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Vă poftim cu mic,
cu mare! La Storojineț
e mare sărbătoare

În luna iunie
ne așteaptă un
număr-record
de zile libere

Prima lună de vară ne aduce un număr foarte mare de sărbători. Iunie are 30 de zile, dintre
care 18 sunt zile lucrătoare, iar 12 zile sunt dedicate odihnei. În total, în această lună sunt 10
zile care cad sâmbăta și duminica. Prima minivacanță pentru angajații ucraineni va fi cuprinsă
între 15 și 17 iunie, de Rusalii, atunci când ziua
liberă va fi legată de weekend. Astfel, vom fi liberi sâmbătă (15 iunie), duminică (16 iunie, ziua
de Rusalii) şi luni (17 iunie, a doua zi de Rusalii).
Următoarea minivacanță cade în perioada 28-30
iunie. Vineri, 28 iunie, este marcată Ziua Constituției, după care urmează zilele de sâmbătă și
duminică. De menționat, joi, 27 iunie, programul
de muncă este redus cu o oră.

Duminică, 2 iunie a.c., orașul Storojineț îmbracă straie
de sărbătoare. Anul acesta
se împlinesc 571 de ani de
la prima atestare a localității. Programul manifestărilor
dedicate acestui eveniment
a fost aprobat de comitetul
organizatoric și include evenimente religioase, sportive,
culturale și de divertisment.

în 1940, populația orașului era formată din români și evrei, restul minorităților având procente mai mici.
Necesitățile de cult ale locuitorilor
Storojinețului erau asigurate de 2
biserici ortodoxe, una romano-catolică, una evanghelică, o capelă lipovenească și 5 sinagogi. Conform
recensământului din 2001, populația
orașului Storojineț constituia 10,1 mii
de persoane, majoritatea vorbitoare

De menționat că prima mențiune
a localității Storojineț a avut loc pe
vremea lui Alexandru cel Bun (14001432), care a pus sub ascultarea episcopului de la Rădăuți bisericile din
50 de sate, printre care aflăm și Storojinețul. A doua mențiune datează
din 18 februarie 1448, când Roman
Voievod (1447-1448) a dat boierului
Petrea, fiul lui Toma, satul Storojinet
pe Siret. În acea perioadă, el făcea
parte din regiunea istorică Țara de
Sus a Principatului Moldovei. Primii
oameni care s-au stabilit aici au fost
tăietorii de lemne. Prima mențiune
scrisă cu privire la existența unei biserici în Storojineț datează dintr-un
document din 15 martie 1490. Până

de limba ucraineană (81%), existând
în minoritate și vorbitori de română
(11,45%) și rusă (6,56%). La Storojineț se află un vast parc dendrologic,
în mijlocul căruia se găsește fostul
palat al baronilor von Orenstein, astăzi utilizat ca bloc de studii al Colegiului de silvicultură. Aici sunt plantate 1.200 de specii de arbori și arbuști
ornamentali, care alcătuiesc o zonă
botanică alpină întinsă pe 5 hectare.
În orașul Storojineț se află mai multe
obiective turistice, cum ar fi conacul
lui Iancu Flondor, om politic bucovinean, conducătorul mișcării de eliberare națională a românilor din Bucovina. El a fost înmormântat în cripta
familiei de la Storojineț.

Restanțe la plătirea alocațiilor
pentru familiile cu mulți copii

În conformitate cu dispoziția Cabinetului de Miniștri
al Ucrainei nr. 250 din 13 martie 2019, familiile cu mulți
copii beneficiază de alocație socială lunară în valoare
de 1.700 grivne. Alocația respectivă este acordată prin
intermediul organelor de protecție socială pentru fiecare al treilea și mai mulți copii, până la atingerea vârstei
de 6 ani. Cu toate acestea, mii de familii din Ucraina și
regiunea Cernăuți, nu pot beneficia de aceste alocații
din cauza certificatelor care atestă existența familiilor
numeroase. Problema constă în faptul că Ministerul
Politicii Sociale o lungă perioadă de timp nu a furnizat
formulare pentru aceste certificate direcțiilor regionale
în chestiunile familiei, tineretului și sportului și comitetelor executive ale consiliilor locale. Acestea, la rândul

lor, au emis așa-numitele „certificate" familiilor cu mulți
copii pe o foaie obișnuită de formatul A4. Astfel a apărut situația când organele de protecție socială refuză
să accepte aceste documente și solicită cetățenilor să
prezinte certificate de formular standard. În consecință,
familiile cu mulți copii nu pot beneficia de alocația cuvenită. În același timp, Departamentul Tineret și Familie
din cadrul Consiliului Orășenesc Cernăuți, anunță că
certificatele de formular standard emise de Ministerul
Politicii Sociale vor apărea la începutul lunii iunie 2019,
iar restanțele la plătirea alocațiilor sociale vor fi achitate
în volum deplin. Potrivit datelor oficiale, în Ucraina sunt
înregistrate 160 de familii cu mulți copii cu vârste de
până la 6 ani.

Frați români, nu vă lăsați!
La „Libertatea Cuvântului” vă abonați!
Continuă abonarea pentru a doua
jumătate a anului 2019
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Volker speră
că Volodymyr Zelenskyi
va rezolva problemele
minorităților naționale
din Ucraina

Kurt Volker, reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina,
consideră că Ungaria face o greșeală prin utilizarea NATO pentru a exercita presiuni asupra Ucrainei în problema lingvistică. Despre aceasta oficialul american a declarat în cadrul
unei videoconferințe. „Cred că Ungaria face o greșeală apelând la NATO ca un instrument
de presiune asupra acestei probleme. Ucraina se confruntă cu provocări externe importante – invazia și ocupația din partea Rusiei. Acest lucru ar trebui să-l îngrijoreze pe fiecare
membru al NATO, inclusiv Ungaria. Cred că blocarea reuniunilor comisiei NATO-Ucraina
este o greșeală, deși susțin negocierile și soluționarea problemei privind utilizarea limbii
minorității maghiare din Ucraina", a spus Volker. El a menționat că acum Ungaria continuă
să blocheze reuniunea Comisiei Ucraina-NATO și și-a exprimat speranța că situația va
fi rezolvată de noul Președinte al Ucrainei. „Sper că prin alegerea lui Volodymyr Zelenskyi în funcția de președinte, pentru care limba maternă este rusa, dar vorbește și limba
ucraineană, va exista un acord între Ucraina și Ungaria cu privire la modul de rezolvare
a problemelor minorităților naționale, drepturile lor de a comunica în limba lor maternă", a
concluzionat diplomatul american.

Saakașvili revine în Ucraina, cu acte în regulă
Fostul președinte georgian Saakașvili se va întoarce în Ucraina, după
ce și-a recăpătat cetățenia. Noul Președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelenskyi, i-a redat fostului președinte
georgian Mihail Saakașvili cetățenia
ucraineană, care-i fusese ridicată în
iulie 2017, printr-un decret al fostului
președinte Poroșenko. Saakașvili a
obținut cetățenia ucraineană în 2015,
când a fost numit guvernator al regiunii Odesa de către Petro Poroșenko. În
decembrie 2015, Saakașvili și-a pierdut cetățenia georgiană, care i-a fost
retrasă de autoritățile de la Tbilisi pe

O femeie din Republica Moldova
a moștenit toată averea unui
italian bogat pe care l-a îngrijit

Raisa Rusu, o femeie din Republica
Moldova, a moștenit trei milioane de euro,
adică toată averea unui bătrân din Italia de
care a avut grijă mai mulți ani. După moartea pensionarului, moldoveanca și fiul
ei au fost recunoscuți în testament drept
moștenitori legali, ceea ce a stârnit revolta
rudelor bărbatului. Vincenzo Risatti, un hotelier înstărit din provincia italiană Brescia,
a murit la 92 de ani. Cu toate că mai avea
rude în viață, bătrânul i-a lăsat, prin testament, toată averea Raisei Rusu, o femeie

de 57 de ani din Republica Moldova, care
l-a îngrijit mai mulți ani, relatează Giornale di Brescia. După citirea testamentului,
rudele bătrânului decedat au acuzat-o pe

motiv că Georgia nu acceptă dubla cetățenie.
Saakașvili a intrat în conflict cu Poroșenko, pe care l-a acuzat că l-ar împiedica să lupte eficient cu corupția. În
noiembrie 2016, a fost demis din funcția de guvernator al regiunii Odesa, iar
în iulie 2017, după ce Saakașvili înființase un partid de opoziție în Ucraina, președintele Poroșenko i-a retras
și cetățenia. Anul trecut, în februarie,
Saakașvili a fost reținut la Kiev și deportat în Polonia, după care a primit
o interdicție de a nu intra în Ucraina
până în februarie 2021.

Ucrainenii trăiesc cu 10 ani mai
puțin decât vecinii lor din Europa

moldoveancă și pe fiul ei că l-au păcălit pe
Vincenzo. Familia hotelierului a apelat la
instanță, susținând că femeia din Republica Moldova și fiul ei, Daniel, au profitat
de instabilitatea mintală a bătrânului. Cât
timp era în viață, Vincenzo Risatti le-a dat
Raisei și lui Daniel Rusu suma de 250.000
de euro, în numerar. Mai apoi, i-a făcut
proprietari pe toată averea lui, care este
estimată la trei milioane de euro. Zilele trecute femeia din Republica Moldova și fiul
său au fost recunoscuți drept moștenitori

legali, deoarece avocații au demonstrat,
prin mărturia notarului care a redactat testamentul, că bătrânul era lucid în momentul în care a decis să-i lase averea Raisei.

Bolile non-comunicabile – cancerul,
diabetul, bolile cardiovasculare, tulburările psihice și bolile pulmonare obstructive cronice – sunt cele mai frecvente
cauze de deces pentru ucraineni, a recunoscut Uliana Suprun, ministrul Sănătății, în cadrul unei Conferințe Naționale
pe tema combaterii bolilor neinfecțioase.
Bolile neinfecțioase reprezintă principala
cauză a deceselor în Ucraina, dar și la
nivel global. Acestea sunt boli care trebuie și pot fi prevenite", a spus Suprun.
„Ucrainenii mor cu 10 ani mai devreme
decât vecinii noștri europeni, inclusiv din
cauza indicilor ridicați ai bolilor necomunicabile. Dacă vom reuși să atingem
obiectivele propuse în combaterea bolilor necomunicabile, Ucraina va atinge
indicatorii europeni de speranță de viață
pe parcursul unui deceniu", a subliniat
Uliana Suprun.

