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Frați români, nu vă lăsați!
La „Libertatea Cuvântului” vă abonați! 

Continuă abonarea pentru a doua 
jumătate a anului 2019

A născut în mașina 
poliției, în drum spre  

maternitate
Naştere cu peripeții la Cernăuți. O 

gravidă a născut în maşină, cu doar câ-
teva minute înainte de a ajunge la spital, 
iar un echipaj al poliției a fost în rol de 
moașe. Marți noaptea un bărbat își trans-
porta soția la Maternitatea de pe strada 
Bukovynska.  Pe drum au început con-
tracţii puternice şi s-a declanşat naşte-
rea. Disperat, soţul femeii a cerut ajutorul 
unui echipaj de poliţie, care a fost nevoit 

să primească nașterea. Din ferici-
re, totul s-a încheiat cu bine. Fe-
meia a născut un bebeluș perfect  
sănătos.  Ambii sunt acum sub su-
pravegherea medicilor. „Să creas-
că copilul sănătos,  spre bucuria 
părinților și pentru gloria Ucrainei", 
scrie pe pagina sa de Facebook, 
Artur Șkrob, șeful Poliției de Patru-
lare din regiunea Cernăuți.

Virusul gripal, în 
plină expansiune

Chiar dacă vara ne bate la ușă, în 
Ucraina continuă să crească numărul 
cazurilor de gripă. Potrivit Ministerului 
Sănătății, în perioada 13-19 mai, o per-
soană a murit din cauza gripei, iar 97,8 
mii de ucraineni (68% dintre aceștia erau 
copii) au contactat virusul gripal. În total, 
în perioada 1 octombrie 2018 – 19 mai 
2019), aproximativ  14% din populația 
țării  a  fost afectată de gripă și viroze 
respiratorii acute. 64 de persoane au 
decedat din cauza acestei boli. Potrivit 
Ministerului  Sănătății, nici într-o regiu-
ne din Ucraina nu a fost declarată oficial 
epidemie de gripă. Amintim că Ministerul 
Sănătății  avertiza că gripa nu se tratea-
ză cu antibiotice, ci cu antivirale şi numai 
la recomandarea medicului. Antibioticele 
tratează numai infecții bacteriene. Din 
păcate, ele nu au efect asupra virusuri-

lor. În schimb, au un efect negativ asupra 
organismului omului.

Potrivit medicilor, gripa şi răceala sunt 
infecţii peste care antibioticele nu ne aju-
tă să trecem. Aceste două boli sunt cau-
zate de virusuri, nu de bacterii, iar virusu-
rile nu sunt distruse de antibiotice. Te vei 
simți mult mai bine, dacă bei mai multe 
lichide, te odihneşti suficient şi foloseşti 
medicamente care elimină simptomele. 
Oboseala şi slăbiciunea generală a or-
ganismului sunt o poartă deschisă pentru 
acest tip de boală. Virusurile se transmit 
prin picături de salivă expulzate în tim-
pul tusei sau printr-un contact apropiat 
cu o persoană contagioasă. Copiii sunt 
mai expuşi, datorită imaturităţii sistemu-
lui lor imunitar şi vieţii lor în colectivitate 
(şcoală), care favorizează transmiterea 
virusurilor.

Raionul Hliboca, 
cuprins 

de o tornadă 
O tornadă a semănat dezastru 

luni seara în localitățile Camenca, 
Suceveni și Prosica din raionul Hli-
boca. În doar câteva minute, vâr-
tejul a măturat acoperișurile de pe 
zeci de case și a scos copaci din ră-
dăcini. Mai multe localități au rămas 
fără curent electric. Potrivit localni-
cilor, furtuna violentă a avut loc în 
jurul orelor 20.00. Din cauza ploilor 
abundente și ridicării nivelului apei, 
există riscul  ruperii barajului de 
protecție pe râul Ceremoș, în zona 
localităților Milevo și Banyla  din ra-

ionul  Vijnița. De asemenea, în loca-
litatea Crasna, din cauza ploilor, au 
fost înregistrate eroziuni ale solului, 
iar o gospodărie este pe punctul de 
a se prăbuși.  

Reamintim că ploile din zilele tre-
cute au afectat mai multe localităţi 
din regiunea Cernăuți. Totodată, în 
raionul Chițmani a plouat cu grindi-
nă, iar în raionul Secureni doi bărbați 
au murit, fiind loviți de fulger. Veştile 
meteorologilor nu sunt bune deloc. 
În următoarea perioadă ne aşteaptă 
zile extrem de ploioase şi mohorâte.
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Studiu alarmant: apele globale ar putea crește cu doi metri până în 2100
Sute de milioane de oameni vor trebui să-şi schimbe locul de trai

Oamenii de știință cred că, 
din cauza procesului tot mai 
accelerat de topire a gheții din 
Groenlanda și Antarctica, nive-
lurile globale ale mării ar putea 
să crească mult mai mult decât 
era preconizat.

Analizele anterioare ară-
tau că apele globale ar urma 
să crească cu maxim un metru 
până în 2100. Dar un nou stu-
diu, bazat pe analizele făcute 
de experți la nivel global, arată 
că nivelul real poate fi aproxi-
mativ dublu față de această ci-
fră. Acest lucru ar putea duce la 
strămutarea a sute de milioane 
de oameni, scrie BBC News. Un 
raport al Grupului interguverna-
mental privind schimbările cli-
matice (IPCC), publicat în 2013, 

arăta că încălzirea continuă a 
planetei, fără reduceri majore 
ale emisiilor, va face ca apele 
globale să crească cu 52-98 cm 
până în 2100. Dar acum, experții 
spun că acele cifre erau optimis-
te și că modelele utilizate în pre-
zent pentru prezicerea gradului 
de topire a ghețarilor arată că ni-
velul apelor va fi mult mai mare. 
În opinia cercetătorilor, dacă 
emisiile continuă pe traiectoria 
actuală, atunci mările lumii ar fi 
foarte probabil să crească cu o 
valoare cuprinsă între 62 și 238 
cm până în 2100. Această situ-
ație ar urma să se înregistreze 
în cazul în care temperatura glo-
bală ar urma să crească cu 5°C 
– unul dintre cele mai grave sce-
narii pentru încălzirea globală.

Pagină realizată de Mihai URSU

Petro Poroșenko, cercetat 
pentru trădare de patrie
Biroul de Stat pentru Investiga-

ții din Ucraina a deschis o cauză 
penală și a inițiat o investigație în 
acest sens pe numele ex-preșe-
dintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, 
fiind suspectat de trădare de patrie 
în legătură cu incidentul din strâm-
toarea Kerci, informează TASS. 
Cazul a fost deschis la cererea 
avocatului Andrei Portnov, fostul 
adjunct al șefului administrației 
prezidențiale, Viktor Ianukovyci, 
depusă la data de 20 mai. Avocatul 
a cerut să se inițieze un caz penal 
în baza încălcărilor lui Poroșenko, 
în calitate de comandant suprem, 

în legătură cu incidentul care a 
avut loc în timpul trecerii grupului 
de nave ucrainene prin strâmtoa-
rea Kerci, pe 25 noiembrie 2018. 
„Acțiunile lui Poroșenko au avut 
drept scop provocarea deliberată 
a Federației Ruse pentru acțiuni 
agresive de represalii și previ-
zibile într-o situație tensionată, 
care a dus la pierderi în Marina 
Națională a Ucrainei”, a declarat 
avocatul într-o postare pe face-
book. Biroul de Stat al Ucrainei 
a confirmat că acest  caz a fost 
inițiat în legătură cu evenimente-
le din 25 noiembrie 2018.

Alegeri parlamentare  
anticipate în 21 iulie
Noul Președinte al Ucrainei, 

Volodymyr Zelenskyi, a convocat 
a doua zi după învestirea sa, ale-
geri anticipate în 21 iulie, potrivit 
unui decret publicat pe site-ul pre-
ședinției, care oficializează astfel 
dizolvarea Parlamentului. „Acest 
fapt `pune capăt puterii Parlamen-

tului” și „stabilește alegeri parla-
mentare anticipate în 21 iulie". Cel 
mai tânăr Președinte al Ucrainei 
post-sovietice, Volodymyr Zelen-
skyi, a anunțat intenția de a di-
zolva Parlamentul, ales în 2014, 
în discursul de la învestire, luni. 
Zelenskyi încearcă să profite de 
elanul victoriei zdrobitoare (73% 
din voturi) în turul doi al alegeri-

lor prezidențiale pentru a câștiga 
și parlamentarele, fără a mai aș-
tepta alegerile prevăzute în oc-
tombrie. Partidul său, pentru mo-
ment inexistent, este creditat cu 
până la 40% din intențiile de vot 
în cele mai recente sondaje. Noul 
Președinte a cerut și demisia mi-

niștrilor, chiar dacă 
legea nu obligă gu-
vernul să plece decât 
după parlamentare. 
Premierul Volodymyr 
Groisman, în funcție 
de trei ani, a anun-
țat imediat că de-
misionează, invo-
când dezacordurile 
cu noul Președinte. 
Groisman, membru 
al Blocului Petro Po-
roșenko, a anunțat 
că va candida la ur-
mătoarele alegeri. 
Politicianul de 41 de 
ani a fost premier din 
aprilie 2016, iar mai 
înainte fusese preșe-
dintele legislativului. 
Concomitent și-au 

anunțat demisiile ministrul apără-
rii, Stepan Poltorak, și șeful Servi-
ciului de Securitate, Vasyl Hryțak.  
Anunțul dizolvării Parlamentului, 
o procedură foarte complexă, a 
stârnit imediat controverse, unii 
experți și politicieni denunțând 
decizia drept anticonstituțională și 
cerându-i lui Zelenskyi să renunțe 
la această idee.

Cum intenționează un primar să  
crească natalitatea în sat. Toate  
cuplurile primesc Viagra gratuit!
Un primar din Franţa a emis 

un decret ce prevede distribu-
irea, în regim de gratuitate, a 
pastilelor Viagra tuturor cupluri-
lor din sat – inclusiv noilor sosiţi 
– o tentativă inedită, prin care se 
încearcă sporirea ratei natalităţii 
pe plan local şi menţinerea nu-
mărului de clase în şcoli, rela-
tează The Telegraph.

În contextul scăderii ratei 
natalităţii, Jean Debouzy, pri-
mar în Montereau, localitate cu 
o populaţie de 650 
de persoane, situată 
în departamentul Loi-
ret, la sud de Paris, a 
decis să ia taurul de 
coarne. „Primarul se 
pronunţă în favoarea 
distribuirii micilor pas-
tile albastre”, se arată 
în document. Decretul 
stipulează că „pastile-
le vor fi acordate cu-
plurilor cu vârste între 
18 şi 40 de ani pentru 
ca acestea să aibă 
toate şansele posibi-
le pentru a concepe 
şi pentru a menţine 
astfel şcolile” în satul 
său şi într-o aşeza-
re învecinată aflată 
în responsabilitatea 
sa. Edilul a anunţat 
totodată acordarea 

de „bonusuri” speciale pentru 
nou-născuţi. Scăderea ratei na-
talităţii pune presiune pe şcolile 
locale, a declarat primarul. „Una 
sau două din patru clase ar pu-
tea fi închise. Vrem ca ai noştri 
copii să rămână în Montereau”, 
a subliniat edilul pentru postul 
local de televiziune France 3. 
Jean Debouzy a declarat că ide-
ea decretului i-a „venit din senin” 
şi o consideră o metodă potrivi-
tă pentru „a-i face pe oameni să 

vorbească despre şcoală”. Pri-
marul a mărturisit, însă, că băr-
baţii din zonă nu s-au grăbit de-
ocamdată să-şi procure pastilele 
pentru îmbunătăţirea performan-
ţelor sexuale. De la emiterea 
decretului, joia trecută, nu a fost 
înregistrată nicio cerere în acest 
sens. Nu este clar dacă edilul 
poate acorda astfel de pastile 
în mod legal în condiţiile în care 
în Franţa Viagra se poate obţine 
doar pe bază de reţetă.
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Altarul de închinare a întregului sat 

Primele atestări documentare ce fac 
referire la lăcașul sfânt din Costiceni sunt 
datate cu anul 1770. Pe atunci în localitate 
exista o biserică din lemn care era 
situată aproape de râul Prut. Po-
trivit însemnărilor bisericești, acest 
lăcaș „datează cu anul 1770, are 
hramul „Sf. Ierarh Nicolae”, este 
construit din lemn și înzestrat sufici-
ent cu sfinte vase și celelalte obiecte 
bisericești”. 

