Fagilor erau atunci
mai puternice), treptat s-a oferit scena pentru mesaje de felicitare și numere artistice.
Și totuși, de la microfon se spuneau lucruri
despre starea adevărată a funcționării limbii materne în mediul românesc din regiune. Putem spune că ultima, cea de a 29-a
ediție a sărbătorii care s-a desfășurat la 2
septembrie în sala Filarmonicii din Cernăuți, a fost, nu pur și simplu, un concert al celor mai bune colective artistice amatoricești

românești din regiune. Cântecele cu mesaj
patriotic, în interpretarea Corului „Dragoș
Vodă” al Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” (dirijor Dumitru
Caulea), Ansamblului vocal „Fetele din Bucovina” (Luminița Demianic), Ansamblului
de copii „Perla” (Iurie Levcic) și Ansamblului de copii „Izvorașul” din Ropcea (Victoria Costinean), au încurajat inimile pline de
tristețe. Mai mulți vorbitori, în mare parte
reprezentanți ai intelectualității de creație
și mesageri ai limbii române – Vasile Bâcu,
Nicolae Șapcă, Ilie Tudor Zegrea, Ion Popescu, ş.a. – au sesizat că actuala ediție a
Sărbătorii „Limba noastră cea română” este
cea mai tristă din cauza adoptării, în toam-

na anului trecut, a Legii educației care prevede unele restricții nedorite în procesul de
învățământ în limbile minorităților naționale,
inclusiv în limba română, iar protestele vădite ale bucovinenilor, îngrijorați de viitorul
școlilor românești din ținut, nu au fost auzite
sus, la ministerul de resort din Kiev.

APOSTOLI
AI NEAMULUI

Așa sunt numiți profesorii de română,
cei care altoiesc dragostea faţă de graiul
matern în sufletele copiilor. Cu ani în urmă,
în cadrul unei astfel de sărbători, regretatul
profesor, membru de onoare al Academiei

Române, șeful Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene, Grigore Bostan, a observat: „Majoritatea celor prezenți în sală sunt absolvenții
catedrei noastre”. Câteva generații de cadre didactice, care aveau diplome cu calificativul de „profesor de limba și literatura
moldovenească”, s-au consacrat cu trup
și suflet servirii limbii române (indiferent
cum ea era numită oficial în sistemul de
învățământ din regiune și din Ucraina),
reușind să-și pregătească urmașii. De
câțiva ani se desfășoară olimpiada la limba română la nivel de țară, cu participarea elevilor din regiunile Cernăuți și Transcarpatică. Evident este un stimul pentru
elevi și profesorii lor. A fost pentru prima
dată, când în cadrul Sărbătorii „Limba
noastră cea română”, au fost menționați
cu diplome învingătorii ultimei olimpiade:
Maria Costaș și Andrei Cravciuc de la
Gimnaziul nr. 6 „Alexandru cel Bun” din
Cernăuți, Adriana Costinean și Cristina
Iaremco de la Liceul „Mihai Eminescu”
din Carapciu, Ana-Maria Moroz de la
Școala medie din Iordănești și Eleonora
Vlad de la Școala medie din Apșa de Mijloc, regiunea Transcarpatică.
Ne bucură faptul că elevii manifestă
interes și își iubesc limba maternă. Dar
este alarmant altceva: anul acesta la
specialitatea „limba și literatura română”
de la Universitatea cernăuțeană nu a fost
înmatriculat nici un student. Oare în viitor
vom rămânea fără „apostoli ai neamului”? Răspunsul la această întrebare l-am
primit din decanatul Facultăţii de Filologie, îndeosebi de la decanul Facultăţii,
domnul Boris Bunciuk.
Redăm integral răspunsul pe care
l-am primit de la decanatul Facultăţii de
Filologie:

Anul acesta pentru absolvenţii
şcolilor româneşti Universitatea Naţională „Iu. Fedkovyci” din Cernăuţi a
propus următoarele specialităţi:
1. „Filologia (limba şi literatura
română şi limba engleză)” – numai
locuri cu plată. La această specialitate au fost depuse 12 cereri, însă
atestatele în original n-a înaintat nimeni.
2. „Filologia
(traducere
româno-ucraineană)” – au fost repartizate 2 locuri bugetare şi 10 locuri cu taxe.
Cereri au depus 8 abiturienţi, dintre
care atestatele în original au înaintat
numai doi, cărora li s-a propus să fie
înmatriculaţi. Însă, datorită faptului că
nu poate fi creat un grup academic din
2 persoane, ei au fost înmatriculaţi la
alte specialităţi (filologia franceză şi
ucraineană).
3. „Învăţământul mediu (limba
şi literatura română)” – propunere cu
taxe. La 5 locuri cu taxe au fost depuse
4 cereri. Însă, documentele în original
n-a înaintat nici un abiturient.
4. „Învăţământul mediu (limba şi
literatura română)” – propunere bugetară. Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al
Ucrainei a repartizat la aceste specialităţi 8 locuri bugetare şi 5 locuri cu taxă.
Tuturor abiturienţilor li s-a propus să depună documentele la locurile bugetare.
Din păcate, nici un abiturient nu a depus
documentele respective la aceste locuri.
Catedra de Filologie Română şi Clasică a făcut publicitate acestor specialităţi
în presa din regiune. În viitor va fi intensificată activitatea de orientare profesională cu absolvenţii şcolilor româneşti. Din
păcate, problema înmatriculării la specialităţile Catedrei de Filologie Română şi
Clasică există de circa 10 ani.

Pe scena Sărbătorii „Limba noastră cea
română” a fost omagiat poetul cernăuțean
Simion Gociu, jubileul de 70 de ani al căruia a coincis cu acest eveniment de amploare pentru comunitatea românească din
regiune. E o coincidență firească, deoarece
Simion Gociu a fost și rămâne un luptător
pentru cauza limbii române.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Cronica penală

Ciocnire între
un microbuz
și un
autoturism
Impactul s-a produs în localitatea Boian, raionul Noua
Suliță, nu departe de Complexul de agrement „Valea însorită”. Un automobil puternic
deteriorat s-a pomenit în afara
carosabilului. De asemenea, a

fost deteriorat și microbuzul
„Renault”. Potrivit unor informații prealabile, în rezultatul
impactului nimeni nu a avut
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Pensionară accidentată
mortal: cum a fost pedepsit
șoferul?

de suferit. Poliția cercetează
toate circumstanțele, care ar
fi cauzat acest accident de circulație.

Judecătoria raională Întâi
Mai din orașul Cernăuți i-a pronunțat o pedeapsă sub formă de
închisoare cu suspendare pentru o perioadă de trei ani șoferului unui microbuz de pasageri din
cadrul Întreprinderii private „Baghira”, care a accidentat-o mortal
pe o pensionară în luna octombrie a anului 2016. În concluziile
judecătorilor se arată că șoferul
conducea autobuzul în stare

numai două săptămâni. În acea
dimineață el a fost consultat de
către medic, care nu a constatat
nici un fel de plângeri din partea șoferului. Ridicarea bruscă
a tensiunii arteriale l-a făcut să
piardă cunoștința. Despre aceea
că în urma accidentului a murit
o femeie, șoferul a aflat deja în
careta ambulanței. Șoferul a mai
comunicat că în anul 2011 a trecut un curs de tratament de al-

nesatisfăcătoare, deoarece se
simțea bolnav. Pe una din străzile din centrul regional acesta a
fost afectat de epilepsie din care
cauză a pierdut cunoștința chiar
la volan. Autobuzul a ieșit pe trotuar, unde a accidentat o femeie.
Mai târziu, din cauza traumelor,
femeia a decedat la spital. Șoferul avea o vechime de muncă
la întreprinderea menționată de

coolism. De asemenea, judecata
a constatat că autobuzul efectua
ruta cu unele dereglări de ordin
tehnic. Judecata a satisfăcut
parțial reclamația fiului femeii
decedate către firma de transport. Aceasta îi va plăti două mii
grivne sub formă de compensări
materiale și mai mult de 60 mii
grivne în calitate de compensări
morale.

LA CERNĂUȚI A FOST REȚINUT UN GRUP
DE KIBERINFRACTORI

În urma activității grupului criminal au fost cauzate daune de
sute de mii de grivne. În comunicatul poliției se arată că infractorii,
cu ajutorul utilajului de telecomunicație special, au pus la punct
convorbiri telefonice internaționale, tarifele cărora erau egale cu
cele ale convorbirilor locale. Polițiștii au efectuat concomitent opt
percheziții la locurile de domiciliu
ale infractorilor în trei regiuni ale
țării. Depistarea activității nelegale
a devenit posibilă datorită muncii
bine coordonate ale oamenilor
legii din Cernăuți, Kiev, Rivne și
Sumy.

Incendiu într-un subsol

Apa a înghițit încă o viață de om

Flăcările au cuprins suprafața unui subsol dintr-o gospodărie privată în satul Lomacinți din raionul Secureni. La momentul izbucnirii
incendiului proprietarii gospodăriei erau acasă. Oamenii s-au trezit de
la miros de fum. După ce au observat ce s-a întâmplat, i-au chemat pe
pompieri. Două echipe de pompieri au sosit la scurt timp la fața locului.
Aceștia au și salvat gospodăria de la distrugere.

UN ANCHETATOR DIN POLIȚIE VA FI
JUDECAT PENTRU LUARE DE MITĂ

Anchetatorii de la Procuratura regiunii Cernăuți au încheiat examinarea prejudiciară și a
transmis în judecată actul de învinuire referitor la un anchetator
al Direcției principale a Poliției
Naționale în regiunea Cernăuți,
suspectat că ar fi luat mită în
sumă de 4.500 dolari americani.

Anchetatorul a fost reținut în flagrant la finele lunii iulie a anului
curent. Pentru cele 4.500 de
dolari acesta i-ar fi promis unei
infractoare, suspectată de comiterea unei crime în sfera răspândirii drogurilor, că va influența asupra procurorului în timpul
luării deciziei.