Potrivit datelor Organizaţiei Naţiunilor
Unite, cea mai ridicată speranţă de viaţă
o au nord-americanii: 79,5 ani. Europenii
vin imediat după, cu 77,7 ani. În ciuda
reputaţiei longevităţii japoneze, continentul asiatic este abia pe locul al patrulea, cu 72,4 ani speranţă de viaţă la
naștere, după America de Sud, care are
75,1 ani speranţă de viaţă. Africa Subsahariană are cea mai scăzută speranţă
de viaţă: doar 59,3 ani, cu mult sub Africa Nordică, unde speranţa de viaţă este
de 71,7 ani. De altfel, tot pe acolo este
și media globală: 71,4 ani speranţă de
viaţă la naștere. Paradoxul este că, deși
speranţa de viaţă a crescut atât de mult
în ultimele decenii, totuși mulţi oameni
încă mor prea tineri, din cauze care ar fi
putut fi prevenite.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Conflict funciar la Vancicăuţi
Locuitorii din această localitate sunt indignați de faptul că propriul lor pământ este repartizat unor persoane străine
În data de 3 mai a.c., Consiliul sătesc
Vancicăuți, raionul Noua Suliță, a hotărât să
repartizeze unor persoane necunoscute 15
parcele de pământ câte 2 hectare fiecare
(în total, 30 de hectare), fără înștiințarea și
aprobarea de către locuitorii satului.
După cele spuse, se presupune că loturile de pământ (preț de vânzare minim estimat la 750 mii grivne) au fost repartizate
unor participanți la acțiunile militare din
Donbas, cu reședința în orașele Cernăuți și
Hotin. Cu toate acestea, putem constata că
procedura de repartizare este cu totul lipsită de transparență, deoarece documentul
adoptat încă nu fusese publicat pe portalul
Consiliului local.
Până la crearea Gospodăriei agricole
colective „Calea Leninistă”, pământurile
arabile „dăruite de deputați” au aparținut locuitorilor satului, adică băștinașilor. În anul
1947, ogoarele au fost confiscate „pe vecie”
de autorități. În anul 1995 a intrat în vigoare
dispoziția Președintelui Ucrainei de atunci,
despre împroprietărirea cetățenilor cu pământ. Certificatul de proprietate asupra parcelelor de teren (aproximativ 2 hectare) au
primit cei care au muncit în gospodăria colectivă, sau pensionarii care au activat în
această organizație. Ca urmare, printre cei
care au obținut un certificat de proprietate s-au numărat și câțiva locuitori ai regiunii
Herson (pentru muncă pe timp de vară), dar
nu și ceilalți săteni expropriați în 1947.
•

În urma unui acord, de la fiecare proprietar al certificatului s-au luat în medie
câte 50 de ari, pentru crearea imașurilor (în total, circa 300 hectare). Pământul rămas (mai puțin de 2 hectare) era
împărțit în două parcele: „pământ fertil”
și „pământ nefertil”, pe diferite câmpuri.
Suprafața parcelelor depindea de calitatea solului.

În decursul anilor 2000, „Certificatul de
proprietate” a fost înlocuit cu „Actul de stat,
care asigură dreptul la lotul de pământ”.
În perioada respectivă locuitorii satului din
diferite motive vindeau animalele și plecau
peste hotare în căutarea unui loc de muncă
decent.
Astfel, imașurile satului – proprietate comunală, au devenit pământ arabil și în anul

2019, o parte din ele au fost repartizate de
către autoritățile locale, fără acordul Comunității teritoriale, chipurile unor veterani ai
ATO, care nici măcar nu locuiesc la Vancicăuți sau cel puțin în raionul Noua Suliță.
În plus, trebuie de remarcat faptul că
demnitarii au încălcat legislația Ucrainei,
deoarece textul documentului, care trebuia să fie publicat în curs de zece zile după
adoptare, adică nu mai târziu de data 14
mai 2019, încă nu a apărut pe portalul Consiliului sătesc Vancicăuți: gromady.cv.ua/
ns/rada/154/news). Inițiativa Consiliului
sătesc ne duce cu gândul la faptul că procedura este lipsită de transparență și provoacă pagube mari satului Vancicăuți. Mai
mult decât atât, apare un precedent periculos care poate duce la „dăruirea” a celor circa 190 hectare de pământ arabil, încă
rămase în proprietatea comunală. Nu este
deloc normal ceea ce s-a făcut. Pe primul
loc trebuie să fie interesul sătenilor.
Prin intermediul ziarului „Libertatea Cuvântului” ne exprimăm un total dezacord
cu decizia adoptată de consilierii săteşti
și primarul Marian Calancea, care poate fi
percepută ca o acțiune împotriva intereselor
satului.
Un grup de cetățeni
îngrijorați de soarta
satului Vancicăuți

Viața școlii

Astfel, și-au luat rămas bun de la prima carte
din viața fiecăruia, elevii clasei I de la CIE Cupca,
conduși de buna lor învățătoare, doamna Mariana
Opaeț.
În sala de festivități a școlii, frumos împodobită, a avut loc concertul dedicat Abecedarului. Elevii
clasei întâi au recitat, au cântat, au răspuns la întrebări, au ghicit ghicitorile pregătite de învățătoare.
În ospeție la ei au venit și câteva personaje și
anume „Abecedarul”, „Citirea” și „Matematica”, toți
elevi în clasa a V-a. „Abecedarul” și-a luat rămas
bun de la elevii clasei întâi, urmând să revină, la
toamnă, în viața viitorilor elevi ce vor păși pragul
școlii. „Citirea” și „Matematica” i-au invitat pe viitorii
elevi ai clasei a II-a să le cunoască împărăția lor,
conducându-i în țara cunoștințelor.
Doamna Mariana Opaeț, prima lor învățătoare, le-a înmânat la toți elevii ei câte un certificat de
absolvire a clasei întâi.
Din partea direcției CIE Cupca le-am mulțumit frumos părinților pentru educație și susținere, iar învățătoarei – pentru munca, răbdarea și
atenția de care a dat dovadă pe parcursul unui
an întreg, or, acești elevi sunt anume acei care
au însușit după noul program.
Le dorim succese, sănătate și vacanță plăcută.
Eleonora SCHIPOR,
pedagog-organizatoare
la CIE Cupca

Adio, drag Abecedar!

Prin locurile sfinte din România

Mai de fiecare dată anul școlar se încheie cu excursii. Această formă este practicată și la școala noastră. De fiecare dată
alegem un itinerar cât mai interesant. Acum
am ales vizitarea unor mănăstiri din județul
Suceava, România.
Duminica trecută, un grup de elevi, părinți și profesori au vizitat Mănăstirile Putna,
Sucevița, Mănăstirea Dorințelor, Biserica
Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, chilia
lui Daniil Sihastrul, cetatea de scaun. Elevii
noștri au admirat măiestria olarilor din localitatea Margine și au fost la mina de sare
Cacica.
Asemenea excursii i-au îmbogățit spiritualicește.
Valentina MARAŞCIUC,
profesoară la Școala medie
incompletă nr. 17
din suburbia Roșa Stânca, or.
Cernăuți

LC

Cronica penală

Teribil accident rutier la Storojineț

În noaptea dinspre 27 mai,
la ieșirea din centrul raional Storojineț, un ”Mercedes” a ieșit în
afara șoselei. Drept rezultat, doi
tineri și-au pierdut viața, iar trei
fete au nimerit în secția de terapie intensivă a Spitalului raional.
Tinerii decedați, în vârstă de 22
și, respectiv, 16 ani, erau frați.
Două fete s-au ales cu traume
de diferit grad. Oamenii în halate
albe luptă pentru a-i salva viața
celei de-a treia. Aceasta era prietena șoferului decedat. Localnicii
spun că în curând cei doi urmau
să joace nunta. Cauza prealabilă
a tragicului accident de circulație
ar fi pierderea controlului volanului în timpul efectuării manevrei
de depășire. Poliția a fixat o serie
de expertize la locul tragediei.
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Rutiere implicate
în accident rutier

Accidentul a avut loc în localitatea Suhoverhiv din raionul Chițmani. În afară de cele două rutiere, în accident au fost implicate și
două autoturisme. Mai mulți oameni s-au ales cu leziuni corporale.
Medicii sosiți la fața locului le-au acordat ajutorul necesar pasagerilor,
iar șoferul uneia dintre mașini a fost spitalizat.

Foaie în Bali, nu scump! Cernăuțeni
duși de nas de o directoare escrocă

Poliția din ținut a depistat activitatea ilegală a unei locuitoare a
centrului regional, care și-a atribuit
circa 400 mii de grivne, propunându-le cernăuțenilor foi de odihnă
la un curort exotic. Poliția a reacționat după ce a primit un semnal
de alarmă de la un grup de cernăuțeni, care au achitat plata pentru
deplasarea și serviciile turistice pe
insula Bali. Reclamanții s-au plâns
că directoarea unei firme turistice a
pus mâna pe banii lor, dar nu s-a ținut de cuvânt. Ulterior organele de
anchetă au constatat că activitatea
firmei turistice a fost sistată printr-o
hotărâre judiciară încă în anul 2015. După monitorizarea rețelelor de socializare anchetatorii au descoperit
și au făcut legătura cu încă 11 victime ale pseudo-directoarei. Femeia în vârstă de 32 de ani va trebui să
răspundă în fața legii.

Strivit de propriul
minitractor

Un bărbat a fost strivit de minitractorul său. Tragica întâmplare s-a
produs la Voloca, raionul Vijnița. Lucrătorii operativi, sosiți la fața locului, au constatat că bărbatul în vârstă de 43 de ani se deplasa cu minitractorul său pe timp de noapte. În rezultatul unei manevre tractorul
s-a răsturnat într-un șanț. În urma traumelor primite bărbatul a murit
la locul accidentului. Poliția a demarat o anchetă pentru cercetarea
tuturor circumstanțelor tragicei întâmplări.

Comerciant de droguri prins
în flagrant la Cernăuți

Timp de câteva luni lucrătorii operativi ai
SR Șevcenko din orașul Cernăuți au documentat activitatea ilegală a unui bărbat în
vârstă de 26 de ani. Criminalul a fost prins
în momentul când vindea lotul ordinar de
amfetamină. În timpul percheziției sancționate la domiciliul acestuia, oamenii legii
au sustras 20 grame de amfetamină, un
dispozitiv pentru consumarea narcoticelor
și banii obținuți în urma realizării drogurilor.
Sancțiunea aleasă de anchetatori prevede
privarea de libertate pentru o perioadă de
la șase până la zece ani. În prezent polițiștii încearcă să identifice canalele de origine
a amfetaminei și persoanele complice la
această activitate criminală.

Contrabandiști condamnați
pentru agresarea grănicerilor

Cei doi bărbați s-au ales
cu trei ani de pedeapsă
convențională pentru atacarea și agresarea a cinci
grăniceri. Inculpații sunt originari din orășelul Crasna și
localitatea vecină Igești. Judecata a luat în calcul faptul
că bărbații au în întreținere
copii minori, care au nevoie de sprijinul părinților. Cei
doi au fost învinuiți de împiedicarea activității legale
a lucrătorilor organelor de
menținere a ordinii. Sancțiunea articolului prevede opt
ani de închisoare. La proces
ambii bărbați și-au recunoscut vina.

Canal de contrabandă pus
la punct de un grănicer...
în schimbul unui ban

Un inspector de sector
al Serviciului de grăniceri
a favorizat instituirea unui
canal de contrabandă în
apropiere de Punctul vamal
„Podvirivka” din raionul Kelmenți. În urma unui acord
oral cu niște contrabandiști, grănicerul i-a ajutat
la deplasarea fără piedici a
preparatelor anabolice și a
inventarului sportiv în afara controlului vamal. Toate
acestea el a promis să le
facă în schimbul a 1.500 de
dolari americani. Grănicerul
a fost reținut în momentul
când primea cea de-a doua
parte a recompensei promise. Banii au fost sustrași de
către oamenii legii.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Sărbători creştine

Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena. Tradiţii şi obiceiuri
Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt cunoscuți drept cei care au dat libertate
creștinismului şi sunt prăznuiţi pe stil vechi la 3 iunie.

