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Alegeri parlamentare 2019. Cine va reprezenta
românii bucovineni în Rada Supremă?

Campania electorală pentru
alegerile parlamentare anticipate
din 21 iulie 2019 este în toi. Partidele politice au început să anunțe listele candidaților. Și de data
aceasta alegerile parlamentare
vor fi organizate pe baza sistemului electoral mixt. Adică, 225
de candidați incluși pe listele de
partid vor obține în mod garantat
un mandat de deputat. Restul vor
fi aleși în circumscripțiile uninominale. De menționat că Legislația
ucraineană nu garantează minorităților naționale dreptul la un mandat garantat la nivel parlamentar.
Unica posibilitate ca vocea românilor din regiunea Cernăuți să fie
auzită în Parlament rămâne Circumscripția electorală nr. 203, cu
centrul la Noua Suliță. Această
circumscripție include raioanele
românești Herța, Hliboca, Noua
Suliță, parţial raionul Storojineț și o
parte din raionul Sadagura a orașului Cernăuți. În total sunt aproximativ 175 mii de cetățeni cu drept
de vot și 131 secții de votare.
Luni 10 iunie, Comisia Electorală Centrală a înregistrat primul
candidat de etnie română care intenționează să obțină un mandat
de parlamentar în Circumscripția
electorală nr. 203. Este vorba de
Ion Popescu, care de data aceasta s-a înscris în cursa electorală candidat independent. Ion
Popescu e roman get-beget și la
acei 55 de ani ai săi a fost ales de
mai multe ori deputat în Rada Supremă. Este președintele Uniunii
Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina", cu sediul
central la Hliboca. La organizația
respectivă au aderat în timp câteva societăți publice românești, in-

clusiv din Transcarpatia. Oricum,
la Cernăuți există o sumedenie
de societăți românești, care se
dușmănesc fățiș de ani de zile, iar
Ion Popescu cu greu își va putea
contura numele unicului candidat
al românilor bucovineni în Rada

tem presupune că foștii colegi de
partid au decis să pună miza pe
acest candidat.
Un alt candidat cu origini românești este Artur Muntean, fiul
actualului președinte al Consiliului
Regional Cernăuți, Ion Muntean.

că, gestionează discret afacerile
tatălui și nu pare a fi prea mândru
de originile românești. Tatăl său,
Ion Muntean, poartă în suflet un
vis îndrăzneț – de a câștiga un
mandat de parlamentar. El este
foarte apreciat de Iulia Tymoșe-

Supremă. Modest din fire, Ion Popescu nu se declară un om înstărit.
O bună perioadă nici nu a fost angajat în câmpul muncii. Are două
locuințe, dar locul de reședință al
candidatului a rămas satul natal,
Pătrăuții de Jos. Pe ce bani face
campanie electorală Ion Popescu
nu știe nimeni. Până în 2014 era
membru al fracțiunii parlamentare
a Partidului Regiunilor. Astfel, pu-

Acesta va candida tot în circumscripția 203. Anunțul a fost făcut de
Muntean-tatăl, care în același timp
este liderul local al partidului „Batkivșcyna” condus de Iulia Tymoșenko. Artur este deputat în Consiliul
Orășenesc Cernăuți, ales într-o
circumscripție din care face parte
cartierul Roșa al orașului Cernăuți,
zonă locuită preponderent de români. El nu este o persoană publi-

nko, pentru fidelitate politică și
rezultatele obținute la scrutinele
anterioare. Cu ceva timp în urmă,
Iulia Tymoșenko a venit în mod
expres la Cernăuți pentru a-l felicita personal pe dl Ion cu ocazia
zilei de naștere. Un gest de mare
încredere și apreciere. Acum visul
lui Ion Muntean poate fi împlinit
de Muntean-junior.
Grigore Timiș este un alt ro-

mân, care posibil va candida în
circumscripția 203. Născut la Cupca, un sat locuit de români vrednici
și cu mândrie națională, Timiș a
câștigat în 2014 mandatul de parlamentar la ultimele alegeri tot în
această circumscripție.
De menționat că în anul 2012
a mai candidat pentru Rada Supremă din partea partidului „Udar”,
condus de Vitali Klyciko. A pierdut
alegerile, având în față un rival de
forță, Ghenadi Fedoreak, susținut
de Partidul Regiunilor. În schimb,
s-a revanșat peste doi ani, în 2014,
când în mod surprinzător l-a învins la voturi pe cunoscutul om de
afaceri, Ion Semeniuc. Timiș este
membru al fracțiunii parlamentare
„Blocul lui Petro Poroșenko”. La
fel ca și alți deputați care reprezintă coaliția de guvernământ, a
beneficiat de resurse importante
din Bugetul statului pentru circumscripția pe care o reprezintă. A
cutreierat toate satele și cătunele
românești din zonă și a fost omniprezent la toate evenimentele inaugurale din circumscripție. Chipul
său este nelipsit pe panourile electorale situate la marginea drumurilor cu mesaje despre faptele bune
pe care le-a făcut pentru comunitate. Este semnul că Grigore Timiș
va încerca să revină în Parlament.
Indiferent cine va câștiga alegerile, important e ca viața oamenilor să devină mai bună. De fiecare dată ne punem mari speranţe în
cei care vor câştiga alegerile, pentru ca în consecință să rămânem
cu sentimentul că am fost iarăși
păcăliți. Oricum, spusele lui Stalin
rămân actuale: „Nu contează cine
votează. Contează cine numără
voturile”.

Lucrările agricole de
primăvară, întârziate
din cauza ploilor

Campania agricolă de primăvară
este întârziată în regiunea Cernăuți.
Precipitaţiile abundente din ultima
perioadă au afectat lucrările de însămânţare. În aceste condiții fermierilor le-a fost imposibil să finalizeze
însămânțările de primăvară. După
ploi meteorologii anunță vreme caniculară, astfel că multe culturi pot fi
compromise. Mykola Gavriliuk, președintele Asociației agricultorilor din
regiunea Cernăuți, susține că după
perioada ploilor fermierii vor trebui
să continue fertilizarea terenurilor

cu îngrășăminte. Precipitațiile din
această primăvară au depășit de 2,5
ori norma, anunță Departamentul regional de dezvoltare agroindustrială.
„Studiul efectuat arată că randamentele culturilor vor fi bune. În ceea ce
privește culturile de primăvară, din
cauza precipitațiilor abundente, în
regiune nu a fost însămânțată suprafaţa planificată de terenuri cu floarea-soarelui, soia și porumb", spune
Bogdan Boiciuk, director-adjunct al
Departamentului regional de dezvoltare agroindustrială.