Pe teritoriul Basarabiei  în pri-
mii ani după anexarea ei de către 
Imperiul Rus existau 775 biserici. 
Aproape 95 la sută din lăcașuri erau 
din lemn, iar 182 de biserici purtau 
hramul Sfântului Ierarh Nicolae Fă-
cătorul de Minuni. 

În cartografia Basarabiei din 
1817 se menționează că satul Cos-
ticeni avea 3 preoți, 2 dascăli, 1 pa-
lamar și 1 mazil. În clasa de jos se 
încadrau 181 de gospodării, inclusiv 
20 văduve, 37 burlaci (necăsătoriți) 
și 8 scutelnici (țărani scutiţi de plata 
birului).

Așadar, de-a lungul secolelor XVIII-XIX 
la Costiceni au locuit trei preoți. Primul preot 
care a fost în satul Costiceni și menționat 
în înscrierile bisericești depistate în arhiva 
bisericească este preotul Constantin Val-
cănescu. Acesta s-a născut în anul 1749 și 
era căsătorit cu Ioana Valcănescu (n.1764). 
Preotul Gheorghe al lui Ion Marcincu s-a 
născut în 1769 și avea doi copii - Ion 
(n.1803) și Vasile (n.1805). Preotul Gheor-
ghe al lui Ion Hasanescu s-a născut în 1779. 
Era căsătorit cu Catrina a lui Constantin 
(n.1775) și avea trei copii - Ștefan (n.1819), 
Nicolae (n.1821) și Elisei (n.1827). Acesta a 
slujit la Biserica din Costiceni până la 1840. 

Douăzeci de ani a păstorit în Parohia 
Costiceni preotul Elisei al lui Alexandru 
Ignatovici, născut în 1810. Acesta fusese 
transferat la Costiceni pe 15 martie 1841. 

După el, începând cu 7 iunie 1862 a fost 
preot paroh Filip al lui Vasile Ghinsca  – fe-
cior de preot, fără studii seminariale, născut 
în 1826. Preotul respectiv a slujit la Costi-
ceni până în anul 1867.

În data de 30 noiembrie 1867, părinte-
le Ștefan al lui Gheorghe Pascalov (n.1843) 
a fost numit preot paroh pe seama Parohi-
ei Costiceni. La 21 octombrie 1871 Ștefan 
Pascalov a fost transferat la Parohia Stăli-
nești, iar în locul său, la 27 februarie 1872, 
este desemnat preotul Ștefan Caisân din 
localitatea Pănășești, ținutul Chișinău. La 
10 iunie 1872, în conformitate cu Buletinul 
eparhial din Chișinău, Ștefan Pascalov revi-

ne la Biserica din Costiceni, iar Ștefan Ca-
isân devine pastorul Bisericii din Stălinești.

La 23 iunie 1871 în funcția de episcop 
al Chișinăului și Hotinului a fost desemnat 
Pavel Lebedev (ridicat la rang de arhiepi-
scop în 1879). În zilele arhipăstoriei sale, 
toți clericii Eparhiei Chișinăului și Hotinului, 
inclusiv cei de la sate, au fost impuși să 
slujească doar în limba rusă, la fel au fost 
scoase din circulație cărțile de cult scrise în 
limba română. Această politică bisericească 
a afectat și Parohia Costiceni.

Pe 24 decembrie 1872 prin decretul 
Consistoriului Duhovnicesc din Chișinău 
s-a luat hotărârea de a constitui la Cos-
ticeni Consiliul parohial de Tutelă (patro-
naj). În funcția de președinte a fost desem-
nat Ion Precup – starostele satului Dumeni. 

La 5 septembrie 1874 funcția de preot 
este deținută de Nicolae al lui Avram Litin-
schi (n. 1826), fiu de preot, absolvent al Semi-
narului Teologic din Chișinău. Noul preot predă 
religia la școala din Costiceni începând cu anul 
1875, iar la școala din satul vecin Vancicăuți, 
începând cu 9 noiembrie 1887. Prin urma-
re, zidirea bisericii actuale de piatră are loc în 
timpul păstoriei preotului Nicolae Litinschi.

Arhiva bisericească s-a păstrat în între-
gime până în prezent, fiind unica de acest 
fel din raionul Noua Suliță. Cu toate aces-
tea, documentele și însemnările bisericești 
din arhivă au nevoie de protecție adecvată 
ca să nu fie puse în primejdie de factori dă-
unători și să-și piardă integritatea.

Fiind situată în apropiere de Prut, bise-
rica veche din lemn era deseori inundată. 
Peste un secol lăcașul a ajuns într-o stare 
deplorabilă. La fiecare ploaie apa se stre-
cura prin acoperișul găurit și era adunată în 
găleți.

În consecință, la 1874 a apărut nece-
sitatea zidirii unei biserici noi. Preotul de 
atunci a apelat la bunăvoința oamenilor 
pentru a construi un nou lăcaș de cult, mult 
mai încăpător și mai trainic, în special din 
piatră. Propunerea comunității parohiale a 
fost susținută de autoritățile bisericești.

Inițial, se preconiza ca biserică de piatră 
să fie ridicată pe terenul școlii actuale din Cos-
ticeni ce poartă numele distinsului poet Ion 

Vatamanu. La scurt timp ideea a fost aban-
donată,  căci lotul de pământ nu era potrivit 
pentru construcții. Zona se inunda la fiecare 
ploaie și se transforma într-o masă de noroi.

În anul 1875 s-a găsit o altă soluție. Patru 
familii din sat au decis să contribuie la con-
strucția lăcașului, oferind o parte generoasă 

din propriul teren (în total 0,41 hectare). Este 
vorba despre frații Leontie și Armin Nicorici, 
Nicolae al lui Petru Nicorici, Ștefan al lui Ion 
Nicorici și Domnica a lui Ion Nicorici. Astfel, cu 
ajutorul acestor buni creștini, la o distanță de 
aproximativ 300 metri de vechiul așezământ 
a început să fie construit actualul lăcaș sfânt.

La construcția bisericii a participat în-
tregul sat. Pietrele folosite ca materiale de 
construcţii au fost transportate cu carul tras 
de boi din localitatea Belăuţi, raionul Hotin. 
A fost o muncă istovitoare, deoarece sătenii 
se porneau la drum în zori de zi și se întor-
ceau acasă seara târziu. 

Datorită străduințelor depuse, lucrările 
au fost finalizate în anul 1879. Sfințirea no-

ului lăcaș a avut loc pe 22 mai, de săr-
bătoarea Aducerii Moaștelor Sfântului 
Ierarh Nicolae din cetatea Mira Lichiei 
în orașul Bari. Ulițele satului Costiceni 
au fost luate cu asalt de mulțimea ve-
nită să ia parte la acest eveniment re-
ligios de o înaltă încărcătură și trăire 
duhovnicească.

Ca o consecință firească, solem-
nitatea evenimentului nu ar fi fost po-
sibilă fără implicarea „albinelor lucră-
toare”, a acelor credincioși vrednici 
de pomenire, care, sub îndrumarea 
preacucernicului părinte Nicolae Litin-
schi, au contribuit, în mod voluntar, cu 
deplină dăruire și din dragoste față de 
Dumnezeu, la edificarea lăcașului de 
închinare.

Pentru efortul și jertfa depusă, în 
luna iulie 1880 Sfântul Sinod a acordat 
acte de cinstire și diplome de vrednicie 
ctitorilor, ajutătorilor și binefăcătorilor 

parohiei: preotului Nicolae Litinschi, enoria-
șilor Ion Precup, Constantin Rața, Ion Rața, 
Vasile Captari, Gheorghe Nicorici, Gavril 
Vasilaș și proprietarilor de moșii Victor Son-
sedschi și Anna Jihovski. 

La 23 ianuarie 1890, după 10 ani de 
preoție, Nicolae Litinschi este transferat în 
satul Hâjdieni, ținutul Bălți (actualmente ra-
ionul Glodeni, Republica Moldova), în locul 
său a fost numit Spiridon Teleiman, apoi, în-
cepând cu 14 aprilie 1890 – preotul Vasile al 
lui Domentie Pranițchi.

Vasile Pranițchi s-a născut pe 22 martie 
1839 în ținutul Orhei. A absolvit Semina-
rul Teologic din Chișinău. Din 1900 a înce-
put să predea religia la școala din Costiceni.

În 1895 funcția de epitrop la parohia 
Costiceni a fost încredințată lui Gavril Roșa.

Cu toate că de la sfințirea bisericii au 
trecut aproape 30 de ani, lăcașul încă nu 
fusese complet terminat și dotat cu cele 
necesare. Reabilitarea și dotarea bisericii 
începe în anul 1906.

Se presupune că în urma unor neînțe-
legeri sau lipsă de încredere între preotul 
Vasile Pranițchi și săteni, lucrările au fost 
coordonate de Alexandr Ivan Neiman, me-
dic la spitalul de zemstvă din Costiceni, in-
stituție sanitară ce fusese înființată în 1905. 
Ulterior, acest dezacord a provocat indigna-
rea arhiereului Serafim Ciceagov, episcopul 
Chişinăului şi Hotinului.

Sergiu BARBUŢĂ 
(Va urma)

Din istoria Bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Costiceni la împlinirea celor 140 de ani de existenţă

În 2019 se împlinesc 140 de ani de la finaliza-
rea lucrărilor de construcție a Bisericii Sfântul 

Ierarh Nicolae din localitatea Costiceni, raionul 
Noua Suliță. În acest moment aniversar, am con-
siderat că evenimentul trebuie marcat și prin 
prezentarea istoriei acestui lăcaș de închinare 
situat pe Valea Prutului, ca o mică contribuție la 
marcarea jubileului.
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Pedeapsă pentru neplătirea 
pensiei alimentare

Cu un an de limitare a libertății 
s-a ales un bărbat, care timp de zece 
ani a refuzat să plătească pensia ali-
mentară. Ancheta a stabilit că în luna 
decembrie a anului 2008 Procuratura 
din Storojineț a luat o hotărâre, prin 
care l-a obligat pe inculpat să plăteas-
că pensie alimentară pentru întreți-
nerea copilului său minor în sumă de 
300 grivne lunar. Însă, fiind persoană 
aptă de muncă, încălcând în mod 
grav obligațiile de părinte și având un 
anumit câștig, începând cu luna oc-
tombrie a anului 2008 și până în luna 
mai a anului 2018 bărbatul a refuzat 
să plătească pensia alimentară. Drept 
rezultat, s-a acumulat o datorie de 31 
mii 200 grivne.    

Țineau cadavrul mamei în subsol... 
pentru a primi pensia bătrânei

Organele de drept au reținut-o pe o feme-
ie, care o ținea moartă în subsol pe propria 
mamă pentru a primi pensia acesteia. Această 
întâmplare s-a produs în localitatea Mitkiv din 
raionul Zastavna. La această cauză criminală 
femeia era ajutată de concubinul ei. Surse po-
lițienești au precizat că bătrâna murise pe data 
de 2 ianuarie. Cei care au bătut alarma au fost 
lucrătorii primăriei locale, care în luna aprilie 
au alertat poliția, declarând că nu au văzut-o 
pe femeie de ceva timp. Femeia s-a dat de gol 
atunci când a venit să primească, în baza unei 
procuri, pensia mamei. Poliția a insistat să vină 
cu ea la domiciliu, unde criminala și-a recunos-
cut fapta.    