Tradiţii şi obiceiuri

Datorită împăratului Constantin şi mamei sale Elena,
creştinismul a intrat într-o perioadă de maximă înflorire. Sfântul Constantin cel Mare a fost un
adevărat protector al creștinilor,
în timpul domniei sale adoptându-se o serie considerabilă de

N

măsuri în favoarea Bisericii și a
preoților.
Despre Împărăteasa Elena se
spune că a fost prima femeie care
și-a eliberat sclavii și a ajutat creștinii persecutați. Pentru grija pe
care a arătat-o săracilor şi oamenilor simpli, pentru preocuparea

faţă de problemele creştinismului,
dar şi pentru evlavia şi credinţa
puternică, împărăteasa Elena este
cinstită ca sfântă în întreaga creştinătate. Sfânta Elena este şi ocrotitoarea arheologilor, datorită demersului ei de a căuta crucea pe
care a fost răstignit Iisus Hristos.

De ziua Sfinţilor Constantin
şi Elena mersul la biserică are o
semnificație aparte, iar creștinii
trebuie neapărat să aibă în casă
o icoană. Se spune că slujba specială din această zi are puterea de
a-i ajuta pe cei aflați la necaz.
În această zi nu se ține inimă neagră, pizmă sau ciudă pe
nimeni, căci este o zi de mare
însemnătate pentru poporul
creștin.
De asemenea, femeile au grijă
să dea cu tămâie sau cu agheasmă prin casă, ca să alunge spiritele rele, ghinionul și paguba.
În această zi se numără banii
și nu se dă nimic pe datorie, căci
se spune că astfel averea rămâne
în casă și nu vei atrage pierderi financiare.

Aceasta este ziua în care agricultorii nu lucrează, căci se spune că cei care îndrăznesc să facă
acest lucru atrag paguba asupra lor.
Tot astăzi este și ziua în care
credincioșii rostesc rugăciunea către Sfinții Împărați Constantin și Elena, pentru a primi ajutor imediat.
În calendarul popular, sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este o sărbătoare a păsărilor
de pădure. Tradiția populară spune că în această zi păsările de pădure își învață puii să zboare.
În ziua praznicului, pentru ca
voia bună să se adune în familie,
se zice că trebuie să aducem în
casă măcar trei fire de bujori îmbobociţi. De asemenea, în popor
se crede că unul dintre membrii familiei este bine să ducă la biserică
trei bujori, flori de lămâiţă, pâine şi
dulciuri preparate acasă.

Deliciul sezonului – căpşunii

u există nimic mai parfumat şi mai delicios
decât o porţie generoasă de căpșuni. Bucătarii folosesc căpșunile în dulceață, prăjituri, salate
sau diferite bucate, proaspete și conservate. Însă,
cu siguranță despre căpşuni sunt încă multe lucruri mai puţin cunoscute.

* Căpșunile sunt singurele fructe cu semințele în exterior.
* O singură căpşună are în jur de 200
de seminţe.
* Căpșunile nu sunt fructe de pădure.
* Căpșunile fac parte din familia trandafirilor.
* Dacă te vei apropia de o plantă, îţi vei
da seama că miroase la fel de dulce cum le
este şi gustul.
* Planta de căpșuni este perenă.
Aceasta înseamnă că, dacă plantezi una
acum, ea va răsări mai mulţi ani la rând. Rămân productive până la cinci ani.

* Belgienii au un muzeu al căpșunilor.
La magazinul de la muzeu poţi cumpăra orice, de la gem de căpşuni până la bere de
căpşuni.
* Există părerea că fructele de căpşuni
pot vindeca depresia, febra, pietrele la rinichi,
respiraţia urât mirositoare şi durerile în gât.
* În Franţa ele sunt un afrodiziac şi sunt
servite tinerilor căsătoriţi la micul-dejun sub
forma unei supe cremoase.
* Căpșunile reduc riscul dezvoltării bolilor de inimă și anumitor tipuri de cancer.
* Au conţinut scăzut de calorii şi conţinut bogat în vitamine cum ar fi: vitamina

Gătiţi gustos împreună cu noi!
aproximativ 80-85 grade sau până la apariţia bulelor mici. Gelatina umflată se toarnă
Jeleu de iaurt
în lapte, se amestecă şi se încălzeşte până
la aceeaşi temperatură, amestecând permaşi căpşuni
Când gelatina se va dizolva complet,
Ingrediente: 300 g căpşuni, 300 g nent.
atunci laptele se ia de pe foc şi se adaugă la
Iaurt clasic, 2 pachete de gelatină (fiecare
pireul de iaurt şi căpşuni. Se amestecă bine
pentru 1 l de lichid), 200 ml lapte, 50 g mieşi se toarnă în formele preventiv udate cu
re, sucul de la jumătate de lămâie.
Le puteţi turna în pahare speciale sau
Preparare. Peste gelatină se toarnă apă.
în orice formă pentru copt. Jeleul se pune în
apă de temperatura camerei şi se lasă la
frigider pentru cel puţin 3-4 ore, iar cel mai
umflat. Căpşunile se spală şi se curăţă de
bine pentru toată noaptea.
frunzuliţe, apoi se pun în blender şi se formează un piSalată cu căpşuni
reu omogen.
Se adaugă
Ingrediente: 200 g căpşuni, un avocaiaurt, miere
do, 50 g frunze de salată, 50 g alune, 50 g
şi suc de lăbrânză de oi, sucul de la jumătate de portomâie şi din
cală, ulei de măsline, sare.
nou se omoPreparare. Frunzele de salată se spală
genizează.
bine, se taie capetele, în caz că e necesar, se rup
Laptele se
cu mâna în câteva bucăţi şi se pun pe farfurie.
încălzeşte
Căpşunile se spală şi se curăţă de codiţe, se taie
până la temîn lungime în 4 bucăţi. Se curăţă avocado şi se
peratura de

C, B6, K, fibre, acid folic, potasiu şi aminoacizi.
* Se crede ca persoanele care consumă căpşuni înainte de a face sport ard
mai multe calorii.

•

* Căpşunile pot ajuta şi în cura de slăbire. Sunt foarte bune în dietele de slăbit,
întrucât sunt săţioase, stimulează metabolismul şi cresc capacitatea de ardere a grăsimilor.

Îngheţată de căpşuni

taie cuburi. Alunele se prăjesc în tigaia uscată şi în
măsura posibilităţilor se curăţă de pojghiţă. Peste
frunzele de salată se aranjează căpşunile, avocado şi alunele. Brânza de oi sau de capră se taie în
bucăţi mici şi se presară salata. Pentru salatele cu
fructe se potriveşte perfect sosul de portocale. Sucul de portocală se amestecă în proporţie de 1:1
cu ulei de măsline, se adaugă sare, se amestecă
bine şi se toarnă deasupra salatei.

Ingrediente: 300 g căpşuni, 60 g Iaurt,
50 g miere, sucul de la jumătate de lămâie.
Preparare. Căpşunile spălate şi curăţate le congelăm cu o zi mai devreme. Punem fructele congelate în blender împreună
cu iaurtul, mierea şi sucul de lămâie. Omogenizăm masa. Tot procesul va dura câteva
minute, deoarece căpşunile
congelate se
vor
sfărâma
treptat. Întreaga masă se
pune
într-un
container
de
plastic sau într-un pahar de
hârtie şi se dă
în congelator până când se răceşte.
Rubrică susținută
de Tatiana CARLAȘCIUC
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Poetul Ilie Tudor ZEGREA la 70 de ani

Crinul făclier

Î

ncerc să scriu despre Domnul Poet Ilie Tudor Zegrea şi
mâna mi se opreşte… Ce voi scrie eu, o simplă cititoare? Iluştri exegeţi din Ţară şi din Republica Moldova i-au
analizat opera (sigur, insuficient încă), apreciindu-l, aducându-i obiective şi binemeritate elogii. Iar poetul, impasibil şi imun la „slava ce vine de la oameni”, cu înnăscuta-i modestie ne tot îndeamnă: „Deschideţi fereastra că
ninge/ Cu sufletul meu peste burg…”.
Ce binevenite ar fi poemele Domniei
sale în paginile puţinelor noastre publicaţii!
Să ne deschidem larg ferestrele inimilor,
„bucurându-ne cu bucurie mare” în lumina
ninsorii tulburătoarelor versuri ale acestui
„copil ingenuu”, pe care Însuşi Domnul ni
l-a dăruit, că iată-l trece „aproape nevăzut
şi neauzit” printre noi, semenii-muritorii, cu
„viaţa-i cusută de negura nopţilor/ Cu aţă
mai neagră ca privirile Morţii/ Sau ca sem-

nele literelor bătute de maşina de scris…”.
Doar mesagerii lui iunie – salcâmii, își cădelnițează deja înmiresmații, sărbătoreștii
ciorchini, omagiindu-l. În curând și teii –
„domnii”, își vor cerne pulberea de aur, eminesciana mireasmă, purificând văzduhul,
iar inocenții, fidelii săi prieteni, crinii, „aprinși
chiar cu mâna lui Dumnezeu”, îl vor inspira
iarăși cu princiarul parfum.
În lumina acestor suverane flori, sădite

de duioasa-i măicuţă chiar lângă geam, şi-o
fi caligrafiat băieţelul cu plete blonde primele sale compuneri: „…Şi fiecare cuvânt
avea o mireasmă deosebită/ Răscolindu-mi
tăcerea tăcută, neprihănită…” („Lecţia de
caligrafie”). Şi realitatea devenea Poezie,
iar Poezia – realitate: „Ploaia desenată
într-un caiet/ Chiar muia foaia şi o rupea”
(„Alte amintiri din copilărie”).
Precum proorocul Ilie, făcătorul de minuni, care încuia şi descuia cerul doar cu
o singură rugă, poetul crede în miracolul
versurilor sale: „Scriu grăbit doar un cuvânt:
zăpadă, poate-o ninge cu adevărat” („Viaţa
unui trist soldat”). Sau: „Pansăm rănile lumii
cu fâşii de poeţi/ până când toate metaforele se fac/ roşii, roşii ca florile de mac…”
(„Toamna, fericirea şi poeţii”).
Dacă marelui său protector Dumnezeu
i s-a relevat printr-o „lină adiere de vânt”,
poetului nostru Demiurgul i se dezvăluie
printr-o perpetuă şi mărinimoasă revărsare
a Harului Sfânt în poezie. Neîndoielnic, de
la părinţi, dar şi de la Ocrotitorul său Ceresc
o fi moştenit domnul Ilie alesele-i calităţi sufleteşti: sinceritatea, curajul, sila de minciună, făţărnicie, mercantilism, strâmbătate şi,
nu în ultimul rând, dragostea de Dumnezeu
– „Logosul virgin”, Cuvântul prin care toate s-au făcut, căruia îi va înălţa irepetabilul
imn filozofico-social-religios, cununa de sonete: „Ocrotitor şi-ntăritor, cuvântul…”.
Poetul ce „strigă şansa acestei lumi prin
pieţe” şi-i „pansează rănile” „cu fâşii” din
sufletul şi trupul său, acum e cu desăvârşire contopit cu Divinul Cuvânt – „Mirele”,
„Cavalerul”, „Crinul făclier”, dar nedespărţit
de „tristul soldat” de odinioară. „Străin de tot