Frați români, nu vă lăsați!
La „Libertatea Cuvântului” vă abonați!
Continuă abonarea pentru a doua
jumătate a anului 2019
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O treime din ruși susțin anexarea
Donbasului de către Rusia

Aproape o treime din ruși
susțin ocuparea Donbasului,
potrivit unui sondaj efectuat
în Federația Rusă. Răspunzând la o întrebare despre
viitorul politic al Donbasului,
zonă de conflict între Armata
Ucrainei și separatiștii proruși, 29% dintre respondenții
ruși au declarat că ar dori ca
regiunea Donbas să devină
stat independent, în timp ce
27% au spus că ar dori ca regiunea să devină o parte din
Federația Rusă. Sondajul a

fost efectuat de un ONG rus,
informează Unian. Aproximativ 17% dintre respondenți au
spus că ar dori ca Donbasul
să rămână parte a Ucrainei,
dar ar trebui să fie guvernat
din punct de vedere politic independent de Kiev. Doar 14%
dintre respondenți au declarat că ar dori ca Donbasul
să revină Ucrainei și să aibă
același statut ca înainte de începerea războiului. Totodată,
13% nu au dorit să răspundă
la întrebare.

Noul ministru de Externe de la Chișinău:
Subiectul federalizării nu este pe agendă

Nicu Popescu, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, afirmă că planurile de federalizare nu vor fi realizate, deoarece
majoritatea cetățenilor sunt împotriva organizării federale a Moldovei. Totodată, Nicu Popescu a dat
asigurări că Acordul de asociere
cu UE va fi implementat și nu va
fi revizuit așa cum anunța anterior
președintele Igor Dodon. „Eu sunt
împotriva federalizării. (...) Federalizarea nu poate fi impusă. Ori
dacă vă uitați la partidele politice

niciodată nu a existat o majoritate care vrea federalizarea. Eu știu
că la fel ca mine cred majoritatea
cetățenilor și partidele politice. Nu
văd niciun risc. Subiectul federalizării este fals. Nu este pe agenda

politică”, a spus Nicu Popescu,
ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Demnitarul a
subliniat că în ultimii 15 ani, UE a
devenit cel mai mare partener al
Republicii Moldova, iar fără Acordul de asociere Moldova ar intra
într-un colaps economic, nu ar
mai avea locuri de muncă și salarii. Noul ministru ales în Guvernul
Sandu a spus că este specialist în
conflicte înghețate, precum este
cel din regiunea transnistreană.
În context, Nicu Popescu a men-

ționat că va insista în continuare
pentru retragerea trupelor rusești
din stânga Nistrului. Acesta a spus
că agenda sa de relații externe cu
Rusia nu include federalizarea,
dar include retragerea trupelor din

Transnistria și cooperarea economică.
De menționat că Franţa, Germania, Marea Britanie, Polonia şi
Suedia şi-au anunţat săptămâna
aceasta susţinerea faţă de parlamentul Republicii Moldova, a
cărui dizolvare a fost anunţată
duminică. Curtea Constituţională
a Republicii Moldova a decis la
9 iunie suspendarea temporară
a preşedintelui Igor Dodon, întrucât a refuzat să dizolve parlamentul rezultat în urma alegerilor
din 24 februarie, în condiţiile în
care legislativul nu a reuşit să
formeze în termen de trei luni o
coaliţie majoritară care să susţină un nou guvern, iar Pavel
Filip, în calitate de premier cu
mandatul expirat, a fost desemnat „preşedinte interimar”. Pavel
Filip a anunţat duminică dizolvarea parlamentului şi semnarea
decretului prin care a stabilit la 6
septembrie data alegerilor anticipate, după ce Partidul Socialist şi
blocul ACUM – care au împreună
61 de mandate de deputat din totalul de 101– au creat o coaliţie
şi au învestit un nou guvern, la
conducerea căruia a fost numită
lidera Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu. Noul
guvern a fost invalidat de Curtea
Constituţională, care, potrivit
unor observatori şi presei de la
Chişinău, este aservită controversatului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.

Papa Francisc schimbă
rugăciunea „Tatăl nostru”

Papa Francisc a aprobat
schimbarea rugăciunii „Tatăl nostru” pentru slujbele catolice. De
remarcat că modificarea se referă
strict la sintagma „nu ne duce pe
noi în ispită”. Astfel, un fragment
de frază din celebra rugăciune din
Evanghelia după Matei, mai precis „nu ne duce pe noi în ispită”,
devine „nu ne abandona/ nu ne
lăsa să cădem în ispită”. Anunțul

modificării a fost făcut de reprezentanţii Conferinţei episcopale
italiene care au precizat că noua
versiune a fost aprobată de Sfântul Scaun pe 22 mai. Papa Francisc a considerat că noua versiune este mai bună, pentru că cea
anterioară putea implica faptul că
Dumnezeu duce oamenii în ispită,
o acţiune care este contrară naturii bune şi sfinte a acestuia.