De data aceasta tragicul incident s-a produs la Kelmenți. În
apele râului Nistru s-a înecat un
bărbat din Ternopil. Bărbatul, în
vârstă de 58 de ani, a plecat la
fund când era la o distanță de zece
metri de mal în ochii amicilor, care
se odihneau împreună cu el. Aceștia i-au sărit în ajutor, însă eforturile lor s-au dovedit a fi zadarnice.
Corpul neînsuflețit al bărbatului a
fost ridicat la suprafață de către
scafandri și expediat la expertiză
pentru a fi constatată adevărata
cauză a decesului. De la începutul
acestui an, în regiunea Cernăuți
s-au înecat 21 de persoane, patru
dintre care erau copii.

CU PUFUȘOR PE BOTIȘOR: UN PRIMAR A FOST
PRINS ÎN FLAGRANT

O instanță din ținut i-a pronunțat unui primar o pedeapsă sub formă de amendă pentru
luare de mită. În comunicatul judecătoriei se
arată că, la finele anului 2017, președintele
Consiliului sătesc Stroiești din raionul Noua
Suliță a cerut suma de 1,5 mii de dolari americani din care 500 de dolari urmau să fie
transmiși unui intermediar pentru influența
asupra deputaților cu scopul dării în proprietate a unui lot de pământ. În luna ianuarie a
anului curent funcționarul și-a primit partea. În
ședința de judecată primarul și-a recunoscut
vina și a regretat pentru cele petrecute. Judecata l-a recunoscut vinovat pe funcționar și i-a
aplicat o amendă de 25,5 mii grivne. În afară
de aceasta, judecata a confiscat încă 3,8 mii
grivne și două telefoane mobile, care au fost
sustrase în timpul reținerii președintelui Consiliului sătesc.
Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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DE CE CIUPERCILE SUNT CONSIDERATE Cea mai simplă reţetă
SUPER-ALIMENTE
de mâncare de ciuperci
ot mai multe cercetări
ea mai simplă reţetă de mâncare
arată că ciupercile ar
T
de ciuperci este acel gen de reţeC
putea intra în categoria
tă care nu se învecheşte niciodată.
•

super-alimentelor, alături
de broccoli şi afine. Principalele lor beneficii sunt
reducerea riscului de boli
de inimă şi cancer.

sângele, ajutând la prevenirea bolilor cardiace şi a
accidentelor cerebrale.

CIUPERCILE SUNT BOGATE
ÎN ANTIOXIDANŢI

Banalele ciuperci Champignon aduc, la rândul
lor, semnificative beneficii sănătăţii. Cercetătorii de
la Universitatea din Pennsylvania au descoperit că
doar câteva ciuperci au de 12 ori mai multă cantitate
de L-Ergothioneine, un puternic antioxidant, decât
germenii de grâu şi de patru ori mai mult decât ficatul de pui, considerate până acum ca fiind cele mai
importante surse.
În acelaşi timp, specialiştii din Coreea de Sud au
descoperit că ciupercile pot scădea riscul de cancer la sân. Deşi există foarte multe tipuri de ciuperci,
dintre care mai mult de 2.500 cresc în păduri, până
acum cercetările s-au concentrat pe soiurile exotice.

UŞOR DE CULES ŞI DE GĂTIT

CIUPERCILE – IMPORTANTE
SURSE DE FIBRE, VITAMINE
ŞI MINERALE

Ciupercile pot părea banale, dar sunt într-adevăr super-alimente, deoarece nu conţin nici un fel
de grăsime, zahăr ori sare şi sunt o sursă valoroasă de fibre şi vitamine B: vitamina B1, riboflavina
(B2), niacin (B3), piridoxina (B6) şi folacin (acid
folic).
Ciupercile conţin şi minerale esenţiale, dintre
care potasiu, cupru, fier şi fosfor. Dar cel mai semnificativ este seleniul, care nu se găseşte în prea
multe fructe sau legume. Cu mai mult de 90%
conţinut de apă, adăugarea ciupercilor la mesele
zilnice pot face să ne simţim foarte bine.
De asemenea, s-a descoperit că antiviralele active compuse din lentinan, prezente în ciuperci întăresc sistemul imunitar, ajută la scăderea colesterolului din sânge şi la reducerea efectelor dăunătoare
ale grăsimilor saturate.
Pe de altă parte, ciupercile sunt o sursă bogată
de beta-glucan, care are potenţiale efecte anti-tumorale. Chiar şi în cantităţi mici, ciupercile pot subţia

Ciupercile sunt la îndemâna fiecăreia dintre noi
ca să le putem adăuga în aşa-numitul curcubeu al
alimentelor pe care le consumăm zilnic. Şi asta pentru că din fructe şi legume trebuie să obţinem gama
completă de beneficii nutritive de care are nevoie
organismul nostru. Şi pentru că ciupercile tocmai au
fost decretate ca super-alimente, poate ar trebui să
le acordăm mai multă atenţie.

Pentru o friptură
perfectă
E

ste o perioadă a anului, în care gospodinele gătesc intens. Deci, câteva sfaturi practice care să vă
ajute în bucătărie sunt mai mult
decât binevenite. Deoarece din
meniurile de sărbători nu lipsesc
fripturile, iată câteva sfaturi
practice care vă vor fi de ajutor
în pregătirea fripturii perfecte.

* Se încinge la maximum cuptorul. Friptura de la
restaurant iese bună pentru că
se foloseşte tehnica sear-rosting,
pârjolire si coacere, cheia succesului fiind temperaturile ridicate,
dar pentru un timp foarte scurt.
Orice fel de carne poate fi gătită prin această metodă, singurul
dezavantaj este că nu poţi lăsa
aragazul fără supraveghere.
Temperaturile înalte sunt
esenţiale. Aşadar, primul pas e
să încingi cuptorul la temperatură
maximă.
* Se pregăteşte carnea.
Taie carnea în bucăţi groase de
5-6-7 cm şi şterge-o foarte bine
cu hârtie de bucătărie sau cu un
prosop curat. O carne umedă

nu va face o crustă aurie frumoasă. Condimentează feliile cu piper, cimbru, paprică etc., dar nu
se pune sare – sarea va extrage
umiditatea din carne.
* Carnea se prăjeşte
mai întâi în tigaie. Se pune
pe ochiul mare de la aragaz deschis la maxim o cratiţă sau o tigaie
anti-aderentă. Se toarnă puţin ulei
cât să se formeze o peliculă subţire pe toată suprafaţa. Imediat ce
uleiul începe să fumege, se pune
carnea cu un cleşte de bucătărie
(atenţie, bucăţile nu trebuie să se
atingă între ele). Dacă feliile sunt
bine uscate, uleiul nu va stropi.
Nu e bine să întorci carnea
pe cealaltă parte prea devreme!
Iniţial, friptura se va lipi de cratiţă.

După două-trei minute, se va forma însă o crustă aurie, iar carnea
se va dezlipi singură de fundul
cratiţei. Se poate verifica acest
lucru împingând uşor bucăţile cu
o lingură de lemn. Dacă feliile „patinează” uşor pe suprafaţa cratiţei,
e timpul să le întorci pe cealaltă
parte.
* Se da totul la cuptor.
Se pune cratiţa în cuptorul încins
la maxim. Dacă preferaţi carnea
mai cu sânge, se lasă friptura să
se coacă patru minute. Pentru o
carne bine făcută, se ţine cratiţa
în cuptor şapte minute. Nu se lasă
în cuptor mai mult de şapte minute, altfel carnea îşi va pierde toata
suculenţa.

Gătiţi gustos împreună cu noi!

Ingrediente: 500 g ciuperci tăiate, 2 linguri ulei, 1
morcov, răzuit, 1/2 ceapă,
tocată, 3 linguri făină, 2 căni
supă de pui sau de legume,
1/2 cană smântână, sare, piper, pătrunjel tocat.
Preparare. Se prăjesc ciupercile în ulei timp de 10 minute. Se adaugă morcovul ras şi
ceapa tocată şi se prăjesc împreună încă timp de 10 minute.
Între timp, se prepară sosul. Într-o tigaie, se rumeneşte uşor făina la
flacără medie. Se adaugă supa de legume sau de pui şi se amestecă
încontinuu pentru a nu se forma cocoloaşe. Se toarnă sosul peste
ciuperci, se adaugă smântâna şi se amestecă. Se mai lasă sosul un
minut şi opreşte focul. Se potriveşte de sare şi piper şi se garniseşte
cu pătrunjel tocat.

Tartă cu ciuperci

Ingrediente. Pentru aluat:
200 g unt, 2 ouă, 100 ml apă,
300 g făină, sare, 1 vârf de cuţit praf de copt.
Pentru umplutură: 500 g
ciuperci, 200 g caşcaval, sare,
piper.
Pentru decor: 1 roşie, 1 ou,
50 g caşcaval, pătrunjel verde.
Preparare. Se amestecă
toate ingredientele şi se frământă un aluat elastic. Dacă
este prea moale, se mai adaugă făină. Se înfăşoară într-o folie de
plastic şi se lasă să se odihnească 20 de minute. Se împarte aluatul
în două. Se întinde o foaie şi se aşează într-o formă de tartă unsă şi
tapetată cu făină. Caşcavalul se rade pe răzătoarea mare, iar ciupercile se spală, se pun la scurs şi se taie bucăţi mai mari. Peste aluatul
din formă se pun ciupercile, se adaugă sare, piper şi caşcavalul ras.
Se întinde a doua foaie şi se aşează peste umplutură. Se taie marginile dând forma unei flori. Se introduce la cuptor pentru 45 de minute.
Când s-a rumenit, se unge cu oul bătut şi se mai lasă câteva minute.
Se serveşte caldă, decorată cu felii de roşii, pătrunjel şi cu caşcaval
ras.