şi singur” cade cu umilinţă „în umbra rugii”.
Şi „slava ce vine de la unicul Dumnezeu”
nu întârzie: „…Din tăceri pe ruguri adunate”/
Irump rostiri de gând abia chemat,/ Zidind
lumini în boltă de cetate” (Sonetul IX). Sau:
„Şi Dumnezeu, sub candelă-n ungher,/ Ne
iartă iar ştiutele păcate/ Şi-aprinde-n jur
lumini imaculate/ Suflând cu Duh în Crinul
făclier” (Sonetul XIV).
Cred că acest imn, această cunună de
sonete este chiar inima Poetului Ilie Tudor
Zegrea – laurii ce-i încununează întreaga
operă literară, un Aleluia înălţat limbii materne aflată aici, pe meleagurile noastre, pe
crucea răstignirii.
În versuri „ce plâng de sinceritate” autorul a adunat precum într-un scrin cu mărgăritare lacrimile de durere şi bucurie picurate
de Limba noastră maternă pe jertfelnicu-i
drum către perfecţiune.
…Şi dacă la cârma Arcăi salvatoare a
limbii materne, ce pluteşte în „Oceanul trist
ca o leşie”, stă însuşi Dumnezeu-Cuvântul, Crinul făclier, însoţit de aleşii săi, având
la bord „supremul argument” al existenţei
noastre – „Duminica în chip de Poezie”,
„parcă se mai poate, se mai poate…”.
La început de Cireşar – pe 3 iunie 2019,
să ne rugăm Cerescului Crin făclier pentru
sărbătoritul nostru, să-l ocrotească şi întărească, să-i dea lungime de zile cu bucurie
alături de cei dragi.
Iertată să ne fie îndrăzneala de a ne
ruga, parafrazând chiar spusele Domniei
sale: „Mai poartă-i, Doamne, mâna pe hârtie/ Ca aburul pe coapsa brazdei calde...”.
Elena MARIŢA

„Talentul omului vine din bunătatea sufletului”

Violonista, compozitoarea și textiera
Maria Stoianov din Republica Moldova
este cunoscută pe ambele părți ale Prutului. Anul acesta a fost și la Cernăuți, în
zilele eminesciene, ca să ne lumineze
inimile cu cuvântul cântat. Într-un interviu
ea a mărturisit că nu scrie pentru oricine.
Piesele, versurile ei trebuie trăite. „Eu nu
scriu pentru toată lumea, nu scriu pentru
toți interpreții. Pentru mine este important
ca un interpret să aibă studii în domeniu,
să aibă talent și bunul simț. Nu toți vor să
cânte ceea ce puțini vor să asculte, de
aceea pe mine mă interesează cei puțini,
dar buni”, afirmă artista.
Maria Stoianov are colaborări frumoase cu Ion Suruceanu, Formaţia „Acord”,
cu Anişoara Puică, Cristina Scarlat, Angela Marta de la Iaşi, cu Olga Ciolacu,
Cezara, Carolina Prepeliţă, Irina şi Anatol Bivol, Corina Ţepeş etc. A scris mai
multe piese pentru Fuego. Aceste relații
de creație tăinuiesc o filozofie simplă, dar
profundă a vieții. Maria Stoianov o vede
astfel: „Toate lucrurile care se întâmplă
cu oricine sunt date de mult şi sunt înscrise în istoria naşterii omenirii. De la
plămădeala care ţi-o pune Dumnezeu
la naştere. Tot talentul omului de acolo
vine şi din bunătatea sufletului, pentru că
omul are multe impedimente în viaţă”.
La Cernăuți Maria Stoianov a evoluat
doar într-un cerc restrâns de intelectuali
români, e de dorit s-o aplaudăm într-un
local cu o sală arhiplină.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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„Muzica, floare aleasă a sufletului”

P

rimind atestatul de maturitate, Ala CAŞTELEAN a
stat la îndoială: să obțină studii superioare la muzică sau să se înscrie la Facultatea de Drept. În primul
caz trebuia să plece în România, unde, într-adevăr,
avea perspective să devină artistă profesionistă. Cea
de a doua variantă era mai simplă: urma să depună
actele la Facultatea de Drept a Universității cernăuțene și să susțină examenele de admitere. Așa a și
procedat. „Nu regret, fiindcă această floare aleasă –
cântecul – e în sufletul meu. Nici o zi nu pot trăi fără
cântec”, recunoaște domnișoara Ala, colaboratoare la
un birou de notariat din Cernăuți.

Fetița care s-a născut
cu cântecul pe buze
Ala a văzut lumina zilei în familia agronomului Grigore și profesoarei Tamara
Caștelean din Dranița, raionul Noua Suliță.
Harul muzical, cu care a înzestrat-o pronia
cerească, a fost observat foarte repede și
eleva Ala Caștelean participa mai la toate
concertele de la școală și din sat. Primul
profesor de muzică i-a fost Iurie Levcic,
care o susține și acum, apoi a îndrumat-o
Larisa Juravliova din Noua Suliță. A frecventat Şcoala de muzică pentru copii din
sat, având posibilitate să participe la festivalurile raionale și regionale. Consideră o
performanță a sa evoluarea în cadrul unor
concursuri din Moldova.
– Am fost invitată de câteva ori la Concursul „Micul Prinț” de la Chișinău. Ultima
dată am fost acolo în calitate de membră
a juriului. Un alt concurs din capitala Moldovei, care a însemnat mult pentru mine, a

fost „Două inimi gemene”, afirmă domnișoara Ala.
Acum, având serviciu, preferă festivalurile și nu concursurile.
– Pentru mine participarea la festivaluri e mai simplă. Deseori sunt invitată, dar
particip atunci când am posibilitate, ne mărturisește domnișoara Ala. La serviciu sunt
pasionată de cuvântul legii, doar conștient
mi-am ales profesia, iar acasă, în timpul liber, găsesc cel puțin o oră pentru cântec.
Cântecul e ceva deosebit pentru mine și el
mă îndeamnă să mă perfecționez mereu.
Sunt deprinsă cu el, ca și sportivul cu antrenamentele zilnice.

Imprimările
înlocuiesc orchestra
Dacă până nu demult succesul unui interpret depindea în mare parte de orchestra care îl acompania, acum, în veacul cal-

culatoarelor, tehnologia e cu totul alta. Îți
imprimi aranjamentul muzical și poți evolua
oriunde, având la dispoziție un laptop și un
microfon.
– Interpretez cântece populare românești, dar mai mult prefer cântecele de
estradă. Una dintre interpretele mele preferate este Nelly Ciobanu din Moldova,
afirmă domnișoara Ala Caștelean. În copilărie eram încântată de Sofia Rotaru, dar și
acum ea continuă să rămână pentru mine
un model.
Ala Caștelean iese pe scenă, având
acompaniamentul amenajat și imprimat
de Lucian Colac din Costiceni și de Vitalie
Rusu din Stroești.
– Ambii sunt foarte buni specialiști și mai
toți interpreții din raionul Noua Suliță, care
evoluează des, apelează la serviciile lor,
constată domnișoara Ala. Ei au și studio,
unde ne putem imprima cântecele.

Deci, „industria muzicală” este pusă pe
roate.
– Așa ca la adevărații artiști, observă
domnişoara Ala. Niciodată n-am regretat că
nu am ales calea profesionistă în muzică.
Statutul de artistă amatoare mă satisface,
la fel cum mă satisface ocupația la notariat.
Mă bucur că sunt solicitată, că vocea mea îi
cucerește pe spectatori. Primesc mare satisfacție și prin faptul că am elevele mele.
La Dranița dau lecție de vocal câtorva fetițe
talentate.
Nici o zi fără cântec – de această deviză a interpreților profesioniști se conduce și Ala Caștelean,
iar atitudinea ei serioasă față de
muzică îi va asigura și alte succese. Firește, mai ponderabile, doar e
la început de cale...
Vasile CARLAȘCIUC

La sfârșit
de an școlar
Elevii din clasa întâi și-au luat rămas bun
de la „Abecedar”

„A

becedarul” este primul manual
școlar și când elevii din clasa
întâi ajung la ultima filă a lui, în școală
este organizată tradiționala sărbătoare „Adio, Abecedar!”.

Recent, o sărbătoare deosebită
a avut loc la Gimnaziul nr. 6 „Alexandru cel Bun” din Cernăuți. Ea va
rămâne pentru totdeauna în memoria celor 51 de elevi din clasa întâi,
învățătoarelor Valentina Grișco și
Oxana Toca, precum și a părinților.

zentate de elevii din clasa întâi
au fost în limba română, deci, copiii ucraineni, care s-au înscris în
clasa întâi la școala românească,
după terminarea studierii „Abecedarului”, au recitat poezii și au
cântat în limba română. Elevii din

Voi accentua că părinții au
participat foarte activ la organizarea sărbătorii, unii dintre ei chiar
au cântat. Toate numerele pre-

clasa întâi, care primii au început
să învețe după programul „Noua
școală ucraineană”, au demonstrat că au făcut față materialului,

desigur cu ajutorul talentatelor
noastre învățătoare.
În următorul an de învățământ contăm pe 60 de elevi,

deja au fost înscriși 58, dar documentele se primesc până la
31 mai.

Ion IGNAT,
directorul Gimnaziului
nr.6 „Alexandru cel Bun”
din Cernăuți
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35 de medalii pentru sportivii cernăuțeni
la World Shotokan Championship

Campionatul regiunii
Cernăuți la fotbal între
echipele de amatori

Etapa a V-a. Rezultate
Liga I
FC Hliboca – TOM.studio – 3:3
FC Stănești – FC Molodia (meci amânat)
FC Tereblecea – FC Volcineții Vechi – 1:1
FC Toporăuți – FC Fazenda – 1:0
FC Dovbuș – FC Ceahor – 2:3
Liga a II-a
FC Ciudei – FC Camenca – 1:3
FC Energhia – FC Maghistral – 3:3
FC Hliboca 2 – FC Cerepcăuți – 1:1
FC Corovia – FC Tisăuți (meci amânat)
FC Porubne – FC Lucovița – 1:1
Superliga
FC Spicul de Aur – FC Șkval – 1:0
FC Noua Suliță 2017 – FC Voloca – 1:9
FC Dnister – FC RA-DENT – 7:2
FC Nepolocăuți – FC Mahala – 2:1
FC Universytet – FC Stăneștii de Jos – 5:0
Bucureștiul a găzduit pe parcursul a trei zile Campionatul
Mondial de Karate Shotokan.
La competiție au participat peste
1.500 de sportivi din 33 de țări.