Klimkin dezminte mitul aderării Ucrainei la UE în următorii zece ani
Ministrul ucrainean de Externe, Pavlo Klimkin, a dezmințit declarațiile cu privire
la aderarea Ucrainei la UE în
următorii 10 ani. „Este un pic
regretabil să fii în rolul persoanei care contestă miturile și să
le spui oamenilor adevărul",
a scris ministrul pe pagina lui
de Facebook. „Cineva a auzit
că vom adera la UE în 2025.
Aceasta este o prostie, pentru
că pentru aceasta ar fi trebuit
de mult timp să negociem aderarea. Cineva a auzit că vom
adera peste 10 ani. Este un
termen mai real, dar tot rămâne o inepție. La urma urmei,
pentru aceasta, negocierile
privind aderarea trebuiau să
înceapă literalmente mâine",
a explicat ministrul. În același

timp, Klimkin spune că este
convins că Ucraina va deveni
membră a UE. „În mod sigur
acest lucru se va întâmpla.
Dar pentru aceasta să avem,
un candidat net superior celor
precedenți", a rezumat Klimkin.
De menționat că anterior
președintele Radei Supreme,
Andrii Parubii, a declarat că
Ucraina are o șansă mare de
a adera la Uniunea Europeană în 2025-2027. În același
timp, la începutul anului curent al cincilea președinte al
Ucrainei, Petro Poroșenko, a
declarat că Ucraina va înainta
cererea de aderare la Uniunea
Europeană în 2024. Conducerea UE a comentat cu mari
rezerve aceste planuri.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Prea multe ploi strică

n locul unei ploi de aur în luna mai, visate de
fiecare agronom, după cum afirmă semnele
„actuale” ale belșugului, în ultima lună a primăverii din anul curent a plouat aproape zilnic. Au fost
ploi abundente, iar prea multe ploi aduc pagube,
nu foloase. Cantitatea însemnată de precipitații
a căzut în perioada 20 mai – 7 iunie. După cum a
accentuat într-o conferință de presă șeful Direcției apărarea pasivă a populației din cadrul ARS
Cernăuți, Oleksii Gaidai, calamitățile naturale
au cauzat daune considerabile în patru raioane
ale ținutului: Secureni, Noua Suliță, Storojineț și
Vijnița. Au fost inundate și o parte din terenurile
arabile. Pierderile cauzate se cifrează la 113 milioane grivne.
Agricultura a fost și rămâne
o ocupație riscantă (și nu numai
la noi, ci și în întreaga lume). În
cazul dat pe ce poate conta agricultorul, fermierul nostru pentru
a-și recupera pierderile? Pe
asigurările și compensările din
partea statului sau pe recolta
salvată? Desigur, pe forțele proprii și pe îngăduiala „cancelariei
cerești”.
– Urmele ploilor se mai observă pe lanurile gospodăriilor
din raionul Noua Suliță, ne comunică șeful Direcției pentru
Dezvoltarea Agroindustrială din
cadrul Administrației Raionale
de Stat, dl Anatolie Andrițchi.
Sunt terenuri unde apa mai stă
la suprafață. După toate probabilitățile, ele nu vor putea fi folosite în actualul sezon agricol. În
data de 24 mai furtuna cu grindină s-a abătut aspra localităților
Dinăuți, Coteleu și Dranița. Iar la
31 mai a plouat parcă cu găleata la Boian și Ridkivți. Pe lângă
faptul că ploile mari au cauzat
daune agricultorilor, ele, dacă
analizăm situația în decursul întregii luni mai, au reținut încheierea campaniei de însămânțări
de primăvară. În raionul nostru
au rămas neînsămânțate circa 2
mii hectare de terenuri arabile.
Pe 1.600 hectare era planificată

însămânțarea soii, pe 600 hectare – porumbul, și încă pe 300
hectare – floarea soarelui.
Cum urmează să procedeze
agricultorii în asemenea condiții? Acolo unde solul va putea
fi lucrat zilele acestea, ei pot
semăna porumb și soia, dar de
soiuri timpurii.
În ce măsură vor putea acoperi pierderile din cauza ploilor,
culturile agricole care au rezistat?
– Voi menționa că atât culturile cerealiere de toamnă, cât
și cele de primăvară se află în
stare minunată, constată domnul Anatolie Andrițchi. Dacă
starea vremii se va ameliora și
vom avea noroc de zile însorite,
recolta de cereale timpurii va fi
ponderabilă. Măcar atâta bucurie pentru agricultori.
În alte localităţi furtunile au
făcut mai puține ravagii. Fermierul Ilie Bezușco din Oprișeni,
raionul Hliboca, se bucură că
semănăturile sunt în stare bună:
– Ne-au ocolit ploile mari și,
slavă Domnului, semănăturile
arată bine. Ca fermier, cultiv de
toate și pentru toți: cereale, rapiță, soia. Solul are umiditate îndeajuns, rămâne să avem parte
de zile senine și să putem strânge recolta fără pierderi.

Se vinde casa părintească…

Casa pentru cetățenii noștri înseamnă
mai mult decât „cetatea familială” la englezi.
Aura casei părintești îl însoțește pe om toată viața, iar odaia specială, numită la români
„casa mare”, este nu altceva decât altarul
familiei. Oamenii se străduiesc să-şi construiască o casă pe placul inimii și să aibă o
gospodărie exemplară. Or, bunăstarea sătenilor se vede după casa și gospodăria lor.
Și hărnicia, de asemenea, căci ceea ce durează românul nostru este rodul muncii lui.
Iar atunci când s-a pomenit că nu prea
are ocupație la baștină, a pornit în căutarea
norocului pe meleagurile străine. Și pentru
a demonstra că a dat de câștig bun, tot la
casă s-a gândit. Au început să apară în satele noastre case cu etaj și vile adevărate,
ca ciupercile după ploaie. Dolarii și euro
aduși în țară au pus pe roate și garantează
și acum prosperarea infrastructurii materialelor de construcție.
Casele construite pe valută străină au
ceva străin în ele. Pereții lor s-au deprins
cu singurătatea și nu mai cunosc căldura pe
care o avea casa cu pereții văruiți de gospodine în preajma marilor sărbători creștine.
Situația din țară a vitregit aceste case frumoase și arătoase. Mulți dintre stăpânii lor
nu se mai întorc la baștină, punându-și casa
în vânzare. Și dacă au norocul s-o vândă,
banii încasați nici pe departe nu acoperă
cheltuielile suportate. Punerea în vânzare
a casei părintești este un semn alarmant –
pe neobservate, încetul cu încetul, pustiesc
vetrele noastre strămoșești...
Acest lucru, deocamdată, nu se observă
în satele situate în preajma centrului nos-