Friptură din mușchi file
cu sos de ciuperci

Ingrediente. Pentru friptură: 1 kg mușchi file, sare, piper,
chimen, ulei de măsline, 1 l vin
roșu.
Pentru sos: 500 g hribi,
500 g ciuperci champignon, 1
ceapă, 2 căței de usturoi, 100
g unt, 200 ml vin alb, 250 ml
smântână, 200 ml lapte, 1 lingură făină, sare, piper.
Preparare. Mușchiul de
porc se condimentează cu piper şi chimen și se prăjeşte în tigaie, la foc iute, în puțin ulei de măsline, până se rumenește pe toate părțile. Se transferă apoi într-o tavă
de copt, se mai adaugă ulei de măsline, se sărează și se dă la cuptor
pentru 45 de minute la 200 grade. Pe parcurs, se mai întoarce pe
cealaltă și se stropește cu lichidul din tavă. Vinul roșu se fierbe la foc
încet, până se obține un lichid ca o melasă. Cu ea se unge friptura la
servire.
Pentru sosul de hribi se călește ceapa tocată împreună cu usturoiul ras, în untul topit, apoi se adaugă ciupercile champignon tăiate în
sferturi, iar după câteva minute, se adaugă și hribii tăiați în cuburi mai
mari. Se amestecă bine, apoi se completează cu vin și se lasă să fiarbă până se evaporă
alcoolul. Se adaugă
laptele în care s-a
desfăcut puțină făină,
se potrivește gustul
de sare și piper, apoi
se adaugă și smântâna. Se servește friptura fină, cu sos de hribi
și garnitură de cartofi
prăjiți, sau cu garnitura preferată.
Poftă bună!

Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
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Meridiane culturale

FRUNZE DE DOR, FRUNZELE TOAMNEI…

L

a 3 septembrie, scriitorul
notoriu basarabean, Ion
Druță, a împlinit 90 de ani.
Trăind o bună parte a vieții sale la
Moscova, el rămâne legat genetic (ca și scriitorul kirghiz, Cinghiz
Aitmatov) de pământul natal, de
istoria poporului său, luându-și
pe umeri povara responsabilității
pentru spiritualitatea lui. Nu numai în Moldova sa, ci și în întregul
spațiu postsovietic el i-a făcut pe
cititori să simtă freamătul magic al
frunzelor de dor, zborul păsărilor
tinereții omului, nostalgia părinților în ultima lor toamnă și povara
bunătății unui neam care dăinuie
în istorie prin puterea mare și luminoasă a credinței. Jubileul onorabil al lui Ion Druță a fost marcat
de larg în Moldova. Chiar prima
lecție din noul an de învățământ
la școlile din republică s-a desfășurat sub genericul „Limba, istoria
și pământul sunt trei piloni care țin
o națiune – Ion Druță la cei 90 de
ani împliniți”.
La solemnitățile de la Uniunea
Scriitorilor din Moldova, președintele acesteia, bucovineanul nostru, Arcadie Suceveanu, a menționat că ziua de 3 septembrie este
un reper pentru cultura și literatura noastră, deoarece în această
zi s-au născut doi scriitori importanți: Ion Druță și Mihai Cimpoi.
„Ion Druță a contribuit mult la trezirea conștiinței naționale. După

publicarea romanului „Povara
bunătății noastre”, el a devenit un
simbol național. Prin operele lui
noi am căpătat mai multă vizibilitate în lume”, a accentuat Arcadie
Suceveanu.
Este cunoscut faptul că Ion
Druță are o dragoste aparte
pentru Bucovina. Ne-a vizitat
ținutul de mai multe ori, imaginându-și cum ciobanul său legendar și-ar paște turma de oi
pe plaiuri carpatine. În romanul
său „Biserica albă” scriitorul
redă cu durere și „smulgerea”

Bucovinei din trupul Moldovei.
Istoricul literar de la Kiev, Oleg
Gainiceru, bucovinean de origine, a semnat un studiu despre
opera druțeană. Iar Teatrul din
Cernăuți a avut în repertoriul
său și spectacolul „Păsările tinereții noastre”. Piesa lui Ion
Durță „Casa mare” a fost pusă
în scenă de unicul teatru românesc popular din Ucraina – cel
de la Horbova, raionul Herța.
Deci, bucovinenii îi răspund tot
cu stimă şi dragoste marelui
scriitor.

Muzicieni basarabeni, cântând
serenade la Veneția

R

adu Zaplitnâi, vicepreşedinte al Asociaţiei
gondolierilor din Veneţia, a fost ales reprezentant
oficial al Fabricii de acordeoane
„Guerrini”, responsabil de regiunea de Est a Europei. Originar din
familia unui coregraf de balet din
Chişinău, Radu a ajuns în Italia la
începutul anilor 90. Aici a cunoscut-o pe viitoarea soţie,
Violeta Grecu, cu care
a format un cuplu şi un
duet muzical perfect.
Violeta Grecu este solistă de operă, cântă la
pian, cobză, mandolină. Radu este un acordeonist virtuoz, scrie
„Jurnal de Chișinău”.
După o pauză de
opt ani, firma italiană
de renume „Guerrini”
a decis să-şi reia activitatea. La sugestia
unui cunoscut, chişinăuianul Radu Zaplitnâi
a decis să-şi încerce
norocul în cadrul unui
concurs de angajare
în calitate de reprezen-

tant al fabricii pentru Europa de
Est. Și a reușit.
Muzicianul se dedică promovării și revenirii pe piaţă a acestui
faimos instrument. Potrivit lui, în
ultimii 30 de ani italienii au reuşit
să meşterească instrumente de
calitate foarte bună.
Pe lângă această funcţie a sa,
Radu continuă să fie managerul

soţiei sale, Violeta Grecu. Ea a
absolvit recent Conservatorul
„Benedetto Marcello” din Veneţia. În această vară au susţinut
un concert la Castelul Mimi. Se
pregătesc de participarea la deschiderea Festivalului Mozart din
Salzburg, Austria.
Ambii soţi mai câştigă un ban
în calitate de instrumentişti pe
gondolele veneţiene. Totodată,
participă la diferite evenimente
culturale organizate de diaspora
românească din Italia: concerte
de muzică jazz, tango argentinian, musette francez etc.
În regiunea San Marco din
Veneţia, Radu gestionează toate activităţile legate de concertele de pe gondole. „Agenţiile
de turism ne anunţă din timp
ce solicitări de plimbări cu serenade sunt făcute, personal mă
ocup de rezervări şi organizarea
acestora”.
La întrebarea, dacă ar putea
vreodată să revină cu traiul în Republica Moldova, Radu afirmă că
oricărui artist îi vine greu să creadă că ar putea rămâne pentru totdeauna în străinătate.

LC

Lilia Rebrik
se filmează în noul
serial „Tăticii”

T

oamna aceasta, Postul de televiziune ICTV planifică să le propună telespectatorilor comedia „Tăticii”
în 16 serii. Această istorie veselă abordează veșnica temă a relațiilor dintre părinți și copii. „Pentru noi „Tăticii”
este primul serial, prima lucrare de amploare a noastră, a
accentuat într-un interviu acordat pe platoul de filmare producătorul „Diesel Studio” și autorul ideii filmului, Oleksii Blanar. Ideea mi-a venit atunci, când am fost internat în spital
și copiii, timp de o lună, au fost nevoiți să-l aștepte pe tata.
M-am destăinuit colegilor de la ICTV și am decis să începem
filmările. În majoritatea filmelor și serialelor se pune accentul pe rolul mamei în familie. Dar, iată, relațiile dintre tată
și copii nu-s evidențiate. Iar serialul nostru dimpotrivă demonstrează cum cei trei tătici își iubesc copiii, se mândresc
cu ei, participă la educarea lor, dar, câteodată, uită că sunt
maturi”.

Pentru telespectatorii bucovineni acest serial va trezi un
interes și mai mare, deoarece în unul din rolurile principale
s-a produs cunoscuta actriță și prezentatoare TV, Lilia Rebrik, originară din Cernăuți. Pe ecran ea va apărea în pereche cu Egor Krutogolov. „Actrița în rolul soției mele a fost
aleasă nu numai după înfățișarea exterioară, recunoaște
Egor Krutogolov. Important era corespunderea personajului,
căci nu orice femeie suportă capriciile soțului, chiar și unele
copilării de-ale lui, ci una cu caracter. Lilia Rebrik s-a consacrat sută la sută rolului. Ea, mamă a doi copii, femeie de
succes în show-business, a pătruns de minune în esența
unui rol asemănător”.
Printre altele, în serialul „Tăticii” s-a filmat într-un episod
și fiica mai mare a soților Lilia Rebrik și Andrii Dykii – Diana.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Clopoțelul din nou ne cheamă la carte

a 1 septembrie 2018 a început, nu pur și simplu,
un nou an școlar. A început cu adevărat reforma
școlară, iar primii care au pornit pe calea ei sunt
elevii din clasa întâi. Ei încă nu conștientizează faptul că drumul lor spre cunoștințe va dura doisprezece ani. Știu profesorii și părinții, care unii și alții
își doresc ca această reformă să fie eficientă, speră
că în perioada de doisprezece ani, cât elevii vor
face carte, în țară se vor produce schimbări esențiale în privința asigurării unor perspective frumoase
pentru tinerii cetățeni.

Elevii din
clasa întâi
readuc speranța
prosperării
vechii școli
de la Roșa
La una dintre cele mai vechi școli din

externe independente din anul curent ne bucură. Absolventa noastră a ocupat locul 23
pe țară la engleză, o altă absolventă a noastră, precum și doi absolvenți de la Gimnaziul
nr. 6 cu limba română de predare, se numără printre primii două sute care au susținut
testele la biologie și au fost înmatriculați la
locuri bugetare la Universitatea Bucovineană de Medicină din Cernăuți.
Faptul că în ultimii câțiva ani numărul

regiune, Școala medie nr. 10 din Cernăuți,
primul sunet le-a deschis calea spre cunoștințe la 24 de copii, majoritatea dintre ei fiind
odraslele unor absolvenți ai acestei instituții
de învățământ, bastion al limbii române din
suburbia Roșa. Domnul Daniel Pidoima,
care și-a adus fiul în clasa întâi, a menționat:
– Am absolvit și eu această școală și-mi
dau cu bucurie copilul aici, fiindcă la Școala
de la Roșa pe elevi îi învață să devină oameni adevăraţi, ceea ce în viață are mare
importanță, la fel ca și cunoștințele.
Școala medie nr. 10 cu limba de predare
română își menține imaginea de instituție de
învățământ, unde se face serios carte, deși
numărul elevilor nu este cel de odinioară.
– Între cele 11 mii de școli medii din
Ucraina, a noastră se află undeva pe la mijloc, constată directorul acestei instituţii, domnul Alexandru Rusnac. Și rezultatele testelor