Droguri vândute prin Telegram
Colaboratorii organelor de 

drept i-au reținut pe trei tineri, 
care realizau substanțe narco-
tice și psihotrope prin rețeaua 
Internet. Aceștia vindeau drogu-
rile prin canalul Telegram și cu 
ajutorul unui site. În timpul reți-
nerii infractorilor poliția a sustras 
de la ei 300 grame de marijua-
nă, zece grame de amfetami-
nă și altele. Potrivit oamenilor 
legii, organizatorul comerțului 
a fost tras în trecut la răspun-
dere penală. Poliția a demarat 
o procedură în baza articolului 
307 punct 2 al Codului Penal al 
Ucrainei. Tinerii riscă cu privare 
de libertate de la șase până la 
zece ani cu confiscarea averii.     

A rămas fără mașină 
din propria lăcomie

Un cernăuțean în 
vârstă de 22 de ani, care 
încerca să intre în Ucrai-
na cu ajutorul unui micro-
buz „Mercedes Sprinter” 
prin Punctul de trecere 
și control ”Tereblecea” a 
fost supus unui control 
minuțios de către vame-
și. Aceștia au descoperit 
într-o cutie mare în salon 
haine pentru copii, care 
nu au fost declarate de 
respectivul cetățean. 
Potrivit Codului Vamal 
al Ucrainei, marfa și 
mijlocul de transport în 
valoare de 369 mii griv-
ne au fost confiscate și 
transmise reprezentanți-
lor Serviciului Fiscal de 
Stat al Ucrainei. Soarta 
șoferului va fi decisă în 
instanță.   

Pachistanezi fără acte 
reținuți la frontieră

Incidentul s-a produs în apropiere de Punctul de trecere „Crasno-
ilsc”. Apărătorii frontierei i-au reținuți pe patru cetățeni pachistanezi, 
care nu aveau asupra lor nici un fel de acte de identitate. Străinii au 
fost reținuți la distanța de 7 kilometri de la linia Frontierei de stat. Po-
trivit unei informații operative, bărbații încercau să treacă frontiera în 
România în căutarea unui destin mai bun. Până la clarificarea tuturor 
circumstanțelor străinii vor rămânea la Punctul de reținere temporară 
a Detașamentului de grăniceri Cernăuți. 

Tentativă de mituire 
a polițiștilor

Un șofer de camion în vârstă de 19 ani, aflat în stare de ebrietate, 
a încercat să-i mituiască pe lucrătorii poliției. Incidentul s-a produs în 
centrul raional Storojineț. Șoferul a fost oprit de patrula poliției. Oame-
nii legii au constatat că șoferul consumase alcool. În timpul întocmirii 
protocoalelor corespunzătoare, tânărul a încercat să le ofere polițiști-
lor bani. Pentru a documenta această faptă antilegală, la fața locului 
a fost chemat un grup operativ-de anchetă al SR de Poliție din Sto-
rojineț.  

Furt de cablu la Chițmani
Un lucrător al „Ukrtelecom”-ului s-a adresat poliției cu o plângere 

în care a comunicat că în localitatea Iujineț din raionul Chițmani, o 
persoană necu-
noscută a furat 
două cabluri te-
lefonice cu lun-
gimea de 180 
metri. Datorită 
măsurilor ope-
rative, dema-
rate de poliție, 
infractorul – un 
localnic în vâr-
stă de 19 ani, 
a fost reținut. 
Lucrurile furate 
au fost găsi-
te la domiciliul 
i n f rac to ru lu i . 
Soarta tânărului 
va fi decisă de 
instanță.   
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• Frumusețe

Alege rujul potrivit

Rujuri hidratante
Sunt acele rujuri cremoase, care mângâ-

ie buzele în momentul aplicării și le răsfață 
cât timp le acoperă. Și nu doar confortul este 
punctul lor forte, ci și hidratarea și hrănirea 
buzelor. Indiferent de intensitatea culorii, 
aceste rujuri au formule îmbogățite cu uleiuri 
prețioase, emoliente și vitamine care mențin 
catifelarea. Buzele devin fine, cu un luciu de-
licat, dar șarmant și perfect hidratate.

Se poartă rujurile mate
Rujurile mate sunt intens pigmentate, 

rezistente și aduc un aspect mătăsos, cati-
felat chiar și în lipsa luciului. Însă mat nu în-
seamnă neapărat uscat: multe dintre formu-
lele acestor rujuri sunt hidratante, răsfață 
buzele, oferindu-le culoare spectaculoasă 
și un finiș mătăsos, satinat.

Balsamurile, 
confort absolut

Dacă simți buzele uscate, aspre sau 
o senzație de arsură, balsamul îți poate 
aduce starea de bine și un aspect neted și 
seducător al buzelor. Bogate în acizi grași 
esențiali care stimulează înnoirea celulară, 

ingrediente calmante, uleiuri hidratante, vi-
tamine și extracte naturale din plante, cu 
proprietăți reparatoare, aceste balsamuri, 
care pot fi și bogate în pigmenți, aduc con-
fort imediat buzelor, chiar și celor uscate 
sau crăpate, grăbindu-le vindecarea și în 
același timp oferindu-le un aspect femi-
nin, atrăgător. Sunt ideale pe vreme rece, 
uscată și pentru un machiaj  rapid, dar cu 
mult șarm.

Un ruj poate să aducă buzelor senzualitate, dar și 
hidratare, păstrându-le catifelarea. Clasicul se-

ducției, rujul roșu, este și în această vară în atenția 
make-up artiștilor, însă nuanțele portocalii, fucsia sau 
mov pot fi alte alegeri inspirate. Totuși, indiferent de 
culoarea pe care o alegi și cu care-ți stă bine, obiecti-
vul trebuie să rămână hidratarea buzelor. Mizează pe 
un machiaj în care culoarea să aducă tonus, iar textu-
rile cremoase, glossurile sau rujurile mate, cu formule 
catifelate, să le păstreze suplețea și delicatețea.

Sfaturi pentru a avea o grădină frumoasă 

*  Cojile de banane uscate la soare vor 
ajuta la  creşterea şi la dezvoltarea roşiilor 
suculente. Trebuie mărunţite şi plantate la 
rădăcina plantelor de roşii.

*  Cojile de usturoi şi de ceapă se pun 
într-un borcan, apoi se acoperă cu apă şi 
se lasă pentru o săptămână. Ulterior, cu 
concentratul obţinut se stropeşte grădina în 
locuri expuse invaziilor de afide sau păian-
jeni, pentru a elimina dăunătorii.

*  Pentru a scăpa de melci, se pune  în 
locurile afectate un vas mare, plin cu bere. 
Moluştele se vor îneca în lichid. Se aruncă 
apoi conţinutul vasului şi se repetă acţiunea.

*  Pentru a menţine varza sănătoasă, 
se presară scorţişoară deasupra plantei 
tinere. Aceasta va îndepărta viermii care 
adoră să devoreze frunzele fragede.

*  Pentru a prepara rapid şi uşor un in-
secticid, se amestecă două linguri de săpun 

lichid cu 3,8 litri de apă. Soluţia este eficien-
tă mai ales pentru a înlătura afidele.

*  Oţetul acţionează excelent pentru 
a îndepărta buruienile, mult mai bine de-
cât multe tratamente ale unor branduri de 
profil. Totuşi, trebuie aplicat cu atenţie, 
pentru că acidul acetic poate afecta ire-
mediabil legumele. Se poate turna oţet în 

crăpăturile din ciment din care răsar ier-
burile nedorite.

*  Pomii și arbuștii se retează de cel 
puțin două ori pe an. O tundere este pen-
tru formarea și stimularea înfloririi și se face 
înainte ca mugurii să apară, a doua este 
pentru întreținere, când e nevoie. Reteza-
rea ramurilor se face mereu oblic.

Oricine dorește să aibă o gradină frumoasă și 
ușor de întreținut. Ca să nu fie  epuizant fizic 

sau să constituie un adevărat șoc pentru plante, 
obișnuiește-te să faci câteva lucruri simple, dar 
periodice pentru grădina ta. Grădinarii cu expe-
riență știu că este nevoie de câteva mici trucuri 
pentru a avea legume gustoase și flori frumoase. 
O parte din aceste secrete de grădinărit fac furori 
în rândul celor care își doresc să aibă rezultate 
sigure și plante sănătoase, fiind vorba de soluții 
practice, ușor de aplicat și a căror testare nu im-
plică nici un risc.

• Gătiți gustos împreună cu noi!

Salate energizante

Salată de spanac
Ingrediente: 250 g spanac, 1 cea-

pă roşie tăiată subţire, 2 ciuperci mari 

albe tăiate felii, ½ linguriţă de muştar, 1 
linguriţă de zahăr, 8 bucăţi de bacon, felii 
groase, piper negru măcinat, oţet din vin 
roşu, sare. 

Preparare.  Frunzele de spanac 
se spală bine, se îndepărtează cozile şi 
nervurile şi se lasă la scurs, după care se 
pun într-un vas mare. Baconul se prăjeş-
te într-o tigaie, apoi se pune pe un şervet 
de hârtie pentru a-şi lăsa grăsimea. Din 
uleiul rămas, se toarnă 3 linguri într-o că-
niţă care se încălzeşte la foc mic şi se 
adaugă muştarul, zahărul, oţetul, sarea 
şi piperul. Peste spanacul din vas se taie 
ceapa, ciupercile, se toarnă dressingul 
obţinut şi baconul. Se amestecă bine şi 
salata de spanac este gata! 

Salată de leurdă cu 
roșii și brânză

Ingrediente: 12 frunze de leurdă, 
spălate şi tăiate fâşii, câteva roşii mici tăia-
te jumătăţi, 100 g brânză telemea de capră 
sau de oaie, 1 linguriţă muştar iute, 1 lingu-
riţă zahăr, 1/2 lingură de suc de lămâie, 4 
linguri ulei de măsline, sare, piper.  

Preparare. Se spală leurda şi roşiile, 
se taie, se pun într-un vas şi se adaugă 
brânza tăiată cubuleţe. Într-un vas se 
prepară sosul,  adăugând muştarul, sucul 
de lămâie, sarea, piperul, zaharul şi uleiul. 
Peste leurdă se toarnă sosul şi se ameste-
că bine. Se serveşte simplă sau cu pâine 
prăjită, după preferinţe.

Salată grecească
Ingrediente. 3 roşii, 2 castraveţi, 1 cea-

pă, 200 g brânză feta, 2, 3 linguri ulei de măsli-
ne, 10 măsline negre, oregano, sare, piper. 

Preparare.  Se spală roşiile şi se taie 
în patru. Castraveţii se spală şi se curăţă de 
coajă, apoi se taie cubuleţe. Ceapa se curăţă 
şi se taie rondele. Ingredientele menţionate, 
amestecate într-un vas se sărează şi se pipe-
rează după gust. Se adaugă brânza feta tăiată 
cubuleţe şi măslinele fără sâmburi. Se toarnă 
uleiul de măsline, apoi se presară oregano.

Poftă bună!

Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC

Aerul și temperaturile ridicate își fac simțită prezența din 
ce în ce mai mult. Odată cu venirea lor și organismul 

are nevoie de o cură de detoxifiere.  În această perioadă un 
rol important îl au fructele și legumele. Explozia de ver-
dețuri și legume ne predispun la mâncăruri ușoare. Şi ce 
poate fi mai gustos și mai sănătos decât o salată?! Salatele 
reprezintă cea mai bună alegere pentru aceste zile de sfâr-
șit de primăvară. În afara faptului că nu conțin foarte multe 
calorii, organismul se va bucura de proprietățile nutritive 
ale unor substanțe  precum vitamina C, E, beta caroten.
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Pagină realizată de  Vasile CARLAŞCIUC

Iordănești – locul „botezului spiritual” 
al lui Mircea LUTIC

Dacă elevii, sub îndrumarea profesoa-
relor Marina Șapcă și Irina Moscal au pre-
gătit mai multe numere artistice și un reci-
tal din creația poetului octogenar, deputații 
Consiliului Sătesc au hotărât să-i acorde 
domnului Mircea Lutic titlul de „Cetățean 
de onoare al satului Iordănești”. Misiunea 
onorabilă de înmânare a mențiunilor și ca-
dourilor au îndeplinit-o primarul satului, dnii 
Gheorghe Lutic, directorul școlii, Florea 
Șapcă, președintele și vicepreședintele So-
cietății „Mihai Eminescu”, dnii  Vasile Bâcu 
și Nicolae Șapcă. Poetul Mircea Lutic, care 
este laureatul unor prestigioase premii lite-
rare din Ucraina și România, a recunoscut 

că titlul de „Cetățean de onoare al satului 
Iordănești” l-a bucurat cel mai mult. Ori de 
câte ori, revenind la baștină, el se simte fe-
ricit ca un copil și în această trăire spirituală 
se nasc minunatele sale versuri. Profesoara 
și artista amatoare Elena Calancea, acom-
paniată de Valentin Opaieț, a interpretat 
cântecul „Limba maternă” pe versurile lui 
Mircea Lutic. Poetul a remarcat că el însuși 
a recitat această poezie în aulele Academiei 
Române, la ceremonia prilejuită de decer-
narea Premiului „Mihai Eminescu”, premiu 
visat de orice om de litere român. 

Despre Mircea Lutic poetul, traducă-
torul, istoricul literar și de artă, publicistul 

și activistul public au vorbit în fața consă-
tenilor săi Vasyl Djuran, președintele Or-
ganizației regionale a Uniunii Naționale a 
Scriitorilor din Ucraina, Ilie Tudor Zegrea, 
președintele Societății Scriitorilor Români 
din Cernăuți, Edmond Neagoe, reprezen-
tantul Consulatului General al României la 
Cernăuţi,  Valeri Țybulenko, poet de limba 
rusă și traducător din creația unor clasici 
ai literaturii române, Marin Gherman, poet, 

politolog și radiojurnalist, Ilie Popescu, pro-
fesor universitar, care a scos de sub tipar 
un studiu despre poezia lui Mircea Lutic, 
jurnalista Maria Toacă și alți foști colegi ai 
omagiatului.  

Evenimentul a fost unul de top în me-
diile cernăuțene de expresie românească 
și un subiect aparte la audiovizualul public 
„Bucovina”, realizat de jurnalistele Valentina 
Cârciu (Cucuruz) și Cristina Andrițchi.

Trei poeți din Cernăuți – laureați ai premiilor literare 

Nu demult a fost instituit Premiul 
„Paul Celan”, care este decernat de 
către Administrația Regională de Stat 

Cernăuți. Tradițional el este înmânat 
în cadrul acțiunilor anuale, prilejuite 
de marcarea Zilelor Europei în orașul 

de baștină al ce-
lebrului poet de 
talie europeană, 
numele căruia îl 
poartă Premiul. 
Proaspăt laureat 
al Premiului „Paul 
Celan” a devenit 
poetul, prozatorul 
și publicistul Si-
mion GOCIU. 

Iașul, unul 
dintre centrele 
spirituale din Ro-
mânia, a găzduit 
recent Festivalul 
Internațional de 
Poezie, la care și-
au dat concursul 
poeți din circa 20 
de țări. Ucraina 

a fost reprezentată de poetul Vasile 
BÂCU, președintele Societății pentru 
Cultura Românească „Mihai Eminescu” 
din Cernăuți. Copământeanul nostru 
s-a învrednicit de titlul „Poet al Capitalei 
Istorice a României”. 

Săptămâna trecută, în perioada 
14-17 mai, la Chișinău și Iași s-a des-
fășurat Ediția a XI-a a Festivalului In-
ternațional de Poezie „Grigore Vieru”. 

La aceste manifestări de amploare a 
participat și poetul cernăuțean Vasile 
TĂRÂŢEANU, membru de onoare al 
Academiei Române, unul dintre iniția-
torii volumului de amintiri despre regre-
tatul poet al întregii românități, Grigore 
Vieru, apărut de sub tipar cu câțiva ani 
în urmă. Vasile Tărâţeanu a și devenit 
unul dintre laureații Premiului „Grigore 
Vieru”. 

Basarabeanca Tatiana ȚÎBULEAC, 
nominalizată la Premiul Uniunii 

Europene pentru Literatură
Tatiana  Țîbuleac s-a născut la Chișinău în 1978 și 

locuieşte de câțiva ani la Paris. A studiat jurnalistica și a 
activat la presa scrisă, apoi la televiziunea din capitala 
Moldovei. Stabilită cu traiul la Paris, se preocupă de 
literatură. Este autoarea a două romane: „Vara în care 
mama a avut ochi verzi” (2017) și „Grădina de sticlă” 
(2018). Primul roman a fost premiat și primit cu entuzi-
asm în România. Anume din partea României Tatiana 
Țîbuleac a fost nominalizată la Premiul Uniunii Europe-
ne pentru Literatură. 

Într-un interviu pentru presă, Tatiana Țîbuleac a ac-
centuat în mod special: „Familia mea s-a aflat la Chi-
șinău tot timpul, dar pentru că bunicii mei trăiau foarte 
aproape de oraș, mergeam acolo în fiecare weekend. 
Copilăria mea a fost împărțită în două vieți: viața de la 

sat, care a însemnat foarte mult pentru mine, pentru că 
acolo am învățat multe lucruri de la bunica mea, pe care 
am adorat-o și care îmi este model. Cruzimea care mi 
se tot impută din cărți cred că vine de la ea, pentru că 
bunica era o femeie foarte puternică. Nu puternică în 
sensul modern, nu în sensul că nu ceda sau avea pă-
rerile ei pe care și le impunea. Bunica a fost deportată 
în Siberia, unde a îngropat un copil cu mâna ei, unde 
a născut-o pe mama, care trebuia să moară. Apoi s-a 
întors la o vârstă destul de înaintată și a luat totul de la 
zero. Dacă stau și mă gândesc la greutățile prin care a 
trecut ea și compar cu ce numesc eu greutăți, raportul 
nu e în favoarea mea. Este motivul pentru care încerc 
să mă plâng cât mai puțin în viață…”. 

Oricât de complicate ar fi timpurile, dar muza poeziei nu 
părăsește Cernăuțiul. O servesc cu fidelitate și discer-

nământ  și cei care trudesc pe ogorul literelor române. În 
aceste zile de Florar, trei dintre ei au devenit laureați ai 
diferitor premii literare. 

Florarul din anul curent este deosebit pentru distinsul poet buco-
vinean Mircea Lutic. Când teii seculari din satul său de baștină – 

Iordănești – își vor încărca ramurile cu flori înmiresmate de  parfumul 
sfințeniei, Mircea Lutic își va marca jubileul de opt decenii. Consăte-
nii săi, considerându-l cel mai însemnat fiu al satului, au început pri-
mii festivitățile cu acest prilej. La finele săptămânii trecute, la noua 
școală din Iordănești – visul atâtor generații de iordăneșteni – s-a 
desfășurat acțiunea de omagiere, purtând genericul „Cu rădăcinile-n 
adâncul gliei”.  Este glia care ne hrănește cu „pâinea cea de toate 
zilele” și cu „pâinea cea întru ființă”, care, de altfel, este una din me-
taforele permanente în poezia profundă și sacră a lui Mircea Lutic. 
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„Eu sunt doar umbra unei flori…”

Doamna Sofia Roșca a devenit cunoscută datorită 
„Țărăncuței”, un ansamblu pe care l-a creat pentru ca 
satul Marșinți să nu-și uite cântecele. 

– Pentru mine „Țărăncuța” este totul – nu pot trăi fără 
ea, afirmă doamna Sofia. Oriunde sunt invitată, plec îm-
preună cu „Țărăncuța” – cântăm cântecele noastre stră-
vechi, moștenite de la bătrânii satului, precum și cele 
compuse de mine. Am peste o sută de cântece scrise, 
iar în repertoriul „Țărăncuței”  sunt doar douăsprezece. 
Am fost și-n România, și-n Moldova, mai des – la Chi-
șinău, Bălți. Iată, în curând vom pleca la Briceni – „Ță-
răncuța” a fost invitată la o manifestare culturală. M-au 
rugat să aduc și mai multe exemplare ale cărții mele, 
care recent a văzut lumina tiparului și a fost lansată săp-
tămâna trecută. Am întitulat-o „Testamentul meu pentru 
viitorul tău”. 

– Este o adresare către urmași.
– Doresc să le las celor ce vin după noi cuvântul și 

cântecul meu. Ele să-i îndemne la fapte bune. 
Prefațând acest volum de poezii a Sofiei Roșca, do-

centul universitar, Lora Bostan, remarcă: „Este o carte 
despre omenie și frumusețe sufletească, adresată nouă 
și celor ce vor veni după noi. Să o parcurgem pagină cu 
pagină și să medităm asupra esenței noastre umane”. 

– Deja am primit multe ecouri la această carte. Mă 
sună oamenii și-mi spun că ceea ce am așternut pe 
hârtie se aseamănă foarte mult cu soarta lor. Sunt o 
poetă din popor și cunosc bine năzuințele neamului 
meu. 

Doamna Sofia Roșca și-a creat faima nu numai cu 
stiloul, ci și cu acul. Este și o meșteriță talentată. 

– „Țărăncuța” a ieșit în lume nu numai cu cânte-
cul, ci și cu costume naționale autentice, accentuează 
doamna Sofia. Poate de la faptul că îmi place să cos 
și să brodez mi-a venit ideea să avem un asemenea 
colectiv artistic. În momentul de față colectivul dispu-
ne de cinci complete de costume naționale autentice 
– o adevărată zestre. Și fiecare ie se deosebește, are 
ornamentul ei specific, despre care se poate povesti 
ore în șir. Iată, recent, la parada portului popular  de 
la Cernăuți am fost menționate de specialiști etnografi, 
care au confirmat că costumele noastre sunt autentice. 
Când apărem în mijlocul spectatorilor multe femei ne 
spun: „Sunteți îmbrăcate așa, cum a fost mama mea 
în tinerețe”. 

Cartea Sofiei Roșca „Testamentul meu pentru 
viitorul tău”, în fond, conține poezii consacrate per-
soanelor dragi și apropiate sufletului, unor perso-
nalități cunoscute în spațiul spiritual românesc. Ea 
este bogat ilustrată cu fotografiile acestora. Mai în 
toate ilustrațiile autoarea ține la piept un buchet de 
flori. Născută în luna lui Florar, doamna Sofia Roșca 
se consideră că este „umbra unei flori”, unei flori 
deosebite – „încântătoare floare aurie”. Autoarea îi 
îndeamnă pe urmaşi: „Să nu călcați voi floarea-au-
rie,/ Ce crește uneori pe-al vostru meleag,/ Vinde-
cați-vă sufletele voi mai bine,/ Prin folosul acestui 
micuț toiag”. 