tru regional, care cu adevărat pot
fi trecute la categoria „satelor împărătești”, unde preferă să-și ridice
vilele bogătanii și „aleșii sorții” de
astăzi. Acolo orice lot pentru construcție este în preț. Iar cu cât ne
îndepărtăm spre periferiile regiunii,
cu atât mai mult scad în preț casele
și gospodăriile puse în vânzare. În
localitățile, situate mai într-o parte
de drumurile principale, sunt case
rămase pustii de ani de zile. Sălbătăcesc și loturile de pământ de
lângă ele. Ierburile înalte și copacii
sălbatici, care au înlocuit plantele
cultivate și livezile înfloritoare, ne
amintesc de savanele africane. Satele rămân fără gospodari tineri și
își pierd viitorul.
Dar sunt puse multe case în
vânzare și în sate vestite, prospere. De exemplu, la Marșinți și Tărăsăuți, raionul Noua Suliță, așezate
de-a lungul drumului central spre
Moldova și în apropiere nemijlocită de centrul raional. În fiecare din
aceste sate își așteaptă negustorii
mai mult de o sută de case.
Case frumoase și gospodării
amenajate se vând în raionul Herța. Proprietarii, având un loc sub soare sigur în țările
europene, cad de acord să reducă din preț,
numai să scape de cuibul lor familial, care-i
mai leagă de baștină.
Dar există și un fenomen de altă natură.
– În satele Ciudei și Igești, localități mari
din raionul Storojineț, sunt puse în vânza-

re doar două-trei case, și atât, ne spune
domnul Anatolie Pițul, primarul Comunității Teritoriale Unite de aici. Oamenii noștri
construiesc case frumoase pentru a locui în
ele, dar nu pentru a le vinde. Lucrează și
peste hotare, și la Cernăuți, dar se întorc la

baștină. Nu trebuie să-i dezamăgim, ci să
creăm condiții pentru ca mai mulți tineri să
aibă ocupație în satul natal.
La Ciudei și Igești cântecul atât de îndrăgit „Casa părintească nu se vinde” este
înțeles în sens deplin.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Cetățeni străini reținuți la frontieră

Doi cetățeni străini – un bărbat și o femeie, au
fost reținuți de grănicerii de la Pichetul „Seleatin”. În
discuția cu apărătorii frontierei aceștia au recunoscut
că sunt cetățeni ai Republicii Polonia, ba mai mult, la
cerința grănicerilor au prezentat pașapoartele pentru

străinătate. Străinii au mai spus că sunt turiști și că
intenționează să călătorească prin România și că pe
teritoriul Ucrainei au nimerit întâmplător, deoarece
au pierdut orientarea. „Turiștii” au fost transmiși poliției de frontieră române.

Grav accident rutier la ieșirea din Cernăuți
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Rezistență opusă poliției

Un bărbat în vârstă de 55 de ani din orașul Cernăuţi a primit o
pedeapsă de trei ani de limitare a libertății pentru faptul că a opus
rezistență unui lucrător al poliției. Ancheta a stabilit că în luna martie a
anului curent, aflându-se în stare de ebrietate, inculpatul a comis acte
mărunte de huliganism pe una din străzile centrului regional. În timpul
reținerii bărbatul a opus rezistență oamenilor legii, dar și a aplicat leziuni corporale ușoare unei polițiste.

15 ani de detenție pentru
ucidere prin culpă

Procuratura locală Cernăuți a transmis în judecată actul de învinuire referitor la un locuitor de 35 de ani al centrului regional, care a comis un omor. Anchetatorii au stabilit că în luna martie a anului curent,
aflându-se în stare de ebrietate în unul din apartamentele de pe strada
Ivasiuk din Cernăuți, i-a aplicat o lovitură mortală de cuțit unui bărbat
de 34 de ani. Decesul victimei a survenit în urma pierderii masive de
sânge. Pentru fapta comisă criminalul va sta după gratii 15 ani.

Pe strada Galyțkii Șliah s-au tamponat un Peugeot-208 și un Volkswagen Caddy. La locul cu pricina a sosit un grup operativ de anchetă, salvatori și
echipaje ale medicilor. Polițiștii au constatat ulterior
că șoferul Caddy-ului, un tânăr de 18 ani din raionul Vijnița, nu a calculat bine starea carosabilului, a
pierdut controlul volanului și a ieșit pe contrasens.

Aceasta a și cauzat ciocnirea frontală a celor două
mașini, la volanul celeilalte aflându-se o cernăuțeană de 53 de ani. La momentul impactului în Peugeot, în afară de șoferiță se aflau fiica și ginerele ei,
precum și nepoțica de patru anișori, iar în cealaltă
mașină – numai șoferul. Toți maturii au fost spitalizați
cu traume de diferit grad.

Amfetamină și pachete cu explozibil
sustrase de la un cernăuțean

Toate acestea au fost depistate în timpul
unei percheziții sancționate efectuate la un locuitor în vârstă de 32 de ani al orașului Cernăuți. Au fost sustrase substanțe narcotice pentru
suma de 600 mii grivne, dar și trei pachete cu
explozibil. În încăperea arendată de infractor au
fost descoperite, de asemenea, muniții de calibru diferit, cântar electric și alte lucruri, care
dovedesc complicitatea bărbatului la realizarea
drogurilor. Față de infractor au fost demarate
două proceduri penale. Toate lucrurile sustrase
au fost expediate la expertiză. Bărbatul riscă
o pedeapsă de opt ani de privare a libertății.
Cercetările în acest caz continuă. Oamenii legii
verifică canalele de livrare a amfetaminei și încearcă să identifice persoanele, care pot fi complice la realizarea drogurilor.

Circa 20 tone de spirt
păstrate în camioane

Colaboratorii organelor de drept din ținut au arestat autocamioanele în care infractorii păstrau aproape 20 tone de spirt. Amintim că
la finele lunii mai a anului curent oamenii legii au lichidat un canal
de furnizare pe teritoriul Ucrainei a spirtului contrafăcut din Republica
Moldova. Astfel, pe teritoriul unei gospodării de fermieri din raionul
Noua Suliță au fost descoperite cinci unități de transport, în care erau
păstrate butoaie cu spirt contrafăcut pentru suma de circa patru milioane grivne. Judecătoria raională Șevcenko a orașului Cernăuți a
dispus arestarea mijloacelor de transport, în care era păstrată marfa
de contrabandă.