SĂRBĂTOARE „ÎNTÂRZIATĂ” LA TÂRNAUCA

Încă anul trecut trebuia să fie dat în
exploatare noul corp al Complexului Instructiv-Educativ de la Târnauca, raionul
Herța. Din cauza greutăților financiare,
lucru firesc pentru șantierele școlare, sărbătoarea a fost amânată. Și iată că la 1
septembrie curent, constructorii i-au înmânat cheia-simbol directorului școlii, dl Iacob
Posteucă. Pentru a întregi sărbătoarea, la
Târnauca au fost prezente primele persoane din conducerea regiunii și raionului,
precum și de la Consulatul General al României la Cernăuți.
Noua clădire a fost construită în șase
ani, iar totalul cheltuielilor provenite din diferite surse se ridică la 16 milioane grivne,
comunică Serviciul de presă al Administrației Regionale de Stat Cernăuți.
Noul corp al instituției de învățământ

are o suprafață de peste 1.542 metri pătrați, astfel aici vor putea învăța peste 400
de elevi. În noile săli de clasă și în spațiile
delimitate în noul imobil au fost făcute toate amenajările necesare pentru ca elevii
să beneficieze de condiții optime în procesul instructiv-educativ.
– A fost o sărbătoare pentru întregul
sat și în asemenea momente se uită că
lucrările de construcție au durat șase ani,
remarcă domnul director. Condițiile sunt
excelente, căci avem și ospătărie normală,
ateliere, tir electronic, sală sportivă. Zilele
acestea vom primi bănci pentru elevii din
clasa întâi. Mă bucură faptul că funcționează și cele trei școli primare din cătunele
noastre, ele sunt finanțate și nu vor fi închise, cum se credea mai înainte.

elevilor în clasa întâi este mai mare de douăzeci, de asemenea, este o realizare.
– Dacă așa va fi și în continuare, vom

putea ajunge la un număr suficient de elevi,
ca pe timpurile când în școală existau clase
paralele. Această speranță ne potolește regretul că în noul an de învățământ nu avem
elevi în clasa a unsprezecea, iar în clasa a
zecea sunt numai 13 elevi. Încetul cu încetul, lucrurile vor reveni la normal, s-a arătat
a fi convins domnul director, continuând:
– Se vorbește despre noua școală,
însă partea materială pentru clasa întâi
așa și n-am primit. Dar procesul de învățământ va continua așa cum se cuvine, cum
e primit la școala noastră. Învățătoarea
clasei întâi, Cristina Coșman, este bine
pregătită, deși e tânără și are numai un
singur an de muncă.
Pentru a unsprezecea oară s-a prezentat la careul, consacrat începutului noului
an școlar, omul de afaceri și mecenatul,
redactorul-șef al ziarului „Libertatea Cuvântului”, domnul Mihai Grosu. Dumnealui
a înmânat fiecărui elev din clasa întâi câte
un cadou, urându-le succese la învățătură.
Este o tradiție a binefacerii, pe care domnul Mihai Grosu o respectă punctual, și o
face din tot sufletul.

Ordin pentru Liceul „Mihai Eminescu”
din Carapciu

Cu prilejul Zilei Limbii Române, Președintele României a distins Liceul „Mihai Eminescu” din Carapciu, raionul Hliboca, cu ordinul „Meritul Cultural”, gradul de Cavaler.
– Cred că e o distincție care ne face cinste, afirmă directorul Eugen Tovarnițchi. Dar
nu pentru ordin am muncit și muncim. Limba română este în mare onoare la instituția
noastră. Încă în anii 1989-1990 directorul de atunci, Vasile Tovarnițchi, a fost acel care
a contribuit la introducerea grafiei latine în școlile românești și absolvenții din promoția
anului 1990 au scris lucrare la română în grafie latină. Atunci, în 1990, în Anul Eminescu
declarat de UNESCO, am obținut ca Liceul de la Carapciu să poarte numele poetului
nostru național. Tot la Carapciu s-a desfășurat și o conferință internațională referitor la
limba română și i-am avut ca oaspeți pe savanți cu renume mondial. În anul precedent
de învățământ, în cabinetul de română i-am primit pe patru miniștri din Ucraina și România și pe marginea articolului 5 al noii Legi a educației le-am spus clar: experiența demonstrează că elevii obțin cunoștințe temeinice când învață toate obiectele în limba lor
maternă. Desigur, trebuie să posede excelent și limba de stat, ucraineana. Acum facem
tot posibilul ca limba română să funcționeze la Liceul din Carapciu la posibilități maxime.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Victorie importantă pentru FC Bucovina

Au fost disputate partidele
din cadrul etapei a 7-a a Ligii a
II-a. FC Bucovina a dispus pe
teren propriu de Podillia (Hmelnițki). Meciul s-a încheiat cu
victoria gazdelor, scor 3:2. „Am
avut mai multe ocazii de gol în

repriza secundă. Am dat dovadă de caracter și am învins.
Sunt mulțumit de această victorie”, a declarat după meci Viktor
Mglyneț, antrenorul principal al
FC Bucovina. Acest scor aduce
FC Bucovina pe locul 5 în clasa-

mentul general al Ligii a II-a, cu
10 puncte la activ.
Lider în clasament este
Kaluș (12 puncte). Kaluș este
următoarea adversară a FC Bucovina. Meciul va avea loc duminica următoare la Cernăuți.

Parada
femeilor
„chic”
pe bicicletă
ajunge
la Cernăuți
O paradă a femeilor pe biciclete va avea loc în orașul Cernăuți. Doamnele și domnișoarele,
adepte ale modului sănătos de
viață, sunt îndemnate să se îmbrace în stilul Cycle Chic și să se
mobilizeze pentru a participa la
eveniment, care are ca scop de
a populariza mersul pe bicicletă.
Biciclistele din Cernăuți se vor
întâlni duminică, 16 septembrie,
cu începere la ora 15.00, în fața
intrării centrale a Parcului „Taras
Șevcenko”.
Curentul Cycle Chic a apărut la Copenhaga. Acest oraș a
ajuns un paradis pentru ciclism,
orașul fiind construit și adaptat

LC

Campionatul regiunii
Cernăuți la fotbal. Etapa a X-a

În cadrul etapei a X-a a Campionatului regiunii Cernăuți la
fotbal FC Chițmani s-a impus în fața FC Corovia cu scorul de
4:2. FC Nepolokivți a încheiat la egalitate partida cu FC Ivankivți, scor 1:1. În celelalte partide Ceremoș-Vijnița a înregistrat
o victorie tehnică din cauză că Vașkivți a părăsit competiția, iar
Spicul de Aur (Stroiești) a învins echipa Dragoș Vodă (Herța),
scor 3:2.
Lider în clasamentul Campionatului rămâne Chițmani (22
de puncte), urmată de Nepolokivți (20 de puncte) și Ivankivți
(19 puncte).

Campionatul raionului Hliboca la fotbal
Etapa a XII-a. Rezultate
Grupa I
Hliboca – Tereblecea – 1:0
Tureatca – Ceahor – -/+
Camenca – Cupca – 3:2
Voloca – Stănești – 3:1
Molodia – Volcineții Vechi – 1:4
Grupa a II-a
Petriceanca – Cerepcăuți – -/+
Corovia – Privorochia – 5:0
Porubne – Stănești (2) – 2:2
Hliboca (2) – Mihailovca – 1:2

Europa League 2018/2019:
S-au tras la sorți grupele

în acest sens. Aici întâlnești
mai multe biciclete decât mașini. O treime din locuitorii capitalei daneze merg zilnic cu
bicicleta și pedalează zilnic
pentru o lume mai curată. Până
în anul 2025, autoritățile locale
vor să facă din Copenhaga cel
mai bun oraș pentru biciclete
din lume. Vor să extindă pistele
de biciclete la 3 benzi pe sens,

pentru a permite conversația
între ciclişti, pentru creșterea
nivelului de siguranță în trafic
și pentru viteze mai mari. Până
în 2023 vor să construiască 47
de poduri pietonale, peste intersecțiile aglomerate din oraş.
Cultura bicicletei influenţează
pozitiv atmosfera orașului și induce o stare de bine, consideră
autoritățile locale.

S-au stabilit grupele Ligii Campionilor, sezonul 2018-2019
GRUPA A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco, Club Brugge
GRUPA B: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter
GRUPA C: PSG, Napoli, Liverpool, Steaua Roşie
GRUPA D: Lokomotiv Moscova, FC Porto, Schalke 04, Galatasaray
GRUPA E: Bayern Munchen, Benfica, Ajax, AEK Atena
GRUPA F: Manchester City, Şahtar Doneţk, Lyon, Hoffenheim
GRUPA G: Real Madrid, AS Roma, ŢSKA Moscova, Viktoria Plzen
GRUPA H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

Grupa A: Bayer Leverkusen (GER), Ludogoreț (BUL), Zürich
(SUI), AEK Larnaca (CYP)
Grupa B: Salzburg (AUT), Celtic (SCO), RB Leipzig (GER), Rosenborg (NOR)
Grupa C: Zenit (RUS), FC Copenhaga (DEN), Bordeaux (FRA),
Slavia Praha (CZE)
Grupa D: Anderlecht (BEL), Fenerbahçe (TUR), Dinamo Zagreb
(CRO), Spartak Trnava (SVK)
Grupa E: Arsenal (ENG), Sporting CP (POR), Qarabağ (AZE),
Vorskla Poltava (UKR)
Grupa F: Olympiacos (GRE), AC Milan (ITA), Real Betis (ESP),
Dudelange (LUX)
Grupa G: Villarreal (ESP), Rapid Viena (AUT), Spartak Moskva
(RUS), Rangers (SCO)
Grupa H: Lazio (ITA), Marseille (FRA), Eintracht Frankfurt (GER),
Apollon (CYP)
Grupa I: Beșiktaș (TUR), Genk (BEL), Malmö (SWE), Sarpsborg
(NOR)
Grupa J: Sevilla (ESP), Krasnodar (RUS), Standard Liège (BEL),
Akhisar Belediyespor (TUR)
Grupa K: Dynamo Kiev (UKR), Astana (KAZ), Rennes (FRA),
Jablonec (CZE)
Grupa L: Chelsea (ENG), PAOK (GRE), BATE Borisov (BLR),
Vidi (HUN)
Meciurile încep la 20 septembrie şi se dispută până la 13 decembrie, în şase etape.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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De la lume adunate

LC

ETERNA CHEMARE A CASEI PĂRINTEȘTI
R

azele soarelui cald de primăvară se făceau tot mai simțite, deși
anotimpul rece încă nu cedase din drepturi. Mitică venea spre satul
natal cu o durere neînțeleasă în suflet. Se întorcea în cuibul părintesc
după vreo 15 ani. Atunci a închis cu ciudă ușa casei în care a crescut,
lăsându-i pe părinți cu ochii în lacrimi și cu inimile frânte de durere.