Unul dintre cele mai răspândite nume feminine la Marșinți este 
Sofia. Şi în toate cele patru zări ale pământului răsună cu drag 

numele Sofiei Rotaru – cea mai vestită cântăreață pe care a dat-o 
omenirii această localitate din Valea Prutului. Sofia și cântecul sunt 
cuvinte gemene aici, la Marșinți. Şi nu este vorba numai de artista 
poporului. „Sofia Rotaru este mândria țării noastre. Dar noi, la Mar-
șinți, o avem și pe Sofia Roșca”, mi-au spus mai mulți mărșințeni. 
Sofia Roșca vine și ea să afirme că la botez a primit nu numai acest 
nume deosebit ce înseamnă înțelepciune, dar și iubirea față de cân-
tec, care, peste ani, au format un destin. 

Omul care a împrietenit școli și a durat punți între popoare

Constantin Popovici a fost printre 
primii cercetători „sovietici” care s-a 
apucat să studieze viața și creația lui 
Mihai Eminescu în primii ani postbe-

lici, când numele poetului național al 
românilor era tabu în nordul Bucovinei 
și în Basarabia. Cu timpul, el a deve-
nit un eminescolog citat și un pasionat 

cercetător al relațiilor literare ucrai-
neano-moldo-române, întreaga sa 
moștenire – științifică și artistică fiind 
inclusă în 16 volume. 

În ultimii ani ai vieții sale academi-
cianul Constantin Popovici a fost oas-
pete des al Gimnaziului nr. 6 cu limba 
română de predare din Cernăuți și da-
torită acestui fapt instituția dată s-a îm-
prietenit cu Gimnaziul din Romancăuți, 
satul de baștină a savantului. Și cu pri-
lejul jubileului gimnaziștii din Cernăuți 
și Romancăuți au organizat o acțiune 
comună. La Gimnaziul nr. 6 au fost invi-
tați și activiștii Societății „Ucraina-Mol-
dova” – scriitorul Vasile Vascan și artis-
tul poporului din Ucraina, Ivan Derda, 
buni și apropiați prieteni ai regretatului 
Constantin Popovici. De asemenea, a 
interpretat romanțe îndrăgite de emi-
nescologul Constantin Popovici, Ghe-
orghe Posteucă, laureat al unor con-
cursuri internaționale. Acțiunea a fost 
organizată de directorul Gimnaziului nr. 
6,  domnul Ion Ignat, lucrător emerit al 
învățământului din Ucraina, și de profe-
soara Teteana Fonariuk, profesoară de 
ucraineană la această instituție de în-
vățământ. Ambii sunt și alcătuitorii căr-
ții „Și va sosi timpul culegerii recoltei” 
(Constantin Popovici în amintirile ce-
lor care l-au cunoscut). Această carte 
a fost lansată în cadrul acțiunii de co-
memorare a savantului și ctitorului de 
punți spirituale, Constantin Popovici. 

La 21 mai s-au împlinit 95 de ani de la nașterea lui Constantin Popovici, 
academician în Moldova și Ucraina. Acest jubileu a fost marcat la Roman-

căuți, raionul Secureni, satul său de baștină, la Cernăuți, unde și-a făcut 
studiile universitare și are nenumărați prieteni, și la Chișinău, unde a activat 
în decursul îndelungatei sale vieți. 

Pagină realizată 
de Vasile CARLAŞCIUC
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Roman Nesterenko: Am făcut  
o mare greșeală când  

am acceptat să fiu  
antrenorul echipei FC Bucovina

Antrenorul interimar al echipei 
FC Bucovina regretă că a accep-
tat oferta de a  antrena echipa 
cernăuțeană. Declarația a fost 
făcută după înfrângerea echipei 
în fața FC Ceaika. „Nu prea am 
ce comenta. Toate ideile și propu-
nerile mele au fost sortite eșecu-
lui. Am prevenit jucătorii că va fi 
un meci dificil și nu avem dreptul 
să dăm greș. Trebuia să arătăm 
un joc bun pentru suporterii care 

ne-au rămas fideli. Nu am reușit 
acest lucru... Am făcut o mare 
greșeală când am acceptat să 
fiu antrenorul FC Bucovina. Am 
acceptat de dragul băieților, dar 
m-am convins că printre ei sunt 
puțini oameni cumsecade. Este 
greșeala mea și îmi asum toa-
tă responsabilitatea”, a declarat 
după meci antrenorul interimar 
al FC Bucovina, Roman Neste-
renko.

Optimile de finală ale  
Campionatului regiunii  

Cernăuți la fotbal
Rezultate

FC Noua Suliță 2017 – FC Voloca – 1:7
FC TOM. Studio – FC RA-DENT  – 1:0
FC Tereblecea – FC Fazenda – 4:2
FC Molodia – FC Spicul de Aur – 1:2
FC Porubne – FC Hliboca  –  -/+
FC Volcineții Vechi – FC Nepolocăuți – 3:1
FC Dovbuș – FC Nepolocăuți – 2:5

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Şahtar Donețk a câștigat pentru a  
12-a oară Campionatul Ucrainei

Formaţia Şahtar Doneţk a câştigat 
pentru a 12-a oară Campionatul Ucrainei, 
la doar patru zile după ce a obţinut şi Cupa 
Ucrainei la fotbal. Şahtar mai avea nevoie 
de o singură victorie pentru a câştiga titlul 
înainte de finalul sezonului şi a reuşit acest 
lucru duminică, scor 1:0 cu Zoria Lugansk. 
Fosta echipă a lui Mircea Lucescu are 76 
de puncte şi nu mai poate fi depăşită de 
rivala Dinamo Kiev, care are 65 de puncte.

De remarcat că fostul antrenor al 
echipei Șahtar Doneţk, Mircea Lucescu, 
va prelua una dintre echipele de tradiție, 
anunță presa din Turcia. Potrivit cotidia-
nului turc Fanatik, Mircea Lucescu s-a în-
țeles cu șefii de la Beşiktaş. Tehnicianul 
român în vârstă de 73 de ani va semna 
un contract valabil pentru două sezoane 
și va primi un salariu de două milioane de 
euro pe an.

Şevcenko a anunțat componența echipei 
naționale de fotbal a Ucrainei la meciurile 

de calificare EURO-2020
Antrenorul principal al echipei naționale 

de fotbal a Ucrainei, Andrii Șevcenko, a  fă-
cut publică lista completă a jucătorilor convo-
cați pentru participarea la meciurile de califi-
care Euro-2020 împotriva Serbiei (7 iunie) și 
Luxemburgului (10 iunie). În total, pe listă sunt 
31 de jucători.

Portari: Andrii Piatov (Şahtar Donețk), 
Denys Boiko (Dinamo Kiev), Andrii Lunin (Le-
ganes, Spania). 

Defensiva: Serhii Kravțov, Mykola Mat-
vienko, Bogdan Butko, Mykyta Burda, Vitali 
Mykolenko, Artem Șabanov, Oleksandr Kara-
vaev, Vasyl Kraveț, Igor Plastun, Eduard Sobol. 

Mijlocași: Viktor Țygankov, Serhii Sydor-
ciuk, Mykola Șaparenko, Volodymyr Șepelev, 
Taras Stepanenko, Romero  Marlos, Viktor 
Kovalenko, Serhii Bolbat, Evhen Konopleanka, 
Andrii Iarmolenko, Ruslan Malynovskyi, Olek-
sandr Zincenko, Roman Bezus, Ivan Petreak, 
Marin Șved.

Ofensiva: Roman Iaremciuk, Artem Kra-
veț, Junior Moraes. 

Medalii pentru sportivii bucovineni  
la „Lion Judo Cup-2019”

Orașul Lviv a găzduit pe parcursul a două zile 
Turneul internațional la judo „Lion Judo Cup-2019”. 
La competiție au participat circa 500 de sportivi din 
Ucraina, Moldova, Bosnia și Herțegovina, Lituania. 
Elevii de la Clubul sportiv „Lider” din Cernăuți au 

cucerit trei medalii. Aleksandr Stiopin, categoria de 
vârstă 7 ani, a cucerit medalia de aur. La aceeași 
categorie de vârstă, Artem Țybulenko, a  intrat în 
posesia medaliei de argint, iar Maxim Hen (11 ani) 
la fel a cucerit argintul.

Înfrângere zdrobitoare 
pentru FC Bucovina

FC Bucovina a cedat dramatic pe teren propriu 
în fața echipei FC Ceaika (Petropavlovsk Borșcia-
ghivka), scor 0:4. Echipa cernăuțeană rămâne pe 
ultimul loc (10) cu 18 puncte la activ în clasamentul 
Ligii a II-a. Lider în clasament rămâne Cerkașcyna 
Akademia cu 48 de puncte, pe locul doi – echipa 
Mynai cu 46 de puncte, iar pe locul trei – Polissia 
cu 42 de puncte acumulate. Pe 25 mai, FC Bucovi-
na dispune în deplasare de echipa FC Kaluș. 

Alte rezultate ale etapei a 26-a a Campionatului 
național la fotbal Liga a II-a: Polisia – Podilia – 3:1;  
Nyva (V) – Veres – 1:3; Cerkașcyna Akademia – 
Kaluș – 4:1. 
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Control vamal la frontieră. După verificări un bă-
trân zâmbește satisfăcut. Vameșului îi pare suspect 
acest lucru și îl întreabă:

- Văd că sunteți vesel. Ce ar fi la mijloc? Poate 
am scăpat ceva din vedere?

- Vezi tinere, zice bătrânul. Cu ajutorul vostru 
am găsit ochelarii, pe care i-am căutat toată ziua.

☼ ☼ ☼

Un bărbat i se destăinuiește prietenului său:
- Știi, o să divorțez de soția mea.
- Dar ce ți-a venit, omule. O știu de o femeie 

cumsecade, ba e și o gospodină adevărată.
- S-a supărat dintr-un fleac și deja trei săptă-

mâni nu vorbește cu mine.
- Bucură-te, omule, unde-o să mai găsești ase-

menea femeie. Alții ar fi bucuroși ca femeii să-i tacă 
un pic gura.

☼ ☼ ☼

El și ea în pat. La un moment dat sună telefonul. 
Ea ridică receptorul:

- Alo, bine. Da, desigur, am înțeles.
El: - Cine a fost.
- Era soțul meu. Mi-a spus să nu-mi fac griji că se 

reține și vine mai târziu, că e la tine la un joc de cărți.
☼ ☼ ☼

Un locotenent, după ce a băut toată noaptea, 
n-a reușit să se trezească dimineața. Sună telefo-
nul. O voce plăcută de femeie:

- Domnule locotenent, doriți sex la telefon?
- Bineînțeles, răspunde acela.
- Atunci așteptați un pic, vă fac imediat legătura 

cu comandantul unității.

☼ ☼ ☼

Se întâlnesc doi prieteni. Unul o ia cu întrebările:
- Am auzit că te-a părăsit soția.
- Da, acum stau singur.
- Și cum te simți?
- Acum mă simt bine. Primele zile credeam că 

înnebunesc... de fericire.
- Cum așa?
- Păi s-a dus cu tot cu mamă-sa.

☼ ☼ ☼

Soțul vine acasă beat criță hăt dincolo de mie-
zul nopții. Ca de obicei este întâmpinat de grijulia lui 
soție cu o tigaie în mână:

- Ce oră e, nesimțitule, acum se vine?!
- E ora zece, scumpa mea, de ce strigi la mine 

așa de tare?
- Cum zece? Am auzit pendula bătând unu 

acum o oră și ceva!
- Și ce dacă-ai auzit-o? Ce vrei să bată și zero?

☼ ☼ ☼

Un bărbat vorbea prin somn cam des și într-o noap-
te soția îl aude strigând un alt nume de femeie. Îi aplică 
două palme peste aparatul vorbitor. Omul sare ca fript: 

- Ce-ai pățit, dragă? De ce dai în mine așa?
- Pentru că numai ce ai chemat-o pe Ileana, dar 

pe mine mă cheamă Aurica.
- Ce are una cu alta? Am confundat numele și 

nu altceva, se justifică bărbatul.
- Cum poți să mă confunzi cu ea? – nu se lasă soţia.
- Dragă, dar tu cum confunzi de fiecare dată frâ-

na cu acceleratorul ori de câte ori conduci mașina? 
E cam aceeași situație.