Schimb de focuri
în munți

Incidentul s-a produs în localitatea Șepit din raionul Putila. Sosind la fața locului, poliția a constatat că între câțiva
bărbați s-a iscat un conflict după ce ei au consumat o bună
doză de alcool. Cu timpul, cearta s-a transformat în bătaie
adevărată și a finalizat cu un schimb de focuri din pistoale-automate tip „Kalașnikov”. Oamenii legii au constatat că
cearta s-a iscat între un locuitor al satului Șepit şi alți trei
bărbați originari din centrul raional Putila și localitatea Kiseliți. Poliția a sustras de la infractori circa 500 mii de gloanțe de calibru diferit, grenade, un revolver, piese de schimb
pentru arme și un autovehicul. Aceștia au fost reținuți.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Cum alegem ochelarii de soare în funcţie de forma feţei,
culoarea părului şi nuanţa tenului

O

Culoarea lentilelor ar trebui să fie cât mai apropiată de nuanţa părului. În
privinţa nuanţei tenului,
trebuie să ţinem cont
de tonul rece sau cald:
tenurilor în nuanţe reci
li se potrivesc ramele şi
lentilele negre, gri, roz,
chihlimbar, iar celor în
nuanţe calde li se potrivesc ochelarii cu rame şi
lentile de culoarea piersicii, roşii, crem, turcoaz.

chelarii de soare sunt un accesoriu indispensabil atunci când soarele puternic îşi face
simţită prezenţa. Medicii oftalmologi recomandă
să purtăm ochelari de soare doar dacă suferim
de fotofobie sau dacă lumina solară este foarte
puternică, ne strâng ochii sau lăcrimăm intens.
Cum alegem ochelarii de soare în funcţie de forma feţei şi la ce detalii trebuie să fim atenţi.

Înainte de a cumpăra o pereche de
ochelari la preţuri mult mai ieftine şi de calitate îndoielnică, ţine cont de faptul că o lentilă aleasă greşit îţi poate afecta vederea şi
îţi va crea o falsă iluzie de protecţie împotriva razelor solare. Aşadar, nu face economie
atunci când vine vorba de sănătatea ochilor.
Cele mai indicate lentile pentru ochelarii de
soare sunt cele heliomate sau de culoare
deschisă, dar cu dioptrii adecvate fiecărei
persoane. Cei care poartă ochelari de soare trebuie să fie foarte atenţi ca imaginea
să nu fie deformată de lentile, pentru că
acest lucru afectează vederea şi dă dureri
de cap. În plus, e bine să fie evitată purtarea îndelungată a ochelarilor de soare cu
lentila închisă la culoare, cei negri în mod
special, pentru că pot crea dependenţă şi
poate apărea chiar o sensibilitate exagerată
la lumină.

Cum alegem
ochelarii de soare în
funcţie de forma feţei

Ochelarii de soare se găsesc într-o sumedenie de forme, dimensiuni şi culori, însă
trebuie să îndeplinească un criteriu esenţial:

să respecte forma feţei, astfel încât trăsăturile să nu fie ascunse sau exagerate de purtarea unui anumit tip de ochelari. Ochelari
de soare pentru faţa rotundă. Persoanele
cu faţa rotundă trebuie să aleagă ochelari
de soare cu unghiuri ascuţite (pătraţi sau
dreptunghiulari) sau modele cu lentile alungite, în lateral, cu rame înguste, geometrice,
pentru a masca rotunjimea feţei şi pentru a
scoate în evidenţă alte trăsături ale feţei.

Ochelarii
trebuie să
respecte regula „100%
protecţie
UV”

Ochelari de soare pentru faţa
ovală. Faţa ovală este considerată perfectă pentru orice model de ochelari de
soare. Cu toate acestea, nu trebuie alese
ramele înguste sau mult prea rotunde.

Ochelari de soare pentru faţa
pătrată. Dat fiind faptul că trăsăturile feţei sunt în unghi drept, cei mai potriviţi ochelari de soare sunt cei rotunzi sau ovali, care
îndulcesc natura unghiulară a feţei.

Ochelari de soare pentru faţa
alungită. În cazul persoanelor cu faţa
alungită, trăsăturile ascuţite, necesită ochelari de soare cu lentile dreptunghiulare sau
ochelari tip pilot şi ramele care acoperă

centrul feţei şi creează un efect de diminuare optică a lungimii feţei.

Cum alegem ochelarii de
soare în funcţie de culoarea
părului şi nuanţa tenului. Culoarea ramelor şi a lentilelor ochelarilor de
soare ar trebui să completeze nuanţele naturale ale părului şi tenului fiecărei persoane.

Chiar dacă ochelarii de soare sunt mai
degrabă un accesoriu
estetic, medicii avertizează că trebuie să fim
foarte atenţi la calitatea
lor. Întotdeauna eticheta
trebuie să precizeze că
lentila respectivă oferă protecţie 100% împotriva razelor ultraviolete. De asemenea,
nu trebuie trecut cu vederea lipsa însemnului „CE”, care indică faptul că lentilele corespund standardelor europene. Mare atenţie
şi la materialul din care sunt fabricate ramele. De multe ori, preţul mic reflectă utilizarea
unor materiale îndoielnice, care pot da diverse reacţii alergice.

TRUCURI ESENŢIALE PENTRU UN GRĂTAR PERFECT

O

dată cu sosirea vacanţei de vară debutează,
oficial, şi sezonul grătarelor. Pentru ca ieşirea
la iarbă verde să fie o odihnă cât mai reuşită, iată
câteva sfaturi utile pentru un grătar perfect.

* Nu gătiţi carne rece. Aduceţi
carnea la temperatura camerei înainte de a
o prepara. Dacă nu faceţi aceasta, riscaţi să
ardeţi carnea la exterior până ajunge interiorul să se pătrundă.
* Preîncingeți grătarul. Dacă
vreţi ca rezultatul să fie cu gust şi aspect
deopotrivă, încingeți grătarul înainte de a
pune carnea pe el.
* Tăiaţi carnea subţire. Cu cât
carnea e tăiată mai subţire, cu atât mai repede se pătrunde.
•

* Fără grăsime în exces. Înainte
de a pune carnea pe grătar, înlăturaţi excesul de marinată. În cazul în care aveți o
bucată de carne mai grasă, puteți să o semipreparați pe plită.
* Aromatizați grătarul. Dacă ungeți grătarul încins cu ceapă sau usturoi,
veți da un plus de aromă fripturii.
* Curățați grătarul. Dacă doriți să
folosiţi grătarul cât mai mult timp, vă sfătuim să nu-l neglijați și să-l lăsați întotdeauna
curat.