Atunci, cu ani în urmă Mitică, unicul
copil la părinți, care se bucura de toată
atenția și dragostea lor, s-a certat în modul cel mai serios cu cei care i-au dat viață
de dragul Adrianei. Studia în anul IV de

au fost mult mai insistenți și le-au povestit
despre planurile lor de viață de după nuntă. Badea Vasile, tatăl băiatului, a încercat
pe un ton mai domol să le spună că nu
e cazul să facă grabă cu acest pas. Se

facultate și se îndrăgostise lulea de o fetișcană dintr-un sat de la nordul Moldovei,
care era cu un an mai mare decât el. Adriana era în ultimul an de studii și bineînțeles, cum îi e și dat unei fete, se gândea
la măritiș. Mitică își dorea mult să termine facultatea, să se angajeze în serviciu
și abia apoi să-și creeze o familie. Pe de
altă parte, îi părea că dacă o scapă pe cea
care i-a pus inima pe jar cumva în brațele altuia, va pierde totul în această viață.
Și acum își amintește ca în palmă cum
a venit cu ea acasă. Le-a spus mai întâi
părinților că este o colegă de grupă, care
a venit împreună cu el în vacanță pentru
a vedea frumusețea orașului de pe malul
Prutului. Deși Adriana crescuse nu departe de Cernăuți, într-o localitate învecinată
cu Pererâta regretatului Grigore Vieru, nu
avuse niciodată ocazia să se afle în orașul adolescenței lui Eminescu. Și iată că
ocazia a sosit. Cele două săptămâni de
vacanță au zburat pe neobservate și tinerii studenți trebuiau să revină la Chișinău.
Părinții lui Mitică s-au dovedit a fi nişte
oameni deosebit de ospitalieri. Au primit-o
pe Adriana ca pe propriul copil. Tatăl lui
Mitică le-a oferit chiar mașina de serviciu
(era președintele colhozului din localitate)
pentru acea excursie pe care i-o promisese tânărul. În câteva zile au admirat cele
mai frumoase locuri. Au fost pe la Universitate, la Teatru, în Grădina botanică.
Toate au fost bune până într-o seară
când părinții au aflat despre adevăratele
intenții ale tinerilor. Și mai ales când feciorul le-a spus că Adriana se trage dintr-o
familie cu opt copii, parcă s-au schimbat.
Cum numai tinerii au plecat la Chișinău,
părinții nu-l slăbeau pe fecior cu telefoanele:
– Nu face să te grăbești cu acest pas,
îl tot cicălea mama. Și apoi fata e dintr-o
familie săracă. Ești unicul nostru copil, ai
de toate. De ce nu ți-ai căuta o aleasă
după nasul tău.
Băiatul, însă, rămânea surd la toate
cicălelile părinților. Seară de seară făcea
pe naiba-n patru pentru a fi alături de iubită. Se străduiau să simtă din plin dulceața
anilor tinereții. Frecventau concertele de
muzică populară și ușoară, nu scăpau din
vedere nici un film care apărea în premieră pe ecranele cinematografelor.
Peste un timp tinerii au venit din nou în
vizită la părinții lui Mitică. De data aceasta

gândea omul că „poate-i vor ieși prostiile
din cap feciorului”. Dar, ți-ai găsit. Dacă au
văzut că tinerii o țin morțiș cu ale lor, ba le
cer și binecuvântarea pentru a se căsători
și a păși în viață împreună, părinții le-au
tăiat-o din scurt:
– Nu acceptăm această căsătorie.
Trebuie să-ți termini mai întâi studiile,
să te pui bine pe picioare și apoi să te
gândești la însurat. Iar tu, Adriana, dacă
te grăbești, nu ai decât să-l lași în pace.
Sau poate te interesează mai mult banii
lui decât el?
Cuvintele tatălui s-au înfipt ca săgeata în urechile fiului. Nu l-a văzut niciodată
atât de categoric, cel puțin acasă, în familie. La auzul acestor cuvinte fata izbucni
în plâns, își strânse în grabă lucrurile și,
ieșind pe ușă, le aruncă:
– Oricum al meu va fi Mitică și fără banii voștri. Îmi pare rău că așa am început
relațiile noastre. Adio. Nu cred să mai calc
pragul acestei case.
Și nu l-a mai călcat. Nici Mitică nu a
dat pe la casa părintească vreo 15 ani
buni. Le-a reproșat atunci părinților că
dacă nu o acceptă pe Adriana de noră,
înseamnă că nici de el nu au nevoie. Încercările mamei de a-l opri și a-l convinge
au fost zadarnice.
– De ce nu vreți să înțelegeți că pe
ea am ales-o și cu ea vreau să-mi trăiesc
viața?
Și duși au fost. Au revenit la Chișinău
și și-au zis că oricum le vor isprăvi pe toate
și fără ajutorul părinților. Uitam să vă spun
că nici părinții fetei nu au fost de acord cu
acea căsătorie. Așa că tinerii s-au văzut
nevoiți să joace o nuntă mică de studenți
cu cei mai apropiați prieteni și colegi. În
calitate de naș le-a fost însăși decanul
facultății – un bărbat tânăr și solid, care
trecuse împreună cu soția printr-o situație asemănătoare. Și atunci când tinerii
au venit pentru a-l ruga să le fie naș de
cununie, a acceptat din start propunerea.
Sau binecuvântarea părinților nu a
fost dintre cele mai bune sau soarta a vrut
să le joace festa, dar căsnicia celor doi nu
a fost de lungă durată. Imediat după nuntă
s-au ciocnit de greutățile vieții, de neajunsuri și lipsuri. Adriana îi reproșa mereu că
ar trebui să meargă la părinți și să le ceară
ajutor, doar sunt obligați s-o facă pentru
copilul lor. Mitică nu a vrut nici în ruptul
capului. Și-a zis că o va scoate la capăt.

A încercat mai multe locuri de muncă, mai
multe posibilități, dar până la urmă s-a văzut nevoit să lase mâinile în jos și să cedeze. Nici Adriana nu a stat mult pe lângă el.
Într-o bună zi a dispărut și a revenit peste
vreo trei săptămâni. Și-a strâns în grabă
lucrurile și i-a declarat că pleacă în satul
de baștină, că și-a întâlnit o fostă dragoste, care o duce acasă și o face fericită.
Așa a rămas omul nostru de unul singur. A încercat, după cum spuneam, mai
multe posibilități, a încercat să-și refacă
viața cu alte femei, dar fără rost. Și atunci
a găsit alinare în pahar. Așa au trecut mai
mulți ani. Toate încercările prietenilor de
a-l aduce pe calea cea dreaptă nu au ajutat. Până într-o zi. S-a privit în oglindă și
s-a speriat de propriul chip. La cei 35 de
ani ai săi se vedea cu sufletul pustiu. Cel
mai tare îl durea lipsa părinților. Ba și patima dorului de casa părintească îl durea
mereu. Era o durere eternă, neînțeleasă,
care-i spunea în permanență: „Vino acasă”. O fi avut dreptate atunci, sărmanii părinți, dar nu le-a dat ascultare. Într-adevăr,
Adriana a avut nevoie mai mult de banii
lui. De aceea a și fugit cu altul, lăsându-l
cu inima rănită.
Și fiul rătăcitor a decis să se întoarcă
acasă, să cadă în genunchi în fața părinților și să le ceară iertare. Îl măcina gândul că, Doamne ferește, nu-i va găsi în
această lume, iar dacă îi și va găsi nu-l
vor ierta pentru că i-a părăsit atunci, cu 15
ani în urmă. Zis și făcut. A doua zi a luat
autobuzul spre Cernăuți. Cât a venit de la
Chișinău a pus la cale fel de fel de planuri.
Văzându-se ajuns în orașul copilăriei, s-a
oprit la un hotel peste noapte, iar a doua
zi a plecat spre satul cu dulci izvoare și cu
atâta înțelepciune, pe care-l părăsise nici
el nu știe pentru ce acum. Era zi de duminică și a hotărât să treacă mai întâi pe la
biserică pentru a-i cere sfatul preotului. A
așteptat răbdător până s-a încheiat serviciul divin și s-a apropiat:
– Părinte, am sufletul sfâșiat de durere
pentru că mi-am părăsit cu ani în urmă părinții și acum am ajuns al nimănui. Nu știu
dacă am iertare…
Și i-a înșirat sfântului părinte toată povestea.
– Ridică-te, fiul meu, și mergi acasă.
Nici nu-ți închipui cu cât drag te-au așteptat părinții toți acești ani. Nici nu-ți închipui
cât i-a apăsat această povară. Văd că nici
ție nu-ți este ușor. Treci peste această barieră și o să vezi că ți se va face mai ușor.
Mitică a ieșit din biserică mai luminat.
Prinse, parcă, aripi și acum nu mergea, ci
zbura spre casa părintească. Ajuns la ea
i se păru mai bătrână cumva. Se temea
că nu va găsi pe nimeni în această casă,
care i-a adus atâtea clipe de bucurie în
copilărie. În prag îl observă pe tata, îmbătrânit de povara anilor, cu barba albă, dar
cu privire fermă și, în același timp, atât de
blândă și plină de înțelepciune. S-au îmbrățișat și au început amândoi să plângă.
– Iartă-mă, tată, că nu am știut să cântăresc atunci vorbele voastre înțelepte și
am ajuns al nimănui. Iartă-mă de poți. Dar
unde e mama?
Bătrânul făcu un pas înainte.
– A plecat acum doi ani la Domnul.
Te-a așteptat și te-a căutat mult, dar nu ai
venit. Să știi că am uitat demult de acea
supărare.
În seara acelei zile tata și fiul au făcut o masă de pomenire pentru soție și
mamă. Au invitat și niște vecini, care s-au
bucurat enorm de revenirea fiului rătăcitor.
Mitică le-a promis la toți că nu mai pleacă
nicăieri, că-și va găsi un serviciu la oraș
și-l va înconjura cu toată grija și căldura
pe cel care i-a dat viață. Sufletul i se învioră. Înțelegea că acea eternă chemare a
casei părintești nu a fost în zadar. Era un
leac pentru sufletul lui pustiit.
Dumitru VERBIŢCHI