Ce ți-i scris de Sus, în frunte ți-i pus

Încă până mai ieri Stelu, eroul po-
vestirii de mai jos, se considera cel mai 
fericit om din lume. Un om împlinit în 
adevăratul sens al acestui cuvânt. Avea 
o soție minunată, împreună cu care for-
ma un cuplu de invidiat, și o frumusețe 
de fiică pe care o iubea cel mai mult în 
viața aceasta. Muncea zi și noapte pen-
tru a le asigura florilor sale, după cum 
prefera să le numească peste tot, toate 
cele necesare. Muncea cu multă sârgu-
ință și niciodată nu se simțea obosit. O 
făcea doar pentru florile sale. Acestea 
îi răspundeau cu aceeași dragoste și 
întotdeauna când venea acasă de pe 
drumuri le admira, vorba ceea, petalele 
frumoase. Viața părea un basm și omul 
își închipuia că această poveste nu se 
va sfârși niciodată. Însă, destinul a vrut 
altfel, ca acest basm să se destrame ca 
ceața în toamnă târzie, iar în sufletul 
bărbatului a început să ploaie cu stro-
pi reci ca gheața. Într-o singură clipă a 
înțeles că le urăște de moarte pe florile 
sale și că nu le poate vedea în ochi.  

Cu Laura, o moldoveancă cu părul 
blond și ochii albaștri, au făcut cunoș-
tință pe când studia în anul patru la po-
litehnica din Chișinău. Fata 
studia medicina tot în capi-
tala Moldovei. Aceasta pro-
venea dintr-o familie cu mai 
mulți copii dintr-un sat din 
apropierea Chișinăului. Așa a 
vrut destinul ca cei doi să se 
întâlnească la zilele orașului, 
iar acea seară să le marche-
ze viața lor de mai departe. 
După ce au asistat la un 
concert de muzică ușoară la 
Palatul Național, au decis să 
se mai plimbe prin orașul fără 
larmă de tramvai – un adevă-
rat colț de rai, după cum îl 
consideră Stelu până în ziua 
de azi. Într-o scurtă perioadă 
cei doi s-au legat foarte mult 
sufletește unul de celălalt. 
Așa că în Duminica Floriilor 
din acel an păsărelele aveau 
să le cânte simfonia iubirii în 
satul de baștină al fetei. Pă-
rinții Laurei, oameni primitori 
și ospitalieri, au apreciat din 
start calitățile și buna educa-
ție a bucovineanului, dar i-au declarat 
că nu doresc ca odraslele lor să zboare 
și să se stabilească pe meleaguri stră-
ine. Cu un „vom mai vedea noi”, spus 
de parcă cu gura altuia, Stelu și-a luat 
rămas bun și a revenit la Chișinău. Dar, 
dacă a fost să fie, a fost. Aproape de 
examenele de licență cei doi au jucat o 
nuntă de zile mari acolo, la Durlești, și 
una în satul de pe malul Prutului. Fiind 
singurul copil la părinți, Stelu a moștenit 
casa părintească și gospodăria frumoa-
să pe care au așezat-o cu gust de-a 
lungul anilor cei care i-au dat viață. Din 
banii de la nuntă tinerii și-au procurat și 
o mașină, alte lucruri necesare în casă 
și au pornit cu dreptul în viață. După un 
timp, părinții s-au obișnuit cu plecarea 
fetei după alesul ei. Și-au zis că fata e 
ca și răchita – se prinde acolo unde îi 
este dat să se prindă. Aurel s-a anga-
jat în calitate de manager într-o firmă 
de construcții din centrul regional. În 
scurt timp și Laura și-a găsit un loc de 
muncă la spitalul regional. La timpul po-
trivit, Bunul Dumnezeu le-a dăruit, prin 
Mila Sa, un îngeraș de fetiță. Se con-
siderau o familie împlinită. Se bucurau 
de viață, frecventau des petrecerile, la 

care erau invitați, încercau să savureze 
orice clipă frumoasă din această viață. 
Vara plecau în mod regulat la odihnă. 
Toate acestea au rămas ca o frumoa-
să poveste, auzită de Stelu undeva în 
trecut, ca un vis care s-a destrămat atât 
de repede, zburând undeva în negu-
ra vremii. Toate acestea au fost până 
mai ieri, până în acea zi în care avea 
să afle niște lucruri, pe care nu și le-
ar fi închipuit nici în cel mai strașnic vis 
văzut vreodată. Poate nici că nu le-ar fi 
aflat, dacă nu l-ar fi întâlnit la o terasă 
în oraș pe un vechi prieten și coleg de 
facultate. Radu a ales o altă cale după 
absolvirea facultății. Lucra într-o firmă 
auto de deservire a pasagerilor. Cei doi 
se întâlneau adeseori prin oraș. Înain-
te, în vremuri bune, se întâlneau și la 
o sărbătoare. După ce soția lui Radu 
a plecat la cele veșnice, secerată fiind 
de o boală incurabilă la doar 38 de ani, 
acesta s-a retras în lumea lui. Nu mai 
era acel băiat glumeț de cândva. Și 
iată, acea întâlnire, care avea să pună 
multe puncte pe „I” în viața lui Stelu. Au 
intrat în vorbă despre una, despre alta. 
De la Radu a aflat că acesta este tot 

singur și că unicul licăr de bucurie în 
această viață îi este fiica Lorena, care 
studiază în primul an juridica. 

– Doar fiica mea și serviciul, ca-
re-mi place mult, mă țin la suprafață, 
șopti Radu printre suspine. Dar ce bine 
e că te-am întâlnit. Vroiam să-ți spun 
ceva foarte important, dar te rog mult 
să mă înțelegi și să nu faci vreun pas 
necugetat, a continuat amicul pe un ton 
mai apăsat.

– Hai spune odată că m-ai intrigat 
de-a binelea, deveni mai serios Stelu.

Radu a mai stat un pic pe gânduri, 
de parcă nu știa cum să înceapă vorba. 
Într-un sfârșit i-a spus:

– Îmi pare rău de tine și nu am cre-
zut că o să-ți spun vreodată asemenea 
vorbe.

În clipele următoare Stelu avea să 
afle că în zilele trecute de odihnă Radu 
s-a odihnit într-o saună cu un cumătru 
ce-i venise pe ospețe. Acolo avu ocazia 
s-o vadă și pe Tatiana, fiica lui Stelu, în 
compania unor bărbați mai în vârstă. În 
acel moment dorea să-i tragă un pumn 
bunului său amic, dar s-a reținut.

– Dacă a fost o glumă, apoi să știi 
că este o glumă nu chiar sănătoasă, a 

spus într-un final Stelu cu vocea tremu-
rândă. 

După expresia feței era clar că 
Radu nu glumește. Nu-i venea să crea-
dă că fiica lui, care nu i-a ieșit nicicând 
din cuvânt, ar fi capabilă de așa ceva.    

– Știi doar că ți-am vrut și-ți vreau 
binele, de aceea nu am putut să as-
cund de tine aceste lucruri. Mai bine e 
să le curmi până nu e târziu de tot. 

Radu l-a mai îndemnat să se gân-
dească bine și să nu facă pași nechib-
zuiți. Acesta, însă, n-a mai așteptat 
până a doua zi. Chiar în seara aceea 
a descoperit în laptopul fiicei fotografii 
compromițătoare, care spuneau totul. I 
se părea că s-a prăbușit pământul sub 
el. De știa omul ce surprize îl așteaptă. 
Când a încercat să clarifice lucrurile, 
fiică-sa nu a negat nimic. I-a declarat 
ferm că are deja 17 ani și că va trăi 
așa cum va găsi de cuviință și că ar fi 
mai bine să aibă grijă de propria soție. 
O vorbă spune că omul beat și femeia 
la emoții spun multe adevăruri. Tot de 
la fiică a aflat că Laura lui, pe care o 
considera un înger, îl înșeală cu un co-
leg de serviciu. Pe ascuns l-a adus și în 
casa lor. A fost o lovitură mare și pentru 
fiică. De atunci au început plecările la 
discoteci, plimbările nocturne cu băr-
bați de tot felul. Orice îndemn al mamei 
la rațiune nu mai însemnau nimic pen-
tru fiică.

– Mi-ai dat, mamă, un exemplu cât 
se poate de bun, atât i-a replicat doar.     

Până la urmă, tot Stelu a rămas vi-
novat de cele întâmplate. Laura nici nu 
a încercat măcar să se justifice. A acțio-
nat din start după principiul că cea mai 
bună metodă de apărare este atacul. Și 
a început să i le înșire pe toate. 

– Nu te văd cu săptămânile, ba ești 
la serviciu, ba ești plecat în deplasare. 

De o bucată bună de timp nu mă mai 
vezi. Oare nu te-ai gândit că sunt feme-
ie și că am nevoie și eu de un pic de 
atenție din partea ta? Tu și numai tu ești 
singurul vinovat de cele întâmplate! 

Nu a mai putut omul să asculte 
vorbele soției, care cădeau aidoma 
unei ploi cu grindină în plină vară. Și-a 
strâns în grabă câteva lucruri și i-a tele-
fonat lui Radu, rugându-l să-l adăpos-
tească pentru o perioadă oarecare. Așa 
s-a pomenit omul nostru nevoit să ple-
ce din casa părinților, unde fiecare un-
gher îi amintea de cei ce i-au dat viață 
și de cele mai frumoase clipe petrecute 
alături de soție și fiică. Nu în zadar, o 
vorbă veche spune: ce ți-i scris în frunte 
ți-i pus. A plâns mai multe zile în șir de 
ciudă, iar apoi a început să chibzuiască 
cum s-o ia de la capăt. Știe că n-o să-i 
fie ușor. Dar va încerca s-o facă. Poate, 
cu timpul, va fi în stare să le ierte pe 
cele două ființe, fără de care încă mai 
ieri nu-și închipuia viața. Va încerca s-o 
facă și pe asta. Se zice că timpul este 
cel mai iscusit doctor și tratează cele 
mai adânci răni.   

Dumitru VERBIŢCHI

Odată un bărbat l-a întrebat pe un om înțe-
lept: „Face, oare, să-i dezmierzi pe copii 

așa cum o fac, de fapt, toți părinții atunci 
când își țin odraslele în brațe?”. Face, a 
răspuns omul înțelept, dar acest lucru tre-
buie făcut astfel încât ei să nu observe. Dar 
trebuie făcut, deoarece nu știm ce surprize 
crude le poate aduce viața. De ce să nu se 
bucure de mângâiere atunci când încă simt 
căldura aripilor părintești? 
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Varicele. De ce apar 
și cum se tratează

Obiceiuri de zi 
cu zi care duc la 

apariția lor
Potrivit specialiştilor, nu există o cauză 

clară a formării lor, fiind implicaţi mai mulţi fac-
tori interni şi externi. Boala nu se moşteneşte, 
dar există o predispoziţie la pacienţii care au 
în familie rude de gradul întâi cu varice. Inter-
vin, de asemenea, şi factorii externi, ca stilul 
de viaţă, alimentaţia nesănătoasă, cu multe 
grăsimi, dulciuri şi fast-food, fumatul sau tra-
tamentul cu anticoncepţionale orale. Toate 
acestea afectează sănătatea vaselor de sân-
ge. Băile fierbinţi pot, la rândul lor, să producă 
o dilatare a venelor, favorizând debutul bolii.

Purtarea pantofilor cu toc, statul pre-
lungit în picioare, dar şi picior peste pi-
cior, obiceiul de a purta frecvent panta-
loni strâmţi, incomozi, care strâng foarte 
mult piciorul, acestea sunt obiceiuri care 
afectează circulaţia sanguină de la nive-
lul gambelor. Sarcina este şi ea o peri-

oadă cu risc mare în ceea ce priveşte 
apariţia varicelor, deoarece, în special în 
ultimul trimestru, presiunea şi greutatea 
sunt puse mai mult pe membrele inferi-
oare. 