Din cadrul lotului național al Ucrainei au făcut parte elevii Clubului
Sportiv „Tay-Sen” din Cernăuți
(antrenori Evghen Morovylin și
Ruslan Biloskurskyi). Printre me-

daliați se numără și Valeria Cucuruz, elevă la Gimnaziul românesc
„Alexandru cel Bun” din Cernăuți,
care a cucerit medalia de argint la
categoria de vârstă 12- 13 ani.

Lionel Messi a câştigat Gheata de Aur în
sezonul
2018/2019

Lionel Messi (31 de ani) a obţinut
Gheata de Aur în sezonul 2018/2019.
Este a şasea astfel de distincţie obţinută
de fotbalistul Barcelonei. Messi a reuşit
36 de goluri în La Liga. Pe locul 2 se află
Mbappe, care aseară a jucat pentru PSG
în meciul cu Reims. Francezul avea nevoie de un adevărat recital, însă a marcat
un singur gol, iar echipa lui a pierdut cu
1:3. Mbappe a terminat sezonul cu 33 de
reuşite. Podiumul este completat de veteranul Fabio Quagliarella (36 de ani), care
a înscris de 26 de ori pentru Sampdoria în
acest sezon. Echipa sa chiar mai are un
meci de disputat în Seria A, contra lui Juventus, însă pare imposibil ca ierarhia actuală să mai sufere modificări.

FIFA abandonează ideea de a avea 48 de echipe
naţionale la Campionatul Mondial din 2022

FIFA plănuia ca în 2022, la
Campionatul Mondial din Qatar,
să participe un număr record de
48 de echipe naţionale, însă forul condus de Gianni Infantino
a abandonat această idee. Un
turneu final cu 48 de formaţii ar
fi necesitat cel puţin două ţări
care să găzduiască competiţia,
iar FIFA a recunoscut că „după
un proces complex şi îndelungat
ne-am dat seama că schimbarea nu poate avea loc acum", se
arată într-un comunicat. Analiza

FIFA a indicat că niciun alt stat din
zonă, cum ar fi Emiratele Arabe
Unite, Bahrain sau Arabia Saudită, nu poate găzdui meciuri de
la Campionatul Mondial din 2022
până când infrastructura şi legăturile economice cu Qatar nu vor
fi puse la punct: „Fiind într-un stadiu avansat al pregătirilor, analiza
noastră a arătat că este nevoie de
verificări suplimentare şi de modificări logistice în ţara gazdă, astfel
că era nevoie de mai mult timp,
iar o decizie trebuia luată până

la termenul limită din iunie", mai
scrie FIFA. Astfel, turneul final din
Qatar va rămâne cu 32 de echipe la start. Campionatul Mondial
din 2022 va aduce o premieră
prin faptul că partidele se vor juca
iarna, în intervalul 21 noiembrie
2022 - 18 decembrie 2022. În
schimb, ideea de a avea 48 de
echipe la Campionatul Mondial
are şanse mari să fie pusă în aplicare în 2026, când Canada, Mexic şi Statele Unite ale Americii se
vor ocupa de organizare.

FC Bucovina riscă
excluderea din Liga a II-a

FC Bucovina este pe punctul
de a părăsi fotbalul profesionist.
Echipa cernăuțeană de fotbal a
încheiat actualul sezon pe ultimul
loc în clasamentul general al Ligii
a II-a. Ultima partidă a fost disputată la Ivano-Frankivsk împotriva
echipei FC Kaluș. Cernăuțenii
s-au impus cu scorul de 3:1. În
pofida acestui fapt, FC Bucovina
rămâne pe ultimul loc 10 în clasamentul Ligii a II-a cu 21 de puncte acumulate. Lider în clasament
este FC Mynai cu 49 de puncte
la activ.
Dar, există speranța ca Liga
Fotbalului profesionist poate păstra FC Bucovina în Liga a II-a.
Acest lucru se poate întâmpla în
cazul unei extinderi sau al retragerii din competiție a uneia dintre
echipele de fotbal. Dacă nu se

întâmplă acest lucru, atunci FC
Bucovina va juca în Campionatul
național de fotbal între echipele
de amatori. În ultimii ani echipa
noastră de fotbal a jucat în Liga
I și în Liga a II-a. Anterior a avut
meciuri și în Premier League.

Teteana Dorohova, în
culmea fericirii. A devenit
mămică pentru prima oară

Participantă la Jocurile Olimpice din 2012 și
campioană europeană și
mondială la tir cu arcul,
Teteana Dorohova, a devenit mămică pentru prima
oară. Sportiva a născut un
băiețel perfect sănătos,
care a primit nota maximă
din partea medicilor. Are
3.930 de grame și 54 de
centimetri. Anunțul a fost
făcut de Dorohova pe contul personal de socializare.
„Scumpul meu! În viața
noastră a apărut un miracol”, scrie sportiva.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Altarul de închinare a întregului sat
Din istoria Bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Costiceni la împlinirea celor 140 de ani de existență

Printre ctitorii Bisericii din Costiceni se
numără gospodarul Constantin al lui Nicolae Rață (1837-1915). Fiind de meserie
pădurar, Constantin Raţă a oferit o donație
în valoare de 200 ruble pentru finalizarea lucrărilor de amenajare și reparație a sfântului
lăcaș. Pentru faptele sale Constantin Rață
s-a învrednicit să fie înmormântat în curtea
bisericii. La 3 iunie 2016, cu ocazia împlinirii
a 101 ani de la moartea lui Constantin Rață,
la mormântul ctitorului din curtea bisericii
s-a oficiat o slujbă de sfințire a noului monument funerar, amplasat la inițiativa sătenilor
Nicolae Caba și Andrei Colac.
Pe lângă mormântul acestui consătean,
în curtea bisericii mai există trei morminte în
care sunt înhumați: preotul Nicolae al lui Vasile Pisica, directorul școlii de zemstvă din
Costiceni, Aleksandr Nikolaevici Koroliov,
și căpitanul bateriei de infanterie căzăcești
de pe Don, Aleksandr Dmitrievici Gherman,
ultimul probabil căzut pe câmpurile de luptă
în Primul Război Mondial.
La 11 septembrie 1911, după absolvirea
studiilor teologice, pe seama parohiei din
satul Costiceni a fost hirotonit preot Eusebie Popovici. În 1915 acesta a fost avansat
în funcție, iar în locul lui vine un alt slujitor.
Mihail al lui Andrei Poleanschi (n.1881) este
numit preot paroh la Parohia Costiceni în
data de 16 martie 1915. Inițial acesta slujise la Biserica din Cugurlui, ținutul Bender
(Tighina). Pe 28 octombrie 1915 cântărețul bisericesc Nicolae Dimitriu este trecut
în afara statelor de personal. Peste un an,

odihnește Porfira Gherbanovschi (n. 1865),
mama dascălului Iacob Gherbanovschi. Femeia a trecut la cele veșnice pe 11 octombrie 1929, în etate de 64 de ani. Inscripția
gravată în piatra de mormânt în limba română, a fost acoperită în perioada sovietică
cu var, la fel ca și cea de pe monumentul
ostașilor basarabeni din curtea Bisericii din
Vancicăuți.
Trebuie de evidențiat faptul că enoriașii
Parohiei Costiceni participă activ la toate
activitățile filantropice și campaniile de colectare de fonduri organizate de Eparhia
Chișinăului și Hotinului. În perioada respectivă credincioșii din Costiceni au colectat în
mod sistematic numeroase mijloace financiare pentru cei nevoiași, pentru locuitorii
zonelor rurale ale Basarabiei grav afectate
de secetă, pentru Societatea Misionară Ortodoxă Rusă, pentru Academia de Teologie
Ortodoxă din Chișinău, pentru Seminarul
Teologic din orașul Edineț, pentru Seminarul Teologic Liceal de fete, pentru Societatea Crucea Roșie, etc.
După încheierea Primului Război Mondial, odată cu prăbușirea celor trei mari
imperii Austro-Ungar (Habsburgic), Rus (ţarist) şi Otoman (Turc), ținutul nostru a intrat
în componența României.
La 30 noiembrie 1917 în funcția de preot al Parohiei Costiceni este desemnat Nicolae al lui Vasile Pisica. Începând cu data
de 3 decembrie 1917, preotul predă ora de
religie în școala din Costiceni, iar din 1918
și în școlile din Vancicăuții Mici și Dumeni.

la 4 august 1916, funcția sa este preluată
de Iacob Gherbanovschi (n. 1892) din satul Vasieni, Ținutul Orhei, care va deveni la
rândul său și el preot. Apropo, în cimitirul
din Costiceni există un mormânt în care se

Preotul Nicolae Pisica s-a născut la 8
octombrie 1865 în familia dascălului Vasile
Pisica din satul Bardar (actualmente raionul
Ialoveni, Republica Moldova). Este căsătorit cu Olimpiada a lui Constantin (n.1863) și
are șase copii – Vasile, Pelagheia, Maria,
Toadere, Caterina și Sara. Înainte de a fi
transferat la Costiceni, preotul a petrecut

(Sfârșit. Începutul în nr. 21 din 23)
mai a.c.)

câțiva ani la Mănăstirea
Hârbovăț.
Într-o scrisoare se specifică faptul că în anul 1924
preotul Nicolae Pisica achiziționează de la Fabrica de
Clopote, Policandre și Sfeșnice „Nicolae Spireanu” din
București cinci clopote noi
de diferite forme și dimensiuni în valoare de 68.600 lei.
La 8 aprilie 1924 obiectele de cult au ajuns în gara
feroviară Mămăliga, iar
până la Costiceni clopotele
au fost transportate cu carul tras de boi de către țăranul Ion Caba. Clopotul cel
mare are o greutate de 420
kilograme, al doilea – 166
kilograme, al treilea – 65
kilograme, al patrulea – 35
kilograme și al cincilea – 28
kilograme. Ele au fost ridicate și așezate în clopotniță
cu ajutorul frânghiilor. Prin
anii 40 clopotul cel mare s-a
fisurat în timp ce se anunța
izbucnirea unui incendiu. Părintele Nicolae
Pisica era respectat și iubit de săteni. În
semn de recunoștință creștinii au solicitat
autorităților bisericești ca preotul să fie înmormântat în curtea bisericii la care a slujit.