Trei polițiști stau de vorbă. Unul zice:
Feciorul se adresează tatălui:
– Tată, dar eu de la cine am luat inteligența?
– Cred că de la mamă-ta, pentru că eu o mai am,
răspunde părintele.
***
Soția, dezmierdându-se către bărbat:
– Iubitule, înainte să ne căsătorim, mereu îmi cumpărai bijuterii și cadouri scumpe.
– Și?
– Și cum se face că acum nu-mi mai cumperi?
– Păi, scumpa mea. Unde ai mai pomenit tu în lume
pescar să dea mămăligă la pește după ce l-a prins?
***
Soția către bărbat:
– Ce faci acolo, dragul meu?
– Ce fac? Chiar nimic.
– Cum adică nimic? – insistă nevasta. De o oră încoace studiezi certificatul nostru de căsătorie.
– Ei, chiar nimic. Pur și simplu, căutam data expirării.
***
– Tăticule, se adresează fiul către părintele său. De
ce la noi bărbații nu pot să aibă mai multe soții concomitent cum e în Africa, bunăoară.
– Ești încă mic, fiule, îl mângâie tatăl pe cap oftând.
Când o să crești mare, o să înțelegi de ce legea ne apără.
***
Polițiștii de la rutieră intervin pentru clarificarea unui
accident de circulație. Polițistul către șofer:
– Stimabile, spuneți-mi, vă rog, cum s-a făcut că la o
așa viteză mică ați accidentat acest pieton, care trecea
tocmai în loc reglementat de reguli?
Șoferul:
– Domnule polițist, nu aveți dreptate. Eu nu l-am accidentat. Pur și simplu, am oprit pentru a-i da drumul să
treacă.
– Dar de ce-l văd întins la pământ tocmai pe trecerea
de pietoni?! – iese de sub control omul legii.
– Cred că o fi pierdut cunoștința de mare mirare, constată șoferul.

***
Doi amici discută:
– Măi frate, ce să ne facem noi, bărbații, cu femeile
astea, dacă noi suntem în putere mai puțină vreme decât
doresc ele?
– Ce să te faci? – spune al doilea pe un ton întrebător.
Am citit undeva că într-o căsătorie pentru un bărbat e mai
greu primii 50 de ani.
– Și apoi?
– Și apoi îi vine în ajutor scleroza, care afectează conștiința soției.
***
Fiul o aduce acasă pe aleasa inimii sale pentru a-i
face cunoștință cu părinții. Mama îl ia deoparte la bucătărie și-i șoptește:
– Nu am ce zice, e frumoasă foc. Vă stă bine alături și
nu-ți va fi rușine să ieși cu ea în lume. Dar, uită-te, dragul
mamei, în poșeta ei. Dacă acolo e ordine, înseamnă că e
și gospodină.
Feciorul înșfacă poșeta, iese în coridor și revine peste
ceva vreme.
– Mamă, acolo e o dezordine totală. Totul e plin de
pomadă, pudra e împrăștiată, o droaie de hârtii…
– Idiotule! – sare mamă-sa ca friptă. Aceia e poșeta
mea.
***
Fiul de 17 ani i se adresează tatălui său:
– Tată, cum e atunci când vezi o fată sau o femeie
frumoasă, care vine în întâmpinare?
– Cum e? O admir până mă satur.
– Și unde te uiți mai întâi de toate?
– Întâi și-ntâi, fiule, mă uit atent dacă
nu mă vede mamă-ta.

LC
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Tratamente pentru afecțiunile tiroidei

ști obosită mereu deși te odihnești
suficient, ai început să iei în greutate sau să slăbești, îți cade părul
sau ai dificultăți de concentrare? Sau
transpiri abundent și ești agitată permanent? E posibil ca glanda tiroidă
să fie de vină. Tiroida este o glandă
mică situată la baza gâtului și secretă
hormonii care reglează metabolismul.
Moștenirea genetică, bolile autoimune, dar și lipsa iodului din alimentație
sau stresul favorizează apariția dereglărilor la nivel tiroidian. Acestea pot
surveni în adolescență, după sarcină
sau la menopauză, femeile având o
probabilitate de şase ori mai mare de
a fi diagnosticate cu tulburări tiroidiene, mai ales odată cu înaintarea în
vârstă.

HIPERTIROIDIA:
AGITAȚIE, INSOMNIE, PIERDERE
ÎN GREUTATE

Când ai simptome precum agitație și insomnii, anxietate,
transpirație abundentă, pierdere în greutate, e semn că tiroida secretă hormoni în exces. Analizele de sânge indică un
nivel ridicat al tiroxinei, principalul hormon secretat de tiroidă, și un nivel scăzut al TSH (hormonul de stimulare tiroidiană, care stimulează secreția hormonilor tiroidieni) – ceea
ce înseamnă că tiroida este excesiv de activă. Tratamentul
constă în luarea medicamentelor antitiroidiene şi, după caz,
extirparea tiroidei, urmată de necesitatea terapiei zilnice de
substituție hormonală. Acesta are rolul de a înlocui hormonii
tiroidieni pe care organismul nu-i mai poate secreta.

e malign. După îndepărtarea nodulului ar putea fi necesară
administrarea iodului radioactiv pentru distrugerea tuturor
celulelor canceroase.

SFATUL SPECIALISTULUI

respirație și înghițire, nervozitate, scădere bruscă în greutate, răgușeală în absența răcelii, oboseală. Sunt depistați
prin palpare sau cu ajutorul tomografiei computerizate ori
ecografiei. Tratamentul presupune folosirea unui ac care
drenează lichidul din nodulii chistici. Dacă nodulul reapare
după ce a fost drenat, trebuie îndepărtat chirurgical. Intervenția chirurgicală este necesară doar dacă nodulul are dimensiuni mari și afectează respirația ori hrănirea, sau dacă

Bolile autoimune sunt cele mai frecvente cauze ale
perturbării funcției tiroidiene. Tratamentul pentru afecțiunile glandei tiroide se instituie în momentul în care apare
insuficiență de sinteză a hormonilor tiroidieni și constă în
administrare de hormoni tiroidieni.
În primul rând, această insuficiență se referă la creșterea moderată a TSH-ului, cu menținerea nivelului normal
al hormonilor. În momentul agravării bolii, nivelul lor scade
sub limita normală. Atunci când se constată prezența anticorpilor în sânge, în condițiile profilului hormonal normal, nu
se impune inițierea tratamentului substitutiv. Totuși, pentru
persoanele de sex feminin care își doresc să devină mame,
este necesară monitorizarea atentă a funcției tiroidiene, deoarece ele au valori-țintă ale TSH-ului mai mici, comparativ
cu restul bolnavilor.
Alte moduri prin care simptomele afecțiunilor glandei
tiroide pot fi ținute sub control sunt: o alimentație sănătoasă și echilibrată, mișcarea zilnică, renunțarea la fumat și limitarea consumului de alcool. La toate acestea se adaugă
și vizitele regulate la medicul endocrinolog și respectarea
recomandărilor medicale. Dacă nu este tratată la timp, hipofuncția tiroidiană apărută în urma unei boli autoimune,
poate perturba buna funcționare a altor organe. De exemplu, tulburările glandei tiroide nediagnosticate favorizează
apariția bolilor cardiovasculare, deoarece cresc valorile
colesterolului rău, LDL. Nu trebuie ignorat nici riscul crescut de osteoporoză, infertilitate, iar în cazul copiilor pot
apărea deficienţe în dezvoltarea sistemului nervos şi a
celui osos.

HIPOTIROIDIA: OBOSEALĂ,
NERVOZITATE, BOLI CARDIACE

Când glanda nu produce o cantitate suficientă de hormoni, survin simptome ca oboseala, pielea uscată, constipația, încetinirea ritmului cardiac, creșterea în greutate,
depresia. La analiza sângelui, un nivel ridicat de TSH și
un nivel scăzut al tiroxinei indică o tiroidă insuficient de activă. Principalul tratament pentru hipotiroidie constă în administrarea zilnică a hormonilor de sinteză. Este importantă
administrarea în doză adecvată, deoarece excesul poate
duce la hipertiroidie.

NODULII TIROIDIENI

Sunt excrescențe pe tiroidă: fie aglomerări de celule
normale, fie chisturi pline cu lichid. Majoritatea sunt benigni, nefiind necesar tratamentul, ci doar monitorizarea lor, și
doar circa 5% sunt canceroși. Cele mai frecvente simptome sunt durere și umflături la nivelul gâtului, dificultate la

BROCCOLI, UN „MEDICAMENT”
NATURAL ÎN DIABETUL DE TIP 2
B

roccoli conţine un ingredient care îi poate ajuta pe
pacienţii cu diabet de tip 2 să îşi ţină glicemia sub
control, potrivit unui nou studiu, iar astfel ar fi posibil un tratament mult dorit de milioane de persoane.
Consumă broccoli pentru a te proteja de complicaţiile
diabetului. Aceasta este recomandarea medicilor de la
Universitatea din Warwick pe care o adresează pacienţilor cu diabet.