Gătiţi gustos împreună cu noi!

Costiţe de miel
la grătar

Peşte condimentat
la grătar
Ingrediente: 3-4 porţii de peşte macrou, condimente, usturoi, ulei de măsline.
Preparare. Peştele se decongelează, se spală, se curăţă, se şterge bine cu
şerveţele de bucătărie, pentru a elimina apa
care ar putea să lipească carnea de grătar.
Se condimentează după gust, se pune pe
grătarul bine încins, apoi se întoarce de pe
o parte pe alta, o singură dată. Între timp, se

Ingrediente. 1 kg de costiţe de miel,
150 ml ulei de măsline, 1 pahar vin roşu, 2 căţei de usturoi, sare, piper, oregano după gust.
Preparare. Costiţele se spală, se ung
cu ulei de măsline, apoi se condimentează
cu sare, piper, oregano, se stropesc cu vin
şi se lasă să se întrepătrundă aromele circa o oră. Se pun apoi pe grătar şi se ung
din când în când cu ulei de măsline. După
ce s-au rumenit, se scot pe un platou şi se
presară usturoi.

prepară mujdeiul de usturoi (usturoiul pisat
se freacă puţin într-un mojar cu ulei, sare,
un strop de oţet, apoi se adaugă apă, câte
puţin până se formează o pastă. Se serveşte peştele cu mujdei.

din roşiile zdrobite şi un căţel de usturoi zdrobit. Se lasă să se întrepătrundă aromele, se
asezonează cu pătrunjel şi se adaugă peste
aripioare. Pe o farfurie se aşează ciupercile,

Ciuperci la grătar
cu aripioare
şi sos de roşii
Ingrediente: 6 ciuperci mari, 3 aripioare, 3 copanele mici, 1/2 conservă de roşii
decojite, 2 căţei de usturoi, oţet balsamic,
sare, piper, chili, pătrunjel.
Preparare. Ciupercile se spală şi se
curăţă de pieliţe. Se condimentează şi se
stropesc cu oţet balsamic. Grătarul se încinge
şi se aşează ciupercile. Se întorc pe ambele
părţi, iar când sunt gata se aşează pe o farfurie. Un căţel de usturoi se zdrobeşte şi se
amestecă cu 1 lingură de ulei. Ciupercile se
pun în acest sos şi se păstrează la cald. Aripioarele se pun la fiert pentru 10-15 minute,
se scot, se condimentează şi se pun şi ele pe
grătar până se rumenesc. Se prepară un sos

în mijloc un inel de ardei şi aripioarele în sos.
Se presară cu pătrunjel şi se servesc calde.

Poftă bună!
Rubrică susținută
de Tatiana CARLAȘCIUC
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Ziua internațională
a prietenilor, sărbătorită la
Biblioteca din Culiceni

A

lături de familie, în viața noastră mai sunt
persoane importante care mereu ne susțin la bine și la rău, sunt acele persoane cărora le putem împărtăși toate durerile și bucuriile
noastre, care ne fac să zâmbim în momentele cele mai dificile ale vieții. Aceste persoane
sunt prietenii.
Prietenia este un lucru magic, este o comoară de preț care
în ziua de azi se câștigă greu. Ea
nu se cumpără și nici nu se vinde.
Însă, sunt două tipuri de prieteni:
adevărați și falși. Lumea e plină de
asemenea persoane. Nu degeaba
se spune că „prietenul la nevoie
se cunoaște”, un prieten adevărat
nu te va trăda nicicând. Pe lângă
toate acestea, există încă o prietenă bună a omului, ea este singura care nu judecă, nu jignește și
vine mereu în ajutor. Această prietenă este cartea. Ea nu-ți pune
întrebări care te deranjează și nu
te trădează niciodată, este mereu

acolo când ai nevoie de ea și de
sprijinul ei, ea nu spune niciodată
că nu are timp sau că e prea obosită.			
La 9 iunie a fost sărbătorită
Ziua internațională a prietenilor.
În această zi, la Biblioteca din satul Culiceni, raionul Herţa, pentru
cititori au fost organizate jocuri și
concursuri interesante. Principalul
scop a fost ca, prin toate greutățile, copiii să treacă împreună cu
prietenii lor. Una dintre cele mai
interesante și îndrăgite acțiuni din
această zi a fost concursul „Găsește petalele prieteniei”. Această
„căutare” a devenit o tradiție bună

la biblioteca noastră. De data
aceasta am avut în față floarea
numită „Prietenia”, petalele căreia au fost ascunse, iar copiii prin
diferite ghicitori și semne trebuiau
să le descopere. În timpul jocului
ei au aflat multe lucruri interesante
și au dat dovadă de faptul că sunt

„Scrisori eminesciene”,
necitite încă până la capăt

L

a 15 iunie se împlinesc 130 de ani de la trecerea în eternitate a Poetului
nostru național, Mihai Eminescu. Această dată jubiliară va fi însoțită de
acțiuni de omagiere a lui Mihai Eminescu, cel care a devenit simbolul cultural al românilor de pretutindeni. Ele vor avea loc pe întregul glob, acolo
unde bat în unison inimi românești, încălzite și de razele Luceafărului fără
de moarte. La Cernăuți, de asemenea.

După cum comunică presa
din România, la 130 de ani de
la dispariția Poetului nostru național, Mihai Eminescu, la Teatrul
de Artă Deva în ziua de 13 iunie
urmează să aibă loc spectacolul
„Scrisori eminesciene”, susținut
de actorul George Custura de la
Teatrul „Sică Alexandrescu” din
Brașov. De asemenea, spectacolul poetic „Scrisori eminesciene”
va fi prezentat și în Republica
Moldova – la Cahul.
Despre spectacolul lui George Custura, susținut anterior,
presa scria: „Marile resurse ale
gândirii social-estetice a lui Eminescu, concepția despre lume

și viață a poetului, protestul său
romantic față de
scepticismul contemporanilor, față
de falsele idealuri
și valori sau a lipsei totale de idealuri, indignarea
poetului, revolta
lui romantică viciilor
incurabile
– care urâțeau
până la desfigurare fața societății
contemporane lui – își găsesc o
expresie artistică desăvârșită în
cele cinci „Scrisori” eminesciene”.