Ce riști dacă 
varicele nu sunt 
tratate la timp

Multe persoane stau cu varice ani în şir, 
considerându-le doar o problemă estetică. 
Însă, ele vin cu o mulţime de neplăceri, chiar 
riscuri. Primele simptome sunt senzaţiile de 
greutate în picioare după o zi obositoare, de 
arsură, de mâncărime la nivelul pielii. Cu tim-
pul, apar dureri în jurul zonei afectate, pielea 
devine mai uscată, subţiată, inflamată, apar 
sângerări după leziuni minore. Riscul constă 
în faptul că pot să apară probleme mai grave, 
precum tromboza profundă, dermatita de 
stază, ulceraţia de gambă, hemoragia prin 
ruperea varicelor sau chiar embolismul 
pulmonar.

Unguentele nu 
au nici un efect
Varicele sunt dilataţii patologice şi per-

manente ale venelor şi, cu cât trece timpul, 
cu atât pot creşte mai mult în dimensiuni. 
Nici vorbă să dispară de la sine. Nici creme-
le şi unguentele de la farmacie nu au vreun 
efect demonstrat. Până în prezent nu s-au 
descoperit substanţe active care să trateze 
varicele. Ele pot cel mult ameliora simpto-
mele şi pot preveni unele complicaţii, dar 
eficienţa lor este cu mult scăzută.

Conform specialiştilor în medicină, de 
varice se poate scăpa cu o simplă injecţie, 

dacă afecţiunea este tratată de la bun  în-
ceput. Procedura se numeşte scleroterapie, 
este simplă şi fără efecte adverse. Presu-
pune injectarea direct în venă a unui agent 
sclerozant care inflamează endoteliul vasu-
lui de sânge, ducând la distrugerea perete-
lui vascular. În funcţie de situaţie, pot fi ne-
cesare mai multe şedinţe. După tratament, 
pacientul îşi poate relua imediat activităţile 
obişnuite. Singura cerinţă este să poarte 
ciorapi medicali de compresie pe o perioa-
dă de 1-3 săptămâni şi, câteva zile, să nu 
facă sport, Tehnica scleroterapiei e indicată 
preponderent în stadiile incipiente ale bolii, 
este non invazivă şi nedureroasă. Varicele 
se mai pot îndepărta prin metoda clasică, 
chirurgicală. E eficientă, însă dureroasă.

 Asociate în trecut cu vârsta a treia, varicele afectează 
acum tot mai mulţi tineri de 25-35 de ani. Sedentarismul, 

kilogramele în plus, alimentaţia necorespunzătoare, purtarea 
pantofilor cu toc, statul prelungit în picioare, dar şi pe scaun, 
sunt doar câteva dintre obiceiurile care duc la apariţia acestor 
vene dilatate. Se estimează că una din cinci persoane  suferă 
de varice, într-o formă sau alta, însă prea puţini ştiu cum să le 
abordeze, înţeleg de ce au apărut, cât de grave sunt şi cum pot 
scăpa de ele.

Leacuri grecești 

Uleiul de măsline 
(presat la rece)

Vechii greci îi cunoşteau beneficiile pentru sănă ta te şi 
îl includeau în mesele lor zilnice, de câte ori aveau ocazia. 
El era folosit şi ca remediu pentru mai multe afecţiuni. De 
altfel, studiile re cente i-au confirmat calităţi vindecă toare.

* Consumul constant de ulei de măs line crud „sub-
ţiază" sângele, reduce co lesterolul şi tratează afecţiu-
nile cardiace.

* O linguriţă de ulei de măsline luată di mineaţa şi 
una seara vindecă ulcerul gas tric, precum şi refluxul 
gastroesofagian. Combate di ges tia lentă.

* Două linguri de ulei de măsline luate seara, la cul-
care, combat constipaţia.

* O lingură de ulei de măsline înghi ţită dimineaţa, 

eventual cu puţin suc de lămâie sau de fructe, pe sto-
macul gol, vindecă dischinezia biliară.

* Un amestec din puţin ulei de măs line cu albuş 
de ou, aplicat pe zona afectată, reface pielea lezată în 
urma arsurilor sau rănilor.

Frunzele 
de măslin

De-a lungul timpului, frunzele de măs lin au fost nelipsite 
din „dotarea" vindecă torilor greci. Ceaiul din frunze de măslin 
este o băutură minunată, ce lecuieşte mai toate bolile: 

* Scade ni ve lul zahărului în sân ge la diabetici, ten-
siunea arterială şi coles te ro lul. * Este antibacterian, an-
tifungic şi anti viral.

* Întăreşte imunita tea, protejează ficatul, vin decă 
litiaza rena lă. 

* Elimină ureea din sânge şi este un ener gi zant şi 
un susţinător în bolile cronice.

Pentru a prepara ceai, puneţi la ma ce rat, cu o cană de 
apă, 8-10 frunze de măs lin, uscate şi mărunţite, de seara 
până di mineaţa. Încălziţi apoi maceratul, pâ nă dă în do-
uă-trei clocote. Lăsaţi vasul aco perit 5-6 minute, apoi stre-
curaţi. Beţi două căni, de-a lungul zilei, câte puţin. (Frun-
zele de măslin se pot găsi şi sub formă de extract sau 
pulbere).

Fascinantă, misterioasă, cu peisaje fabuloase și vestigii istorice 
pe măsură, Grecia are și o tradiție bogată în tratamente cu plan-

te medicinale. Să nu uităm că primele descrieri de plante le aparțin 
învățaților greci, împreună cu virtuțile lor terapeutice, majoritatea 
fiind preluate până în ziua de azi. 

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Familia Acatrini din Băhrinești se îngrijește 
de memoria celebrei familii Mandicevschi

Constantin 
Mandicevschi – 

autorul cântecului 
„Cântă cucu-n 

Bucovina” 
S-a născut la 24 mai 1859 în satul Băhri-

nești, unde tatăl său, preotul Vasile Mandice-
vschi, avea parohie. Este frate cu compozitorii 
Eusebie și Gheorghe Mandicevschi și cu juris-
tul Erast Mandicevschi. Fiindcă erau români de 
origine, părinții și-au dat fiul la vechea școală 
moldovenească din Cernăuți, pe care o absol-
vă în 1869. În același an, Constantin se înscrie 
la Obergymnasium-ul din capitala Bucovinei.

În 1877, tânărul Mandicevschi își ia ba-
calaureatul. Studiile universitare și le face la 
Cernăuți și Viena. În 1884 susține exame-
nul de capacitate la istorie, geografie, limba 
și literatura germană. În același an se an-
gajează ca profesor suplinitor la Liceul din 
Suceava, unde rămâne până în anul 1893, 
când e numit profesor la Școala Reală Gre-
co-Orientală din Cernăuți. 

Profesorul Constantin Mandicevschi este 
numit, la 20 martie 1896, director al Școlii 
Reale din Cernăuți, funcţie pe care o deține 
timp de două decenii. În 1898, el reușeș-
te să introducă limba română ca disciplină 
obligatorie pentru elevii acestei școli.

La 25 noiembrie 1915, Constantin Man-
dicevschi, ca director al Școlii Reale Gre-
co-Orientale din Cernăuți, preia interimatul 
în conducerea Consiliului Școlar al Țării, 
întrucât inspectorul școlar general Dionisie 
Siminovici se afla în refugiu la Viena. La 31 
ianuarie 1918, când monarhia austro-ungară 

dădea primele semne de dezagregare, Con-
stantin Mandicevschi este numit, prin ordin 
ministerial, inspector școlar general pentru 
învățământul în limba română din Bucovina.  

După Unire, în 1919, lui Constantin 
Mandicevschi i se încredințează conduce-
rea inspectoratului școlar din Bucovina. În 
această funcție de inspector general școlar 

îl găsim și în 1922.  Prin Decretul Regal 
nr.1713 din 22 aprilie 1920, în Bucovina ia 
ființă Comisia regională de unificare și des-
cărcare a serviciilor publice. Comisia este 
formată din șapte secretari generali, în frun-
te cu juristul și omul politic Dori Popovici. 
Din această comisie face parte și Constan-
tin Mandicevschi.

La începutul anului 1920, Constantin 
Mandicevschi se află printre membrii Comi-
tetului de organizare, la Cernăuți, a Expozi-
ției de artă românească.  

La 15 octombrie 1922, Constantin Man-
dicevschi e numit director al Bibliotecii Uni-
versitare din Cernăuți. Până în 1930, când 
se pensionează, a îmbogățit colecțiile de 
carte și le-a integrat în circuitul național și 
internațional. Constantin Mandicevschi s-a 
ocupat de Biblioteca universitară în timpul 
administrației românești, arătând cât de 
important a fost aportul național românesc 
la îmbogățirea colecțiilor și la reforma ad-
ministrativă. Forța creatoare a directorului 
s-a manifestat în timpul celor şapte ani cât 
a stat în fruntea Bibliotecii. 

La 1 octombrie 1930, după șapte ani de 
activitate neobosită, la vârsta de 71 de ani, 

eruditul director se retrage din postul său, 
dedicându-se preocupărilor științifice. Con-
stantin Mandicevschi s-a stins din viață la 
14 decembrie 1933 și este înmormântat în 
Cimitirul vechi din Cernăuți.

Vladimir ACATRINI

Ilustra familie Mandicevschi, care a dat Bucovinei mai multe personalități 
de vază, își are rădăcinile în satul Băhrinești, raionul Hliboca, situat chiar la 

frontiera ucraineano-română. Acest fapt i-a încurajat pe membrii altei familii 
din Băhrineștiul de astăzi – Acatrini – să popularizeze moștenirea spirituală a 
familiei Mandicevschi. Mihail Acatrini este directorul școlii din sat și inițiato-
rul creării muzeului din localitate, iar fiul său, Vladimir, aspirant și președin-
tele Societății Bibliotecarilor Bucovineni, a semnat mai multe studii despre 
fiecare membru al familiei Mandicevschi. 
Recent s-au împlinit 160 de ani de la nașterea lui Constantin Mandicevschi, 
autorul imnului neoficial al ținutului nostru „Cântă cucu-n Bucovina”. Data 
semnată a servit drept motiv pentru inaugurarea la Muzeul Etnografic Regio-
nal a expoziției consacrate distinsei familii Mandicevschi. Materialele au fost 
pregătite și prezentate de familia Acatrini. 

Câștigătoare a unor premii 
prestigioase

Concursul a avut loc în orașul Vinnița. Toată grupa de dansatori 
au evoluat cu mare succes. În rezultat grupul de dansatori din ra-
ionul Hliboca au obținut primul loc. Renumitul coreograf Vlad Iama 
le-a înmânat personal cupa. Fiecare participant a primit și câte o 
medalie și diplomă de merit.

Pentru meritele obținute, elevele  Alexandra Bicer și Tatiana 
Șinderiuc, în vacanţa de vară se vor odihni și vor evolua în Bulgaria.

Cele două eleve ale noastre participă și pe scena școlii la diferi-
te manifestări artistice, dând dovadă de capacități și talent.

Le dorim succese pe viitor și credem că dragostea faţă de artă, 
cultură, dansuri le va fi de folos în viață. 

Eleonora SCHIPOR, 
profesoară

În imagini: elevele câștigătoare, la sărbătoarea Cămășii cusute 
cu diplomele de merit câștigate la concurs;  împreună cu dirigintele 
lor de clasă, dl Petru Marcu, profesor de educație fizică și sport, 
lângă panoul succeselor deosebite la sport pe care le are școala 
noastră datorită muncii depuse de domnul profesor.