Broccoli conţine o substanţă, numită
sulforafan, capabilă să anuleze efectele devastatoare ale diabetului asupra vaselor de
sânge.
Sulforafanul stimulează secreţia unei
enzime care protejează vasele de sânge.
Astfel sunt prevenite complicaţiile cardiovasculare la care sunt expuşi diabeticii:
infarct şi accident vascular cerebral. Acestea sunt motivele pentru care cercetătorii
de la Universitatea din Warwick (Marea Britanie) consideră că broccoli nu ar trebui să
lipsească din alimentaţia diabeticilor.
Cercetătorii cred ca sulforafanul ar putea, în cele din urmă, să înlocuiască metformina în cazul unora dintre pacienţi, mai
ales că 15% dintre persoanele cu diabet nu
pot lua metformină, deoarece medicamentul

este asociat cu riscuri de insuficienţă renală.
Ei sunt de cinci ori mai expuşi riscului de
a suferi un infarct sau un accident vascular
cerebral. Ambele sunt provocate de complicaţiile pe care diabetul le generează asupra
vaselor de sânge.
CARDIO-PROTECTOR. Potrivit
echipei de cercetători englezi, sulforafanul
aflat în compoziţia legumelor din familia
cruciferelor (broccoli, varza, conopida) are
şi proprietăţi antioxidante şi detoxifiante.
Aceştia explică, de asemenea, efectul
cardio-protector al legumelor crucifere. Coordonatorul studiului, profesorul Paul Thornalley, spune că „broccoli este un adevărat
depozit de vitamine (C, B1, B2, B5, B6, E,
K, betacaroten, acid folic) şi minerale (calciu, potasiu, fosfor, magneziu, zinc)”. Dintre

acestea, acidul folic şi potasiul sunt recunoscute în prevenirea bolilor de inimă.
Potasiul asigură buna funcţionare a muşchiului cardiac, iar acidul folic (vitamina B9)
scade riscul apariţiei hipertensiunii arteriale.
LEGUME COLORATE. Profesorul Paul Thornalley subliniază că „pacienţii
trebuie să înţeleagă cât de importante sunt
beneficiile dietei bogate în legume, în special pentru pacienţii cu boli cronice precum
diabetul”.
Or, dieta constituie elementul terapeutic esenţial în cazul diabeticilor. Medicii
recomandă legumele colorate, care datorită cantităţii crescute de antioxidanţi protejează vasele de sânge: broccoli, spanac,
varză, salată verde, fasole verde, morcovi,
sfeclă roşie, ardei, vinete, roşii.
PREPARARE. Pentru păstrarea
vitaminelor şi mineralelor, broccoli trebu-

ie consumat crud sau preparat la aburi. O
echipă de cercetători spanioli a comparat
conţinutul de antioxidanţi în broccoli înainte
şi după diferite moduri de preparare. Studiul
a arătat că fierberea prelungită a legumei
duce la pierderea a 67% din substanţele
nutritive. Mai rău, dacă punem broccoli la
microunde, se pierd 97% din antioxidanţi.
Cel mai bine este să preparăm această
legumă la aburi. Broccoli pregătit astfel păstrează 90% din vitamine şi minerale.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Parohia ortodoxă din satul Movila are un nou preot paroh
D

uminică, 2 septembrie, pentru creștinii
satului Movila, raionul Herța, a fost o mare sărbătoare.   La Biserica Sf. Ștefan
cel Mare, în duminica a
14-a după Pogorârea Duhului Sfânt, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost
oficiată de părintele Igor Andronachi, noul preot paroh
al acestei parohii, originar

din satul Tărăsăuți, raionul
Noua Suliță.
În cadrul Sfintei Liturghii
au fost înălțate rugăciuni pentru binecuvântarea noului an
școlar și succesele la învăţătură a elevilor care frecventează școala din localitate. În
cuvântul de mulțumire, precum și în cuvântul de învățătură părintele Igor a precizat:
„De azi înainte vom sluji

aici în ogorul Domnului și ne
vom învăța aici împreună
cu voi a ne ruga, de aceea
vă rog să fiți în continuare
lângă mine cu rugăciunile,
cu sfaturile și cu celelalte
osteneli, pentru că fără voi,
nu voi putea îndeplini acele
jurăminte pe care le-am dat
la hirotonie, pentru că am
jurat că toată viața voi lucra
pentru mântuirea sufleteas-

că a parohiei încredințată
mie. Îmi doresc să fim cu
gândul mai departe de cele
lumești și mai aproape de
Dumnezeu prin rugăciune,
or atunci când omul stă
mult în mijlocul florilor, el se
parfumează de mirosul lor.
Așa și omul care petrece
mult timp în rugăciune, își
parfumează sufletul cu însușirile vieții divine, devine
un adevărat purtător al harului Duhului Sfânt. Aceasta îmi doresc și eu pentru
fiecare, ca prin rugăciune

ÎNTR-UN CEAS BUN, ȘCOALĂ!

Pe aripi de vânt ușor
Toamna a sosit în zori...

I

ar odată cu sosirea toamnei a început un nou
an școlar în toate școlile din Ucraina. Începutul lui septembrie este deosebit pentru elevi,
profesori, părinți, dar și pentru toți acei a căror
viață este legată de școală.
A început un nou an școlar şi la CIE Cupca, raionul
Hliboca. El a fost binecuvântat de preotul Bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, tânărul Ilie Cuciurean.
Directoarea școlii, doamna Maria Lazurca, a rostit un
cuvânt de felicitare, apoi a înmânat o serie de diplome
celor mai buni elevi care au obținut rezultate deosebite
la învățătură în anul trecut de învățământ, dar și pentru
participarea la olimpiadele raionale și regionale, la diferite concursuri, festivaluri etc. Pentru prima dată au fost
oferite diplome cu mențiune din partea direcției școlii
elevilor care s-au evidențiat în mod deosebit, obținând
cele mai bune rezultate la învățătură.
Adevărata surpriză a sărbătorii a fost apariția unei

noi clase. Însoțiți de părinți, având
emoții, buchete de flori, au pășit pragul școlii micuții clasei întâi. Sub conducerea învățătoarei Mariana Opaeț
ei au recitat primele poezii și au cântat
primele cântece în postura de elevi.
Absolvenții clasei a XI-a i-au condus
în clasa lor, iar de la elevii clasei a II-a
au primit în dar tradiționala Cheiță a
Cunoștințelor. Acești micuți vor studia
după un nou program. Clasa lor este
o adevărată împărăție de basm, dotată cu multe lucruri folositoare pentru adaptarea lor în
noul mediu. Aducem mulțumiri pentru buna pregătire a
sălii de clasă de tip nou Secției raionale de învățământ
Hliboca, părinților, direcției școlii, învățătoarei Mariana
Opaeț. Să le ajute Bunul Dumnezeu în toate!
Prima lecție din acest an de învățământ a debutat cu succes. În majoritatea claselor la această
lecție au asistat și părinții. Înainte vor fi zeci și sute
de lecții, mai ușoare, mai complicate, recreații, lucrări, teste, retrăiri, griji, bucurii... așa e viața de elev.
Părinții și dascălii le vom fi alături.
Sperăm că vom avea parte de un an bun. Ne
vom bucura de susținere și încredere din partea părinților, dar și a celor demnitari de care depinde soarta școlii. Într-un ceas bun!
Eleonora SCHIPOR,
profesoară superioară la CIE Cupca

să primim cu adevărat în
viața noastră cele 7 Daruri
ale Duhului Sfânt. Sincer,
nu-mi ajung cuvinte ca să
vă mulțumesc în de ajuns,
dar am un suflet deschis
pentru toți; nu-mi ajung brațe să vă îmbrățișez, dar am
o inimă mare în care fiecare în parte aveți locuri speciale. Îi mulțumesc Bunului
Dumnezeu pentru toate
darurile pe care le-a revărsat asupra mea și asupra
familiei mele. Nădăjduiesc
ca începând de azi să fa-

cem lucruri frumoase, nu
am venit să mă odihnesc,
ci să mă ostenesc aici, în
casa Domnului și spre slava Sfintei Treimi, întru slujirea lui Dumnezeu, Bisericii
și oamenilor. Amin”.
La momentul potrivit
toți copiii s-au împărtășit cu
Sfintele Taine și au primit
în dar câte o prescură, o
iconiță și o cruciuliță. Apoi,
părintele a primit numeroase felicitări din partea enoriașilor.
Sergiu BARBUŢA

Cu Cuvântul Domnului
în suflet și cu rindeaua
în mână

S

e știe din Scripturi că tatăl lui Iisus Hristos a fost tâmplar. În
copilărie însuşi Mântuitorul a însușit această meserie.
Tâmplăria este meșteșugul îndrăgit şi de domnul Anatolie
Cebotari, născut în Forosna și căsătorit în Berestea, unde și s-a mutat
cu traiul. Dar și Cuvântul Domnului îi este pe plac.
– Bunicul meu Avram a fost tâmplar, povestește domnul Anatolie.
A lucrat în brigada de construcție din colhoz. Probabil, că de la el am

moștenit această dragoste de tâmplărie. Îmi place foarte mult să lucrez
cu lemnul. Mi-am împodobit curtea casei cu fel de fel de lucruri meșterite
de mine, iar soția Aurica – cu flori. Am visat mai demult să meșteresc și
un foișor. L-am terminat vara aceasta.
În zilele obișnuite ale săptămânii domnul Anatolie este preocupat de
construcție. S-a învățat să îndeplinească multe lucrări. Cu tâmplăria se
ocupă mai rar, căci în prezent oamenii nu mai comandă tâmplarilor uși
și ferestre. Le cumpără de la diferite firme.
Cea de a doua pasiune a domnului Anatolie a apărut spontan.
– Într-o duminică dimineață m-am pornit la biserică. A fost, probabil,
o chemare căci după liturghie m-am întors acasă cu alte gânduri. Iată,
așa am devenit dascăl. Și al 26-lea an îndeplinesc această funcție la
Biserica din Berestea. În primii cinci ani am fost dascăl și la Biserica din
Coteleu, sat vecin. unde păstorea părintele din Berestea, își amintește
dl Anatolie.
Cu Cuvântul Domnului în suflet și cu rindeaua în mână își duce veacul gospodarul Anatolie Cebotari.

În imagine: meșterul și dascălul Anatolie Cebotari, împreună cu cumnatul Vadim Basarab, lângă foișorul din curtea
casei.
Vasile CARLAȘCIUC

LC

Felicitări!