Prin densitatea ideilor, prin
sinteza tuturor categoriilor eminesciene și a procedeelor artistice, „Scrisorile” eminesciene reprezintă punctul de vârf al puterii
de gândire și a capacității de creație a poetului. Apariția lor constituie o cotitură revelatoare
în creația poetică eminesciană, ele aparținând acelei perioade
când geniul eminescian
evoluează
vertiginos
către „Luceafărul”.
Despre
George
Custura, Adrian Lesenciuc, poet, prozator și
critic literar, spunea:
„Un romantic perpetuu,
așa cum își spune, actorul brașovean George
Custura îl readuce de
aproape douăzeci de
ani pe Mihai Eminescu,
Marele Romantic, în
prezentul continuu al
Scrisorilor sale. „Scrisori eminesciene. Teatru poetic” – un spectacol care îți rămâne lipit
de suflet”.

prieteni adevărați, găsind toate
petalele „Prieteniei”.
Încă un scop pe care am dorit
să-l realizăm a fost ca toţi să înțeleagă, că una dintre cele mai bune
prietene ale omului poate fi și este
cartea. Cartea, cu siguranță îl face
pe om mai bun la suflet şi mai

atent faţă de alţii. De aceea, trebuie pur și simplu să găsiți măcar o
oră liberă pentru această prietenă
devotată – cartea.
Tatiana ANDRUS,
șefa Bibliotecii din Culiceni

Ilustrul discipol al lui
Chopin comemorat
la Cernăuți

D

uminica trecută, la Cernăuți a fost inaugurată placa comemorativă, consacrată compozitorului Carol Miculi, cu origini armeano-polono-românești. Placa comemorativă, realizată
pe mijloacele bănești ale comunității armene
din Cernăuți, a fost instalată pe o clădire de pe
strada ce poartă numele compozitorului, fostului student al genialului Chopin la Paris. Carol
Miculi, care era prieten cu Iraclie Porumbescu,
a observat capacitățile fenomenale ale fiului
acestuia, Ciprian Porumbescu.

Carol Miculi s-a născut la 22 octombrie 1821,
la Cernăuți, într-o familie armenească. A studiat mai întâi medicina la
Viena, de unde în 1844
a plecat la Paris. Acolo a
fost studentul lui Frédéric

Chopin. În semn de recunoștință, în decursul
întregii sale vieți Carol
Miculi a propagat creația
eminentului său profesor.
El a dat o apreciere și
cântecelor populare românești.

Pagină realizată de Vasile CRALAȘCIUC
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„Sănătatea relațiilor familiale este un dar divin”
E un adevăr confirmat de dinastia de medici AMIHALACHIOAIE

M

edicina este pasiunea și destinul familiei Amihalachioaie.
Părinții și cei doi fii ai lor au absolvit una și aceeași instituție de învățământ – Universitatea de Medicină din Chișinău.
Pavel, fiul lui Pavel Amihalachioaie din Molnița, raionul Herţa, a
ajuns student în capitala Moldovei după ce a urmat Colegiul de
Medicină din Bălți și avea deja specialitatea de tehnician dentar.
Acolo și-a găsit ursita și în curând tinerii specialiști – stomatologul-chirurg Pavel și medicul-ginecolog Rodica Amihalachioaie au
venit la Cernăuți, în orașul unde le-a fost menit să-și dureze casă
și să-și îndeplinească misiunea, pe care și-au asumat-o, dând jurământul lui Hipocrate.
Tinerii medici, Pavel și Rodica, au dat și alt jurământ – unul altuia – de iubire și fidelitate pentru toată viața. Or, ei, deprinși să
stea la straja sănătății oamenilor, au înțeles că sănătatea relațiilor familiale este un dar de la Dumnezeu.

Pe urmele părinților
Pe când fiii lui Pavel și Rodica Amihalachioaie
– Iulian și Constantin – erau elevi la Școala medie
nr.10 de la Roșa, lor li se prezicea cariera de medic.
Așa și s-a întâmplat. Iulian, fiul mai mare, a pornit
exact pe urmele tatălui său – a învățat mai întâi la
Colegiul de Medicină din Bălți, însușind specialitatea
de tehnician dentar, apoi s-a înscris la Universitatea

de Medicină din Chișinău. În anii de neuitat de studenție a întâlnit-o pe Natalia, viitoarea lui soție, și au
revenit la Cernăuți, ambii cu diplomă de medic și cu
certificatul de căsătorie. O poveste de dragoste și de
viață exact ca cea a părinților.
Constantin, mezinul, primind atestatul de maturitate, s-a dus direct la Universitatea de Medicină din
Chișinău, alegându-și aceeași specialitate – de stomatolog.
– Nu este vorba numai de o tradiție a familiei
noastre, pur și simplu, Universitatea de Medicină din
Chișinău are o imagine bună în Europa, pregătind
specialiști de înaltă calificare, afirmă domnul Constantin Amihalachioaie.
– Așa a fost și pe timpurile tinereții noastre, afirmă domnul Pavel. Am învățat foarte serios și profund, conștientizând că un medic nu are dreptul să-și
cunoască superficial profesia. Este vorba doar de
sănătatea oamenilor. Am dorit să învețe aşa și fiii
noștri. În fiecare an, în perioada practicii de vară, și
Iulian, și Costică au fost lângă mine, în cabinetul de
chirurgie de la Policlinica stomatologică din Cernăuți,
unde lucrez de-o viață. Au însușit deprinderile practice sub supravegherea mea și acum mă bucur că