În primii ani postbelici activiștii locali
ai puterii sovietice, urmând indicațiile autorităților ateo-comuniste, au încercat să
nimicească, cu o deosebită ură, datinile și
tradițiile creștine moștenite de la șiruri de
înaintași. În primul rând, creștinilor nu li se
prea îngăduia să serbeze Crăciunul, Boboteaza și Învierea Domnului.
Odată cu înființarea Gospodăriei agricole colective din Costiceni (septembrie
1947), astfel de cazuri sunt frecvent întâlnite în viața comunității parohiale locale.
Într-un document din Arhiva regională de
Stat Cernăuți se spune că președintele colhozului din Costiceni a convocat într-o zi
adunarea generală a colhoznicilor, la care
a declarat că hramul nu va avea loc pe 22
mai, ziua în care se sărbătorește Sfântul Nicolae „de vară”, cum stabilise biserica, ci el
va fi sărbătorit pe data de 1 mai. Ulterior, a
fost luată hotărârea ca hramul să fie serbat
pe 9 mai.
Preotul Pavel Saveliev aducea, în iulie
1950, la cunoștința lui Mihail Ivanovici Kasatkin, împuternicitul în chestiunile Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lângă comitetul
executiv al Consiliului Regional Cernăuți,
că președintele colhozului din Costiceni,
îi scotea pe țărani la lucrări agricole și în
zile de duminică. Odată credincioșii i-au
spus că duminica era lăsată de la Dumnezeu ca zi de odihnă, iar președintele,
înfocat, le-a întors vorba, tunând: „Dum-

La 1 septembrie 1929 a fost numit în
funcția de preot Petre Zama. Între cei doi
preoți există o relație de rudenie. Aceeași
sursă menționează că pe 24 iulie 1929, în
timpul vizitei la Berestea a Episcopului de
Hotin, Visarion Puiu, „preotul paroh Petre
Zama este plecat din parohie la Costiceni
cu ocazia unui parastas pentru o rudă a sa”,
exact la 9 zile după moartea preotului Nicolae Pisica. Într-un document din 1931 aflăm
că prin străduința preotului Petre Zama,
epitropul Ion Savca și comitetul parohial
au înzestrat biserica din Costiceni cu două
icoane mari (Icoana Sf. Maica Domnului și
Icoana Sf. Maria Magdalena) și cu veșminte
pentru preot în valoare de 8.000 lei.
Odată cu venirea sovieticilor, preotul
Petre Zama s-a refugiat împreună cu propria familie în România. Despre soarta lui
nu s-a mai știut nimic, cu excepția unei surse care ne relatează că un oarecare preot
Petru Zama a slujit în perioada 1952-1967
la Ciserica din comuna Cocora, județul Ialomița.
Până în 1945 Biserica din Costiceni
nu a avut preot. În perioada foametei din
1946-1947 misiunea de propovăduire a
Evangheliei i-a fost încredințată preotului
Ioan al lui Nichita Chiriac din Vancicăuți.
Până a fi hirotonit preot, Ioan Chiriac a îndeplinit funcția de dascăl. La biserica din
satul vecin a slujit până la pensionare (1
iulie 1979). Părintele Chiriac a rămas în
amintirea oamenilor ca fiind un adevărat
slujitor al lui Dumnezeu, cunoscut ca un
valoros rapsod popular și dirijor excelent
de pe Valea Prutului.

nezeu nu este, căci e plecat la cursuri de
perfecționare!”.
Din anul 1959 până în 1992 la Biserica din Costiceni a slujit preotul Dimitrie al
lui Mihai Mândrescu. Originar din localitatea Ostrița-Mahala, Dimitrie Mândrescu
s-a născut la 23 octombrie 1925 și era căsătorit cu Victoria a lui Mihai (n.1934), cu
care nu a avut copii.  
Preotul Dimitrie Mândrescu a iubit cu
sfințenie neamul românesc, iar după destrămarea Uniunii Sovietice a contribuit
semnificativ la redeșteptarea conștiinței
naționale și a sentimentului religios al românilor din regiunea Cernăuți. Slujitorul
s-a numărat printre membrii fondatori ai
Societății pentru Cultura Românească
„Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți, care a fost fondată în luna mai 1989.
Parohul Bisericii din Costiceni a fost
prezent, de asemenea, la ceremonia de
canonizare de către Biserica Ortodoxa
Română, a Sfântului Voievod, eveniment
religios de mare anvergură, desfășurat
în ziua de 20 iunie 1992 la Mănăstirea
Putna.
Din anul 1992 până în prezent, Biserica
din Costiceni este păstorită de către preotul
Aurel al lui Ion Pițu, originar din localitatea
Oprișeni, raionul Hliboca.
În ultimii 20 de ani biserica a suferit o
serie de reparații capitale.
Un rol important în susținerea materială și financiară a lăcașului de închinare l-a
avut și îl au locuitorii satului.
Sergiu BARBUŢA
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Vitamina care poate preveni bolile cardiovasculare

V

itamina K este o vitamină solubilă, recunoscută în special pentru rolul său în coagularea sângelui. De asemenea,
are și un rol important pentru sănătatea oaselor și previne
bolile cardiovasculare. Vitamina K înseamnă un grup de vitamine solubile în grăsimi. Organismul are nevoie de vitamina K pentru a produce protrombina, un factor de coagulare,
care este important în coagularea sângelui și metabolismul
osos.

Există trei tipuri de vitamina K:

* Vitamina K1 – se află în mod natural în plante, legume verzi.
Aceasta ajunge la ficat și contribuie la coagularea sângelui.
* Vitamina K2 – e produsă de bacteriile din tractul gastro-intestinal și se depune pe pereții vaselor de sânge, în oase și în țesuturi.
* Vitamina K3 – este o formă sintetică și nu prea este recomandată în cazul copiilor pentru că poate da alergii.
Vitamina K1 se găsește în plante, iar atunci când omul o consumă,
bacteriile din intestinul gros o convertesc în forma sa de depozitare, vitamina K2. Aceasta e absorbită în intestinul subțire și depozitată în ficat.
În lipsa vitaminei K, organismul nu produce protrombină, un factor
de coagulare care e necesar organismului pentru coagularea sângelui și
metabolismul osos.
De regulă, deficiența de vitamina K poate afecta nou-născuții și cei cu
o problemă de malabsorbție, datorată, de exemplu, sindromului intestinului scurt, fibrozei chistice, bolii celiace sau colitei ulcerative.

Iată care sunt beneficiile vitaminei K:
* Asigură sănătatea oaselor. Se pare că există o relație
între aportul scăzut de vitamina K și prezența osteoporozei. O mulțime
de studii arată că vitamina K susține menținerea oaselor puternice, îmbunătățește densitatea osoasă și reduce riscul de fracturi.
* Sănătatea cognitivă. Creșterea nivelului sanguin al vitaminei
K a fost legată de îmbunătățirea memoriei episodice la adulții în vârstă.
* Sănătatea inimii. Vitamina K poate ajuta la menținerea tensiunii
arteriale mai mici prin prevenirea mineralizării, unde mineralele se acumulează în artere. Aceasta permite inimii să pompeze sânge liber prin corp.

* Vitamina K2 reglează nivelul zahărului din sânge.

A doua proteină dependentă de vitamina K, osteocalcin, poate ajuta organismul să utilizeze insulina. Proteinele activate pot crește sensibilitatea la
insulină, problema principală în diabetul de tip 2. Mai mult, suplimentele de
vitamina K2 îmbunătăţesc sensibilitatea la insulină şi reduc riscul de diabet
zaharat de tip 2.
* Vitamina K2 poate preveni pietrele la rinichi. Persoanele cu insuficienţă renală cronică şi cei care primesc dializă sunt la risc
de deficit de vitamina K. Studiile arată că unul dintre factorii de risc pentru
pietrele la rinichi este excesul de vitamina D, dar adevărata problemă este
că vitamina D creează o necesitate de vitamina K2.
* Poate preveni cancerul de prostată. Sunt studii care
susțin că vitamina K2 poate reduce riscul de cancer de prostată cu aproximativ 70 la sută.
Alimente bogate în vitamina K sunt: produsele lactate, chefirul,
varza, spanacul, broccoli, ouăle, carnea de miel, carnea de curcan,
ficatul de pui.

Ameţelile și oboseala dimineața. Șase cauze nebănuite

Ț

i s-a întâmplat vreodată să te trezești dimineața și să fii obosit, chiar dacă ai dormit suficient? Experții spun că această stare de oboseală
poate fi simptomul anumitor boli.

Oboseala de dimineață,
simptome:
* Amețeli; * Gură uscată; * Dureri
musculare; * Disconfort gastrointestinal; *
Hipotensiune; * Ochi uscați; * Epuizare.

Posibile cauze ale oboselii

Oboseala resimțită dimineața nu este o
boală în sine ci este un semn că ceva nu
funcționează bine în organism.

Probleme cardiace. Medicii spun
că în general, primele ore ale dimineții sunt
cele mai periculoase. Dacă oboseala se repetă în fiecare zi, apar și amețeli, ar fi indicat să consulţi medicul.
Probleme cu tiroida. Atunci când
glanda tiroidă, principala responsabilă pentru
activitatea metabolismului şi pentru echilibrul
hormonal, nu funcţionează aşa cum trebuie,
sistemul imunitar este mai slăbit şi procesul
metabolic scade, astfel că oboseala se instalează uşor. Alte semne ale disfuncţiei glandei
tiroide sunt migrenele, vocea uşor răguşită,
unghiile şi părul casant, pielea sensibilă şi
aspră la atingere.
Probleme emoționale. Experții
spun că felul în care te simți dimineața reflectă foarte bine starea de sănătate fizică
și psihică. Pentru depresivi, dimineața este
cel mai dificil moment al zilei și atunci apar
oboseala, apatia și tristețea.
Diete extreme. Dietele prea stricte
pot cauza dezechilibre în organism și astfel
apare oboseala, lipsa energiei, amețelile.

Deficitul de fier sau vitamina D.

Una din cauzele ascunse ale oboselii matinale
este deficitul de fier şi vitamina D, care se poate
descoperi doar în urma unor analize de sânge
ceva mai detaliate. Deficitul de fier provoacă
anemie şi oboseală, iar deficitul de vitamina D
provoacă dureri musculare.
Deshidratarea. O altă cauză surprinzătoare pentru care te trezeşti dimineaţa obosit este faptul că-ţi privezi organismul
de necesarul de lichide.

Deshidratarea din timpul zilei suprasolicită organismul în timpul nopţii, scăzând
viteza sângelui şi oxigenarea ţesuturilor.
De obicei, deshidratarea este însoţită,
pe lângă dereglarea somnului şi oboseala inexplicabilă, şi de piele, buze şi gură
uscate, respiraţie urât mirositoare, sete
accentuată.

Cum combatem oboseala
matinală
* În primul rând trebuie să identifici cauza oboselii.
* Ai grijă de sănătatea ta emoțională.
* Ai grijă la alimentație, să nu-ți lipsească nutrienții necesari și să te hidratezi.
* Nu sări niciodată peste micul-dejun.
Este cea mai importantă masă a zilei și îți
oferă energia de care ai nevoie.
* Pregătește-ți lucrurile seara ca să ai
totul gata când te trezești.
(Leacuri şi terapii)
Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Viața de coșmar și ușurarea

L

eonică, eroul povestirii de mai jos (așa
l-au dezmierdat cei ce i-au dat viață
până s-a făcut om matur), a avut parte de o
educație aleasă. Părinții s-au străduit să-i
altoiască cele mai alese calități și au pus
în unicul lor copil tot sufletul. Când a mers
la școală era cel mai stăruitor elev în clasă.
Mama sau tatăl său, oricine dintre ei ar fi
frecventat adunările părinților, se întorceau
acasă foarte satisfăcuți de succesele și
comportamentul feciorului. După absolvirea
școlii și-a încercat capacitățile la universitate și a reușit. Limbile străine erau pasiunea lui. Visa să plece peste hotare ca traducător. Dar viața a adus corectările ei.