La 2 septembrie, domnișoara
Mariana
ȘTEFANIUC
din suburbia Țețina, or. Cernăuți, a împlinit frumoasa vârstă a tinereţii – 20 de ani.
Mariana este fostă absolventă a Şcolii
medii nr. 10 din orașul Cernăuți, pe care în
anul 2015 a terminat-o cu medalie de aur.
Mariana este studentă la Universitatea „Iuri
Fedkovyci” din or. Cernăuți, la Facultatea
de biologie, Catedra de managementul terenurilor și cadastru (землевпорядкування
та кадастру) în anul 4.
Cu această ocazie frumoasă o felicită mama Angela, tatăl Vasile,
bunicii Constantin, Maria și Eugenia, unchiul Dinu, verișoara Nicoleta, străbunica Anastasia și mătușa Elena, toate rudele și prietenii.
Scumpa noastră, fie ca în această zi în sufletul tău să se trezească o dorință arzătoare de a trăi frumos, de a crea lucruri deosebite și
de a realiza cele nai tăinuite visuri. Fie ca soarele să-ți ofere căldură
și lumină, ploaia curată – liniște
sufletească, zâmbetul oamenilor
– încredere în sine, zilele anului
– prieteni, visele de azi să devină realitate, speranțele de mâine
– împliniri, orice cădere – un pas
înainte, iar fericirea să te însoțească mereu.
La mulţi ani!

În acest început minunat de toamnă, la 6 septembrie,
Valentin
RAŞCO
din satul Costiceni, raionul Noua Suliţă, îşi sărbătoreşte ziua de
naştere, împlinind o frumoasă vârstă a copilăriei – 8 ani.
În această zi deosebită pentru toată familia, îl felicită din tot sufletul
cele mai scumpe şi apropiate fiinţe, care îl iubesc şi se bucură mult de
el – părinții Veronica și Roman, buneii Anatolie și Lidia, bunica Ludmila
din Jitomir și străbunica Victoria din Costiceni. Ei îi doresc sărbătoritului să fie sănătos şi voinic, să aibă parte de o copilărie frumoasă, cu
noroc şi fericire, să obţină
succese la învăţătură şi
să ocupe un loc decent în
viaţă spre bucuria şi mândria părinţilor.
Scumpul nostru!
Să fii o stea pe cerul minunat,
Să fii un soare-adevărat.
Inima fie-ți scăldată-n bucurie,
Iar viața numai zâmbete să-ți fie.
Să nu cunoști tu jalea sau tristețea,
Să porți în tine doar tandrețe.
În calea ta să întâlnești
Lucruri frumoase ca-n povești,
Să nu duci dor de bucurii
Numai zâmbet mereu să fii.
O viață toată înainte
S-auzi cum inima de bucurie-ți cântă.
La mulţi ani!

La 5 septembrie și-a sărbătorit ziua de naștere doamna
Daniela
CUDRIC
din satul Pasat, raionul Herța, împlinind o frumoasă vârstă.
Cu cele mai sincere urări de mulţi ani, sănătate, iubire, stimă și recunoştinţă este felicitată de soț, părinți, rude și prieteni, care-i doresc
realizarea scopurilor la infinit, împliniri frumoase, momente și clipe de
neuitat! Dumnezeu să te binecuvânteze cu ani frumoși, plini de fericire
și sănătate alături de familia ta frumoasă. Cele mai frumoase vise să se
realizeze, să te simți fericită, împlinită și
iubită alături de familie și prieteni, iar
viaţa să-ţi fie ca aroma florilor.
Scumpa noastră!
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!
Pe drumul vieţii mândră să păşeşti
Şi numai oameni buni să întâlneşti.
Să fii mereu model de omenie,
Îngerul păzitor alături să-ţi fie!
La mulți ani!

Joi, 6 septembrie 2018

15

HOROSCOP
10.09-16.09.2018

BERBECUL. O perioadă favorabilă în care ai ocazia să pui bazele unei relații stabile, de „cursă lungă”.
Începi această săptămână plin de hotărâre și ambiția
de a concretiza aspectele care țin de bani. Va trebui să
dai dovadă de prudență în relația cu superiorii, mai ales
în ziua de miercuri. La sfârșitul perioadei analizate poți petrece
momente pline de romantism și pasiune alături de persoana iubită.
TAURUL. Te simți bine cât timp deții resursele materiale și financiare de care ai nevoie. Îți concentrezi
atenția, efortul și energia în zona relației cu persoana
iubită. Este un moment destul de bun pentru schimbarea direcției, în plan sentimental, amoros. La sfârșitul
acestei săptămâni putem vorbi despre o realizare care ține de
casă, proprietate, o achiziție sau o vânzare avantajoasă.
GEMENII. Această săptămână aduce în prim-plan
relația cu familia. Apar situații favorabile în plan sentimental, în partea secundă a perioadei. Ai ocazia să
te reîntâlnești cu o persoană dragă sau te poți implica
într-o relație de dragoste care te ajută să îți schimbi viziunea, în sens pozitiv. Pui la cale o călătorie peste hotare, alături de persoana iubită. Este o perioadă de succes, de realizări
majore.
RACUL. În această săptămână te poți aștepta la
unele neplăceri venite din partea unor prieteni, privind
banii împrumutați. Este o perioadă de succes și realizări destul de frumoase. La capitolul comunicare și relaționare stai foarte bine. Putem vorbi și despre niște
bani care pot veni acum în contul tău. Este o perioadă favorabilă
pentru a demara acțiuni importante.
LEUL. Este o perioadă în care îți dedici timpul și
eforturile carierei, schimbărilor importante care au loc
acum în viața profesională. Se amplifică și relația cu
străinătatea, poți face mai multe călătorii în interes de
serviciu. Cert este că poți intra în posesia unor informații importante în plan profesional. La sfârșitul acestei perioade
te vei simți de-a dreptul împlinit, mulțumit de propria persoană.
FECIOARA. O săptămână în care te mobilizezi și
dai dovadă de mult mai multă ambiție și fler, de spontaneitate și încredere de sine. Ai acum ocazia să te lămurești ce anume îți dorești în plan profesional, dacă este
indicat să te implici într-o nouă activitate sau chiar să
schimbi actualul loc de muncă. Mai sunt încă de rezolvat multe
probleme care țin de casă şi serviciu.
BALANŢA. Se poate vorbi acum despre o perioadă destul de norocoasă, la capitolul prieteni, protectori,
relația cu persoanele care te pot ajuta să obții ceea ce
îți dorești, în plan financiar și profesional. Ai ocazia să
te implici în relații de prietenie cu persoane aflate la distanță. Sfârșitul acestei săptămâni este foarte potrivit pentru a da
startul unei relații de cuplu.
SCORPIONUL. Urmează o perioadă în care îți
concentrezi atenția pe îndeplinirea unui proiect important. Putem vorbi și despre norocul care vizează cariera
proprie. Este o perioadă de relansare, de oportunități
care vizează obținerea unui post mult mai avantajos,
din punct de vedere financiar. Acordă o atenție specială la cheltuielile pe care le faci cu prietenii. Evită să dai bani cu împrumut!
SĂGETĂTORUL. Începi această perioadă cu
„dreptul” la locul de muncă. Va trebui să dai dovadă
de mai multă prudență atunci când vine vorba despre
relația cu superiorii. Nici în relația de mariaj lucrurile nu
stau tocmai bine. În partea secundă a acestei săptămâni lucrurile se mai reglează. Poți deveni un adevărat lider reușind să-i mobilizezi pe cei din jurul tău pentru a realiza un scop
personal important.
CAPRICORNUL. Începutul acestei perioade îl
dedici, în mod deosebit, relației cu propriul copil. Poți
da startul unor acțiuni care implică studii, călătorii în
alte țări sau poți demara contracte de colaborare importante. Te poți bucura de avantaje materiale venite
prin intermediul partenerului de viață sau al unui asociat. Nu
este exclus nici să primești vestea despre o moștenire.
VĂRSĂTORUL. Stai destul de bine la capitolul
relații, parteneriate care pot fi demarate acum, unele pe
termen îndelungat. Lucrurile se așează în avantajul tău,
în plan financiar. Va trebui să dai dovadă de prudență în
călătorii pentru că ești predispus la sancțiuni, amenzi.
La sfârșitul perioadei analizate ai șansa de a te bucura, alături
de partenerul de viață, de realizările profesionale.
PEŞTII. La locul de muncă totul e bine. Dacă
ești deja implicat într-o relație de mariaj atunci lucrurile au tendința de a fi tensionate. Preferi să vezi
mai mult partea bună, frumoasă a vieții. În a doua
parte a acestei săptămâni te concentrezi pe relația
cu propriul copil. La sfârșitul perioadei analizate ai chef de
muncă, iar aceasta îți poate aduce rezultate frumoase, câștiguri neașteptate.
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E

va a devenit populară în
rândul adolescenților, în
urma numeroaselor proiecte
la care a participat, precum:
„Детская Новая волна”, „Golos deti”, „Next Star”, „Românii au Talent” și altele, dar mai
ales a remarcat-o piesa și videoclipul care l-a lansat în
proiectul „United By Dreams”.
La o vârstă destul de fragedă, Eva Timuș se poate lăuda
cu mai multe premii luate pentru locul I și tot felul de Grand
Prix-uri în cadrul concursurilor
muzicale. De când se ține minte, Eva și-a dedicat tot timpul
muzicii, pentru că dorința de
a fi cea mai bună a persistat
mereu. Este o fire artistică, se
vrea a fi o cântăreață de excepție în viitorul ce o așteaptă
și este gata să se dedice trup
și suflet acestei divine meserii.
– Chiar dacă am o vârstă fragedă pot spune că m-am hotărât cu profesia de viitor. Îmi
doresc din tot sufletul să profesez în muzică, să fiu o interpretă apreciată. Atunci când îți
găsești ocupația de suflet care
se mai transformă pe parcurs
și într-un stil de viață, vine și
fericirea supremă. Ce poate fi
mai frumos decât să te ocupi
cu ceea ce îți aduce satisfacție?
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Eva Timuș
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12 octombrie 2002
Locul nașterii: Chișinău
Studii: elevă la Liceul
teoretic „Dimitrie Cantemir”, elevă la școala muzicală „Alexei Stârcea”
Domeniu: vocalist

Eva
TIMUŞ:
Dragostea
față
de muzică
nu poate fi
explicată
prin
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