Două eleve din clasa VI-ea de la CIE 
Cupca și anume Alexandra Bicer și 

Tatiana Şinderiuc, au obținut premiul 
întâi la un prestigios concurs de dansuri 
moderne numit „Golden Cab”.



15LC
Joi, 23 mai 2019Felicitări!

În cea de a 23-a zi a lui Florar  îşi 
adună la buchetul vieţii încă un splen-
did trandafir doamna 

Tatiana 
PANŢÂR 

din or. Cernăuţi, pentru care televiziu-
nea a devenit nu numai o pasiune, un 
loc de muncă, ci şi un destin.  Imagi-
nea emisiunilor în limba română  de 
la UA „Bucovina”  este imposibilă  fără 
subiectele şi temele abordate de către 

doamna Tatiana. 
Colegii de breaslă o felicită cu prilejul zilei de naştere, 

dorindu-i inspiraţie şi mari realizări de creaţie în viitor, să-
nătate şi armonie în familie, dragoste şi fericire, realizarea 
tuturor viselor. 

Frumoase urări de sănătate, prosperare şi mult noroc îi 
adresează cele mai apropiate şi scumpe fiinţe  –  părinţii, so-
ţul Eduard, fiul Alexandru şi fiica Elizabeta, rudele şi priete-
nii,  asigurând-o de toată dragostea şi stima lor, dorindu-i să 
fie sănătoasă şi fericită, iar anii ce-i bat astăzi la poarta vieții 
să-i aducă numai bucurii, belșug în casă, pâine pe masă, 
pace în suflet și în gând, noroc în toate și multe împliniri în 
viitor. 

Scumpa noastră!
Îți mai dorim să fii/ Ca albul crinilor în floare,
Ca roua ce lucește-n zare,/ Ca lacrima din ochi curată,
Ca rugăciunea-nflăcărată./ Ca dragostea cea mai duioasă,
Ca frumusețea – mai frumoasă. 
La mulți ani!

ÎN ATENŢIA 
CITITORILOR!

Dacă doriţi ca felicitările şi 
publicitatea Dumneavoastră 
să apară la timp, Vă rugăm să 
le expediaţi pe adresa redacţi-
ei până în ziua de marţi a săp-
tămânii de apariţie a ziarului, 
indicând şi datele de contact 
(numărul de telefon şi E-mail) 
pentru a clarifica mai multe de-
talii despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei

BERBECUL. La începutul săptămânii ar 
fi bine să eviți deciziile majore și semnarea 
unor documente. Sunt posibile călătorii, de-
mersuri în acest sens și discuții cu persoane 
aflate în alte țări. Pe 1 și 2 iunie apar provocări 
profesionale și de imagine publică. Vei avea 

nevoie de o prezentare logică și coerentă asupra activi-
tății tale depuse în câmpul muncii. Unii vor încerca să-ți 
găsească nod în papură. Răbdare și toleranță!

TAURUL. Multe și mărunte se vor petrece 
în plan financiar toată săptămâna. Ar fi bine să 
faci ordine în tot ce ține de acte, privitoare la bani. 
Ești animat de gânduri mărețe, nobile, astfel că 
sunt șanse de materializare a unor planuri ticlui-
te mai demult. Primele zile ale săptămânii îți pot 

aduce tot felul de controverse, dar nu le lua în seamă. Colegii 
de serviciu te solicită mult în a doua parte a săptămânii, în 
special șefii.

GEMENII.  Relațiile parteneriale sunt 
provocatoare, atât în plan personal, cât și în 
plan profesional. Aparent există oportunități 
de colaborare cu ceilalți. De asemenea și 
oficializarea unei relații matrimoniale este de 
evitat, deocamdată. Apar cheltuieli legate de 

facturi, taxe, impozite, însă poate fi vorba și despre pe-
nalizări. Se recomandă prudență la începutul săptămânii 
în mod special la banii și bunurile comune.

RACUL.  Este multă forfotă la serviciu, 
dar și în plan personal. Raționalizându-ți efici-
ent timpul și resursele, mai ales energia vitală, 
vei putea finaliza totul cu succes. Sănătatea 
fluctuează, astfel că este bine să te plimbi în 
aer liber, să te odihnești și să te alimentezi co-

rect. Este o perioadă care aduce răscoliri în relațiile de 
parteneriat. Mărul discordiei sunt banii și bunurile comu-
ne cu partenerul de viață. 

LEUL. Ești dornic de afecțiunea celor 
dragi, de compania lor și de a te ocupa de un 
hobby drag sufletului tău. Există o ruptură între 
tine și cei dragi. Astfel simți foarte bine dife-
rențele dintre voi. Îndatoririle profesionale îți 
oferă posibilitatea de a te detașa de neplăceri-

le amoroase și de a obține succese remarcabile. Lasă-te 
purtat de valurile vieții și îți va fi mult mai bine. Este nevoie 
să faci față provocărilor parteneriale.

FECIOARA.  Săptămâna debutează cu 
treburi gospodărești și cu discuții familiale. 
Predomină gustul dulce-amar acasă, dar cu 
puțin efort și bunăvoință vei depăși totul cu 
bine. Nu te lăsa luat de valul emoțiilor. Sănă-
tatea este vulnerabilă, astfel că ar fi bine să-ți 

dozezi eforturile și să-ți alegi, cu prudență, felul în care 
răspunzi la provocări. Lasă-i pe ceilalți să se bucure de 
strălucirea și căldura ta sufletească!

BALANŢA. O săptămână foarte intere-
santă vizavi de relațiile cu anturajul apropiat. 
Se întrezăresc discuții, întâlniri, călătorii pentru 
a rezolva chestiuni personale sau profesionale. 
Vorbește puțin despre tine și ascultă mai mult ce 
spun alții. Vei fi foarte surprins de câte vei afla 

spre folosul tău. Totuși, ai grijă pe cine aduci în spațiul tău 
personal, deoarece unii nu privesc cu ochi buni realizările 
tale. Aventuri la finalul săptămânii.

SCORPIONUL. În primele zile ale săptă-
mânii apar cheltuieli, însă îți cresc și veniturile. Pe 
deasupra te poți bucura și de favoruri sau cadouri 
din partea celor dragi. Fii prudent la cumpărături. 
Perioada 1-2 iunie răscolește relațiile cu anturajul 
apropiat, astfel că poate ieși la iveală un scandal. 

Prudență, detașare și fii cât mai scump la vorbă!
SĂGETĂTORUL. Este o săptămână con-

troversată, cu situaţii stresante și chiar de ne-
înțeles pe alocuri. Amintește-ți că viața este un 
film în care joci diverse roluri. Începutul acestei 
săptămâni aduce îmbunătățiri financiare prin di-
ferite variante. Vin câștigurile la care abia acum 

ai visat. Evită ziua de 1 iunie pentru cheltuieli de orice fel.
CAPRICORNUL.  Urmează o perioadă 

dificilă în privința sănătății. Chiar dacă la înce-
putul săptămânii te vei simți mai bine și dornic 
de a te implica în multe și mărunte, nu forța 
lucrurile. A doua parte a săptămânii aduce 
cheltuieli, dar și posibile creșteri salariale ne-

sperate. Vei primi mulți bani, deși nu mai credeai în șanse. 
Este bine să cumperi numai ceea ce-ți este strict necesar.

VĂRSĂTORUL.  Foarte interesante 
sunt relațiile cu prietenii care te înconjoară 
încă de la începutul săptămânii. Cu toate că 
multe aspecte discutate cu aceste persoane 
te pot întrista profund, vei recunoaște că sunt 
adevărate. Totuși, ar fi bine să renunți la per-

soanele care doar profită de pe urma ta. În a doua parte 
a săptămânii,  se prevede muncă multă, dar şi câştiguri 
considerabile. 

PEŞTII.  Ești foarte solicitat în plan pro-
fesional. Ferește-te să vorbești prea mult des-
pre tine și despre subiecte pe care le cunoști 
prea puțin. De mare folos îți vor fi discuțiile 
cu prietenii, mai ales dacă aceștia sunt mai 
în vârstă decât tine sau mai tineri, după caz. 

Fii prudent atât în privința sănătății, cât și în plan profe-
sional.
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În aceste minunate zile 
de primăvară, cu aroma flo-
rilor alese, îşi marchează 
împlinirea unei frumoase 
vârste

Iulia
TODEREAN

din or. Cernăuţi, regizoare la 
TV Bucovina, unde activea-

ză cu succes şi ardoare tinerească. Se bucură de sti-
ma şi dragostea celor apropiaţi, a rudelor, prietenilor şi 
a colegilor de breaslă. 

Cu ocazia zilei de naştere, ei toţi o felicită şi-i do-
resc din suflet multă sănătate, noroc şi fericire, realiza-
rea tuturor viselor, succese remarcabile în activitatea 
de zi cu zi şi doar clipe fericite în viaţă. Splendoarea 
acestui Florar  să-i bucure zilnic inima, să-i fie viața ca 
aroma florilor.  Orice clipă să fie un prilej de bucurie, iar 
steaua norocului s-o călăuzească mereu.

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

La mulți ani!

La 21 mai şi-a sărbătorit ziua de naştere, adunându-şi la buchetul vieţii încă un minunat Florar, 
doamna

Natalia
TKACIUK

din or. Cernăuţi. Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste, un sincer „La mulţi ani!” cu urări de bine şi  
noroc  îi adresează foştii colegi de la „Libertatea Cuvântului”, unde a activat în ultima perioadă de 
timp, dorindu-i multă sănătate, fericire şi realizări, succese frumoase în toate. Fie ca aceste zile 
minunate de primăvară, cu soare luminos, să-i încălzească şi în viitor inima, toate gândurile bune 
să devină realitate, visele să se materializeze, prietenii adevăraţi să rămână mereu aproape, iar 
dragostea să fie cea pentru care merită s ă 
trăieşti o viaţă.

De ziua ta noi îţi dorim 
Să fii mereu aşa frumoasă
Şi veselă precum te ştim. 
Fii sănătoasă, fericită, 
Fii respectată şi iubită. 

Noi îţi dorim ca drumul vieţii
Să-ţi fie presărat cu flori 
Şi în fiecare dimineaţă
Să-ţi fie cerul fără nori.

La mulți ani!
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Monica BELLUCCI, apariție de senzație la 
Cannes! Ce bine arată actrița de 54 de ani!

Diva a strălucit pe covorul roșu, 
motiv pentru care putem afirma că la 
cei 54 de ani ai săi le poate da cu le-
jeritate clasă multor doamne și dom-
nișoare de la Hollywood și nu numai. 
Mai mult decât atât, actrița a reușit să 
atragă toate privirile în ținute clasice, 
aparent simple, însă purtate cu grație 
și rafinament, două dintre caracteris-
ticile esențiale ce alcătuiesc un „total 
look” de bun gust și apreciat de critici. 

Născută la 30 septembrie 1964, la 
Citta di Castello, Italia, Monica Bellu-
cci este urmaşa unei alte dive cele-
bre din aceeaşi ţară, Sophia Loren, 
în materie de senzualitate şi forme 
voluptuoase, pe care actrița nu le-a 
pierdut odată cu trecerea timpului. 
Pentru una dintre serile de gală, Mo-
nica Bellucci a optat pentru o salopetă 
neagră dintr-un material ușor lucios, 
cu mânecile bufante și prinsă în talie, 
care i-a scos acesteia în evidență si-
lueta remarcabilă.

Festivalul de Film 
de la Cannes, ca în 

fiecare an, aduce cu 
sine și apariții spec-
taculoase ale vede-
telor care participă, 
ediția de anul acesta 
nefăcând notă dis-
cordantă la acest ca-
pitol. Una dinte cele 
mai stilate și bine îm-
brăcate prezențe, po-
trivit specialiștilor de 
la Vogue, a fost Moni-
ca Bellucci.