După facultate a rămas în orașul
natal de pe malul Prutului. Munca în
școală nu l-a atras niciodată. A fost
angajat la o firmă, care lucra pentru
clienții din afara țării. Muncea sârguincios, deseori avea deplasări în țările
vecine. Patronul îl prețuia mult pentru
modestia și capacitățile-i alese. Leonid visa și la o familie trainică. Nu depunea mult efort, știa că într-o zi o va
întâlni pe femeia cu care va fi alături
toată viața. Cu Galina, o brunetă înaltă și ochioasă, s-au întâlnit la nunta
unui coleg de grupă. La primul dans
pe Leonid l-au fermecat ochii ei negri

pronunțați și felul de a comunica. S-a
îndrăgostit de ea de la prima vedere.
Din acea seară au devenit de nedespărțit, iar peste vreo șapte luni au jucat o nuntă modestă și au pornit cu
dreptul în viață. Galina era în a doua
căsătorie. Cu primul soț divorțase cu
vreo doi ani înainte de a-l cunoaște pe
Leonid. Acesta nu i-a cerut nicicând
amănunte, i-a spus că trecutul ei nu-l
interesează și că vrea să trăiască cu
ea și numai cu ea acum și întotdeauna numai clipe de iubire și respect.
Galina era, după cum vă spuneam,
o femeie extraordinar de frumoasă.
În plus, se pricepea la toate în gospodărie. Leonid nu înceta să-i mulțumească Bunului Dumnezeu pentru
darul ce i l-a trimis. Cei doi și-au întemeiat familia pe la începutul anilor
90 când în țară era o dezordine totală,
iar instabilitatea își punea amprenta
peste tot. Și atunci când firma, unde
lucra Leonid, s-a destrămat, iar salariul de medic al Galinei devenise mic
de tot pentru a acoperi cheltuielile, capul familiei s-a apucat de alte lucruri.
Muncea în construcții pe ici, pe colo
pentru a aduce un ban în casă. Omul
își dorea foarte mult ca familia să nu
ducă lipsă de nimic. Din prima zi de
trai în cuplu cu femeia iubită o adora și
o dezmierda cu cele mai alese cuvinte, o purta în brațe în adevăratul sens
al cuvântului. Cu orice ocazie și fără îi
făcea surprize plăcute sub formă de
mici cadouri. Un singur lucru părea că
umbrește undeva din ascuns fericirea
lor. Trecură doi ani din ziua de când
își jurase credință, dar barza întârzia
să vină. Acest lucru o rănea sufletește
pe Galina, femeia suferea mult. Într-o

zi i s-a destăinuit chiar soţului că o urmărește frica ca el să n-o părăsească.
Controalele frecvente pe la medicii de
specialitate nu au dat nici un rezultat.
Oamenii în halate albe i-au pus și o
diagnoză strigătoare, care-i spunea
că apariția unui copil ar fi o minune.
Leonid nu se pierdu cu firea și o încuraja mereu, spunându-i că ea este tot
sensul vieții lui și că mai devreme sau
mai târziu Domnul se va îndura de ei
și le va trimite un odoraș. Pentru zâmbetul ei bărbatul ar fi fost gata de orice
numai ca femeia iubită să fie fericită. Lucra foarte mult pentru a aduna
banii necesari.
Tr a t a m e n t e l e
îndelungate și
medicamentele necesitau
o mulţime de
bani. În durere
și speranță au
trecut încă cinci
ani. Galina lăsă
mâinile în jos
și se consolase cu gândul
că nu va mai fi
mămică. Leonid, însă, rămânea optimist
și credea cu
desăvârșire că
într-o bună zi
minunea se va
întâmpla. Energia lui pozitivă îi dădea
puteri și femeii iubite.
– Pentru tine m-am născut pe
lume, iubirea mea, și o să fac totul
până la ultima suflare pentru a te vedea fericită, îi spunea bărbatul.
Într-o zi un coleg de serviciu a sfătuit-o pe Galina să apeleze la serviciile unui institut de reproducție de la
Kiev. Seara i-a spus lui Leonid despre
această posibilitate și din nou cei doi
s-au umplut de speranță. Bărbatul era
gata să urnească munții din loc. De
aceea a plecat pentru o scurtă perioadă de timp peste hotare pentru a câștiga banii necesari. A plâns mult Galina atunci la despărțire. Era obsedată
femeia de niște visuri ciudate. Leonid
a liniștit-o că totul va fi bine și că el
pleacă cu un scop bun. A stat un an
în depărtare, dar s-a întors cu o sumă
frumușică. Au plecat imediat la Kiev, la
acel institut, și să vezi minune! Peste
câteva luni Galina a înţeles că în pântece i-a încolțit firicelul sfânt la care a
visat atât de mult. Femeia nu înceta
să-i mulțumească Bunului Dumnezeu
în rugăciuni printre lacrimi pentru acest
frumos dar. Când a venit pe lume Dănuța, bucuria părinților nu avea margini. Leonid le reușea pe toate – muncea mult, dar și acasă o ajuta în toate
pe soție. Omul prinse noi aripi și parcă
zbura de fericire. La scurt timp el a fost
angajat la o altă firmă cu un salariu frumos. A reușit să schimbe apartamentul
pe unul mai spațios și să-l amenajeze
cu gust. Vara plecau regulat la odihnă.
Iată, a venit sărbătoarea și pe strada
noastră, se gândea în sinea sa Leonid,
nu în zadar se zice: dacă speri, oricum
toate se împlinesc.
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De la lume adunate

Așa au trecut încă 11 ani în viața de familie. Dănuța era deja mare
când nourii negri au umbrit fericirea
acestei frumoase și trainice familii.
Leonid a fost nevoit să plece într-o
scurtă deplasare de serviciu la Iași.
Și-a adunat puținele lucruri de care
avea nevoie și a plecat. Era deja în
compartimentul de tren în așteptarea
plecării când a fost telefonat de un coleg, care i-a comunicat că deplasarea
se amână pentru o săptămână. Acest
lucru nu l-a mâhnit, ci din contra – l-a
bucurat mult. A alergat și a cumpărat
un buchet mare de flori și o sticlă de
șampanie. Iată ce surpriză îi voi face
soției și fiicei, se gândea bărbatul în
sinea lui. După toate calculele, Galina
trebuia să fie încă la serviciu. Nu știa
bietul om ce surpriză îl așteaptă acasă. Nici în cele mai strașnice filme nu
s-ar putea întâmpla așa ceva. La etajul patru, unde locuiau, Leonid a urcat
scările în zbor. A încercat să deschidă
ușa cu cheia, dar în zadar. A sunat –
nici o reacție. A bătut în ușă – la fel
nici un zgomot. Era gata să alerteze
poliția și, într-un sfârșit, a auzit vocea
soției. Când i-a deschis ușa, Leonid
s-a îngrozit. Îl priveau doi ochi la fel
de frumoși, dar complet străini. Când
a intrat în apartament, l-a văzut în fotoliu pe un coleg de serviciu al Galinei.
Abia atunci a observat că femeia este
îmbrăcată doar într-un simplu halat. E
greu să descrii prin cuvinte șocul prin
care i-a fost dat să treacă bietului om.
De emoții a strâns atât de tare trandafirii că nici nu a observat mâinile pline
de sânge. Durerea i se părea un nimic față de ceea ce simțea în suflet.
Toate i se păreau un vis strașnic. Pur
și simplu, așa ceva nu putea să i se
întâmple, doar „comoara” lui nu putea
să-l înjosească atât de tare. Femeia
se aștepta la un scandal mare, dar
Leonid s-a lăsat agale pe podea. Nu
avea puteri să se ridice. Simțea o durere de nedescris peste tot. Nici nu a
observat cum „oaspetele” a ieșit din
apartament. Galina căzu în genunchi
înaintea lui și începu să plângă:
– Iartă-mă, dragul meu. Nu ai meritat așa ceva din partea mea. Știu că
nu am iertare, dar te rog să mă înțelegi. Nu știu ce se întâmplă cu mine.
În acel vis strașnic Leonid a aflat
despre toate peripețiile soției sale. Au
fost nu puține la număr. I se părea că
femeia pe care a iubit-o mai mult decât
viața, vrea să-l distrugă. Într-un sfârșit
Galina i-a spus că dacă îi vor ajunge
puteri s-o ierte, ea îi va fi devotată până
la mormânt. În acea zi omul nu a putut
lua nici o hotărâre. A ieșit din casă și a
vrut să-și înece amarul în alcool, dar s-a
stăpânit. A urcat în mașină și s-a îndreptat înspre podul de la Prut cu gândul că
acolo suferințele lui sufletești se vor încheia. Când era gata să se arunce în
gol i-au apărut în față ochii rugători ai fiicei. S-a întors înapoi acasă, unde avea
să afle cea mai strașnică veste – Dănuța, în care a pus tot sufletul, nu este
copilul său biologic. De data aceasta a
decis să verifice informația. A doua zi a
plecat împreună cu fiica pentru a face
testele ADN. Cele afirmate de Galina
nu s-au adeverit. În zilele imediat următoare a pus cerere de divorț, iar peste
încă o lună și ceva căsătoria le-a fost
desfăcută. Nici unul, nici celălalt nu mai
aveau puteri să trăiască sub același
acoperiș, dar au rămas buni prieteni,
poate că de dragul fiicei ori poate îi mai
leagă sentimentul de iubire de cândva.
Cine știe ce mai aduce ziua cu noaptea.
Leonid spune că nu va mai întâlni o altă
femeie la fel de gingașă și iubitoare cum
este Galina și că el continuă s-o iubească ca mai înainte. La fel crede și Galina. Nu în zadar spun bătrânii că prima
soție este dată de Dumnezeu. Ambii se
consolează cu gândul că timpul este cel
mai iscusit medic și le va pune la loc pe
toate și că tot el, acest doctor, va alunga
din sufletele lor amintirile despre acele
clipe neplăcute.
Dumitru VERBIȚCHI

La 29 mai şi-a sărbătorit ziua
de naștere
Andrei
PUHALSCHI,
elev în clasa a patra la Școala
medie incompletă nr. 13 din Cernăuți, împlinind o frumoasă vârstă a adolescenţei – 10 ani.
În această zi importantă din
viaţa acestui simpatic tânăr, cele
mai sincere felicitări cu urări de sănătate şi mult noroc
îi adresează părinții – tăticul Vladimir și mămica Oxana, bunica Ștefania și bunicul Vasile, prietenii familiei
Puhalschi, precum şi colegii de clasă, dorindu-i sărbătoritului fericire şi bucurii, succese la învăţătură, prieteni devotaţi şi să ocupe un loc decent în viaţă spre
mândria celor dragi.
Scumpul nostru!
Pe cărarea scumpă-а vieţii
Eşti un soare pentru toţi, Cu noroc în veci să fii,
Eşti lumină-n casă,
De necazuri şi tristeţe
Fie-ţi anii fericiţi,
Niciodată să nu ştii…
Fie-ţi viaţa ta frumoasă.
La mulți ani!

În acest sfârșit de Florar și-a sărbătorit ziua de naștere
doamna
Liuba
MOISEI
din satul Tărăsăuți, raionul Noua Suliță, care ani la
rând a activat în sfera pedagogică, trăind o viață frumoasă împreună cu regretatul soț, Eugen, şi fiind o
familie inteligentă, exemplară pentru săteni. Doamna
Liuba este o gospodină harnică și înțeleaptă. Grădina
ei, de cu primăvară și până toamna târziu, e doldora
de flori. Însă, cele mai scumpe flori sunt fiul Arcadie și
nora Lora, nepotul Anton și soția lui Alisa, precum și
scumpa, drăgălaşa nepoțică.
Cu ocazia împlinirii onorabilei vârste, ei își felicită scumpa
mamă din tot sufletul. urându-i
multă sănătate, tihnă sufletească,
voie bună, zile senine și pline de
bucurii.
Scumpa noastră! Să ai
parte de multe primăveri însorite
alături de noi, cei dragi şi apropiaţi!
La mulţi ani!

Ziua de 1 iunie – zi cu soare
zâmbitor și văzduhul încărcat
de mireasma încântătoare a florilor va fi o zi deosebită pentru
doamna
Rita DRUC
din localitatea Costiceni,
raionul Noua Suliță. Aniversara
noastră își va prinde în cununa
vieții cel de-al 50-lea trandafir
catifelat. Cu acest prilej îi oferă toate florile din lume
familiile Corețchi și Druc.
Draga noastră! Îți dorim să fii mereu tânără și
frumoasă, sănătoasă și norocoasă, iar bucuriile să intre în casa ta în fiecare dimineață precum razele soarelui dătătoare de viață.
Rita, îţi urăm un călduros „La mulți ani!” și să obții
ceea ce-ți dorești cu adevărat.
Te stimăm și te iubim,
Și tot El să-ți dăruiască
Ani o sută îți dorim.
Sănătate și putere,
Dumnezeu să te păzească Că-i cea mai de preț avere.
Cu puterea Sa cerească
La mulţi ani!

Încă o zi frumoasă de primăvară, la 29 mai, a bătut la uşa
bunicii mele,
Valentina
PĂDURARU,
din satul Petraşivca, raionul
Herţa. Un nou Florar i-a adus în
buchetul vieţii cel de-al 60-lea
an jubiliar, iar cei dragi o felicită
pe cea mai bună mamă şi bunică. Sunt alături cu urări de multă
sănătate şi tot binele din lume
soţul Mihai, fiica Zorina, ginerele Mircea, feciorul Serghei, nora Oxana şi nepoţelul Alexandru din România.
Eu, nepoţica Anastasia, îţi mulţumesc foarte mult
că m-ai crescut şi ai avut grijă de mine, ai fost alături
şi m-ai susţinut mereu.
Scumpa noastră mamă şi bunică!
Noi cu toţii te iubim/ Şi din inimă-ţi dorim
Bucurie, sănătate/ Şi să ai noroc în toate.
Dumnezeu cu a Sa putere/ Să-ţi aducă mângâiere,
Eşti simbolul cel mai sfânt/ Pentru noi pe-acest pământ.
La mulţi ani!
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Felicitări!

La 29 mai este ziua de naștere a distinsului poet român,
traducător, istoric al artelor și
activist public,
Mircea
LUTIC,
laureat al celor mai prestigioase premii literare din Ucraina și
România, precum și din Republica Moldova. Jubileul său de
80 de ani domnul Mircea Lutic l-a marcat în satul de
baștină Iordănești, la Liceul „M. Eminescu” din Carapciu, în cadrul ședinței Cenaclului literat transfrontalier „Mașina cu poeți” (Cernăuți–Suceava), iar în data
de 30 mai – la Biblioteca regională „M. Ivasiuk” din
Cernăuți, unde va primi felicitări din partea confraților
de condei, precum și a cititorilor.
La mesajele de felicitare, adresate remarcabilului
om de litere Mircea Lutic, se alătură și colaboratorii
săptămânalului „Libertatea Cuvântului”, care a publicat mai multe cicluri de poezii și traduceri din lirica
ucraineană, semnate de Domnia sa. Îi dorim multă
sănătate, inspirație și să creeze cu pana sa măiastră
încă multe opere literare de valoare.

Joi, 30 mai 2019
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Acest sfârşit de Florar a sosit
în viaţa domnului
Miroslav
STAŞESCU
din localitatea Sinăuţii de Jos,
raionul Hliboca, aducându-i în
buchetul vieţii încă un an fericit.
Domnul Miroslav activează cu mult succes în calitate de
director al Casei de cultură din
localitate, fiind un adevărat promotor al tradiţiilor strămoşeşti.
Este stimat şi apreciat foarte mult de consătenii săi,
reprezentând cu multă demnitate interesele comunităţii
în Consiliul local.
Cu ocazia zilei de naştere, este felicitat cu dragoste şi stimă de cele mai scumpe şi apropiate fiinţe – soţia Tamara, fiicele Antonela şi Andreea, de mama-soacră Lucreţia, de cumnaţi împreună cu familiile lor, de
cumetri şi prieteni, dorindu-i multă sănătate, dragoste
şi fericire, bunăstare
şi succese remarcabile în activitatea de
zi cu zi.

La 28 mai și-a sărbătorit
ziua de naștere vestitul interpret
bucovinean
Ivan
DERDA.
Pentru prima dată el o marchează în calitate de artist al
poporului din Ucraina. Înflăcărat
propagator al cântecului ucrainean atât în țară, cât și peste
hotarele ei, inclusiv în Moldova și România, Ivan Derda demonstrează că este un adevărat bucovinean,
încercând să interpreteze și cântece pe versuri de
poeți români din regiune, ba și mai mult, a compus
muzica pentru ele.
Admiratorii talentului interpretului și compozitorului Ivan Derda îl felicită cu prilejul zilei de naștere,
dorindu-i multă sănătate, o performanță muzicală încântătoare, realizarea tuturor proiectelor de creație,
armonie, iubire și fericire în familie, să-și păstreze farmecul tinereții prin cântecul ce farmecă inimile.
La mulți ani!

La mulţi ani!

Mulți ani și rodnici!

La 28 mai și-a sărbătorit jubileul de 70 de ani protoiereul mitrofor,
Vasile
POPESCU.
Fiind de mult timp păstorul spiritual al creștinilor ortodocși
din minunatul sat Ciudei, raionul Storojineț, el are grijă: Cuvântul
Domnului să sălășluiască în inimile enoriașilor, îndemnându-i la
o viață demnă și la fapte bune. Cei doi fii ai părintelui Vasile sunt
și ei slujitori ai altarului.
Enoriașii recunoscători se închină trudei Dumneavoastră și
mulțumesc pentru mâinile ridicate în profundă rugăciune pentru
turma încredințată de Dumnezeu spre păstorie.
Drag părinte! Pașii iar/ Te duc spre lăcașul sfânt/ Și vei cere îndurare/ Domnului,
tu-amar plângând./ Căci în piept îți bate mare/ Inima pentru noi toți./ Loc faci pentru fiecare/ Și te rogi cum doar tu poți./ Prin cuvânt și fapte bune/ Ne convingi sincer, frumos,/
Câtă dragoste ne poartă/ Domnul nostru Sfânt-Hristos.

La 27 mai și-a sărbătorit ziua de naștere părintele
Vasile
POJOGA
din Ciudei. Deși e tânăr, dar se bucură de o mare stimă în rândurile enoriașilor, precum și a întregii comunități românești din
ținut, prin faptul că a organizat unul dintre cele mai bune coruri
bisericești din regiune.
Cu prilejul zilei de naștere, toți acei care îi ascultă predicile,
rostite în fața altarului, și acei care au primit o mare delectare
ascultând vocile coriștilor, îndrumați de el, îi urează multă sănătate, râvnă și tărie în credință.
Dumnezeu să-ți asculte orice șoaptă, ce o vei spune, să privească cu ochi de
bunăvoință spre sufletul Dvs., să-ți înmulțească dorințele ce sunt după voia Sa, și să
lase izvorul mângâierii, păcii și credinței peste ființa Dumneavoastră!
Mulți ani fericiți!

La mulți ani și toți buni!

La 1 iunie își va sărbători ziua de naștere domnul
Mihail
CALMUȚCHI,
fost director de școală, talentat pedagog din satul Buda Mare,
raionul Herța.
Frumoasa şi onorabila vârstă de 85 de ani pe care o împlinește este un prilej de sărbătoare și fericire pentru numeroasa sa familie și pentru prietenii apropiați.
Frații, surorile, copiii, nepoții, strănepoții și toți cei dragi îl
felicită călduros, dorindu-i multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe zile senine.
La cumpăna anilor, te privim ca pe un exemplu demn de
urmat, ca pe un povățuitor și sfătuitor de nădejde – un Om cu o inimă mare și un
spirit luptător, care vine în ajutor ori de câte ori este necesar. Anii rodnici ai tatălui,
bunicului, fratelui, profesorului și intelectualului Mihail Calmuțchi au trecut ca o clipă, însă urmele rămase pe calea timpului sunt mai mult decât adânci și importante
atât pentru familie, cât și pentru cei din jur, iar acest lucru nu poate decât să aducă
fericire și zâmbet pe buze pentru viața consacrată comunității și celor apropiați.
La mulţi ani!
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Potap și Nastea Kamenskih îşi sărbătoresc
luna de miere. Au zburat cu avionul pe care
artistul i l-a dăruit soției sale la nuntă

P

otap și Nastea Kamenskih sunt deja soț și soție. După o nuntă pompoasă, la Kiev, însurățeii au plecat în luna de miere. De curând, artiștii
au dat o petrecere fără precedent și au sărbătorit
căsnicia lor alături de prieteni, rude și colegii de
breaslă. Toți din showbizul ucrainean au fost alături de îndrăgostiți și i-au bucurat cu prezența la
grandiosul eveniment.

Conform tradiției, imediat după ce
se termină nunta, soțul și soţia trebuie
să pornească în luna de miere. Potap
și Nastea nu au încălcat acest obicei
și s-au pornit într-o călătorie specială.
Însă nu singuri, ci alături de câțiva prieteni. Astfel, pe Instagram au apărut
câteva video-uri în care îndrăgostiții și
amicii lor zboară spre o destinație necunoscută cu un avion privat. În filmuleț

s-a stipulat că avionul este cadoul lui
Potap pentru Nastea. Internauții au fost
șocați de această veste și au fost foarte
curioși să afle mai multe detalii despre
această achiziție foarte scumpă. Mulți,
însă, nu au dorit să-i deranjeze pe tineri
și le-au urat vacanță plină de distracții
și să revină cu o surpriză, făcând aluzie
la o sarcină.
De menționat că Potap a divorţat de
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fosta soție, Irina Gorovoi, cu mult timp
înainte de a începe o relație cu Nastea
Kamenskih. Cei doi au rămas prieteni.
Irina a venit chiar și la nunta lui, doar
că alături de noul iubit. Irina o cunoaște foarte bine pe Nastea. Cuplul chiar a
invitat-o la petrecerea lor. Irina a venit,
doar că nu singură. I-a ținut companie
actualul ei iubit – omul de afaceri Evghenii Artiuhov.
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