sunt foarte buni specialiști și și-au depășit părintele.
Dacă familia de medici Pavel și Rodica Amihalachioaie nu au întâmpinat nici un fel de obstacole în
ceea ce privește angajarea la Cernăuți, în privința
fiilor lor au fost unele complicații.
– Atunci era un singur stat – URSS – și cu diploma de specialist din Moldova puteai să te angajezi
la lucru oriunde în spațiul sovietic, povestește domnul Pavel. Acum Ucraina și Moldova sunt două state
independente și ca un specialist cu studii făcute în
Moldova să fie primit la lucru în Ucraina, chiar de
este cetățeanul ei, se cer înfăptuite anumite proceduri. Dacă în privința lui Iulian și a Nataliei a fost mai
complicat, când i-a venit rândul lui Costică, aceste
proceduri s-au mai simplificat.
– După Universitatea de Medicină din Chișinău
am devenit interni în oraşul Ivano-Frankivsk, continuă domnul Constantin. Și fratele Iulian și eu am
fost primiți acolo bine, profesorii erau indulgenți cu
noi, înțelegând că în câteva zile nu poți trece ușor
de la terminologia învățată în limba română la cea
ucraineană, dar am făcut față, am primit calificarea
necesară și ne facem datoria de medici-stomatologi.
– Iulian a lucrat un timp oarecare medic-stomatolog la Comisariatul militar din Cernăuți și a devenit

apoi medic-stomatolog particular, are cabinetul său
stomatologic, constată domnul Pavel.
– Trei ani am lucrat și eu împreună cu fratele, am
obținut o practică bună și, iată, zilele acestea mi-am
deschis cabinetul stomatologic propriu, se arată a fi
mulțumit Constantin Amihalachioaie.
Ca și fratele său Iulian, Constantin este un specialist iscusit și în stomatologia terapeutică, și în cea
ortopedică.
– Clienți avem, fiindcă oamenii s-au convins de
calitatea muncii noastre, afirmă cu optimism domnul
Constantin.

Vorbele bune –
anestezie pentru suflet
Așa sunt ei, toți medicii din dinastia Amihalachioaie. Când chirurgul stomatolog Pavel Amihalachioaie își
așează în jilț pacientul nu uită să-i spună o vorbă calmă, bună și înțeleaptă, care mai întotdeauna are efectul
anesteziei. La fel și medicul-ginecolog Rodica Amihalachioaie care își primește pacientele ca o mamă grijulie.
Sincer le dorește naștere fără complicații, iar copiii să le
aducă fericirea de mamă, să le întărească familiile. Deși
lucrează la o policlinică orășenească, de medicul-ginecolog Rodica Amihalachioaie știu femeile din raioanele
sătești, mai ales din Herța, care se străduiesc să fie consultate anume de ea.
Soții Pavel și Rodica Amihalachioaie se simt fericiți și
în rolul de bunei.
– Soția lui Costică, Irina, este ucraineancă și am primit-o cu mare drag în familia noastră, mi se destăinui
domnul Pavel. Iată, cu nepoțica ne străduim să vorbim
românește. Și să știți cât de frumos îmi spune românește „Bună ziua”.
La fel de sincer se bucură toți membrii acestei dinastii
când pacienții le spun din suflet: „Îți mulțumim, doctore!”.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Rezultatele în preliminariile Euro 2020.
Cupa regiunii Cernăuți la fotbal
Ucraina, victorie la limită cu Luxemburg (1:0)

Grupa D
Danemarca – Georgia – 5:1
Irlanda – Gibraltar – 2:0
Grupa F
Malta – România – 0:4
Insulele Feroe – Norvegia – 0:2
Spania – Suedia – 3:0
Grupa G
Macedonia de Nord – Austria – 1:4
Letonia – Slovenia – 0:5
Polonia – Israel – 4:0.

Rezultatele înregistrate în partidele disputate,
luni, în preliminariile Campionatului European din
2020:
Grupa A
Bulgaria – Kosovo – 2:3
Cehia – Muntenegru – 3:0
Grupa B
Serbia – Lituania – 4:1
Ucraina – Luxemburg – 1:0

Superliga

Campionatul regiunii Cernăuți la fotbal

Sferturi de finală.
Rezultate
Au fost disputate partidele din sferturile de finală ale
Cupei regiunii Cernăuți la
fotbal. FC TOM.studio s-a
impus cu scorul de 3:1 în
fața echipei FC Tereblecea
în cadrul sferturilor de finală
ale Cupei regiunii Cernăuți la
fotbal. Echipa Spicul de Aur
din Stroiești a învins FC Hliboca, scor 2:1, iar FC Volcineții Vechi a cedat pe teren
propriu cu scorul de 2:3 în

fața echipei FC Dovbuș. De
asemenea, FC Voloca a lăsat fără șanse echipa FC
Ceahor, scor final 2:0. În
returul sferturilor de finală
ale Cupei regiunii Cernăuți
la fotbal programate pe 19
iunie, FC Ceahor întâlnește
echipa FC Voloca. Partida
va avea loc pe stadionul din
Molodia. FC Tereblecea dispune pe teren propriu de FC
TOM.studio, iar FC Dovbuș
se va confrunta cu echipa FC
Volcineții Vechi.

Campionatul regiunii
Cernăuți la fotbal 2019

Etapa a VII-ea. Rezultate
FC Nepolocăuți – FC Voloca – 0:1
FC Universytet – FC RA-Dent – 1:2
FC Noua Suliță 2017 – FC Șkval – 1:5
FC Dnister – FC Spicul de Aur – 1:2
FC Stăneștii de Jos – FC Mahala – 1:0
Lider în clasamentul general rămâne FC Voloca,
cu 17 puncte, urmată de FC Șkval, pe locul doi, cu

16 puncte, și FC Spicul de Aur, cu 15 puncte acumulate.
În etapa a VIII-a a turneului pe 15 iunie sunt
programate meciurile FC RA-Dent – FC Stăneștii
de Jos și FC Spicul de Aur – FC Nepolocăuți. Pe
16 iunie, FC Noua Suliță 2017 întâlnește echipa FC
Dnister, FC Voloca va da piept cu FC Universytet, iar
FC Șkval dispune pe teren propriu de FC Mahala.

La Noua Suliţă s-a desfăşurat Cupa
regiunii Cernăuţi la ciclism BMX

53 de cicliști bucovineni au participat la Cupa
regională la ciclism BMX, care a avut loc la Noua
Suliţă. Potrivit antrenorului Ilie Rusu, competiţia sportivă a avut 11 probe de vârstă. Cele mai
bune rezultate au înregistrat cicliștii cernăuțeni
Vladimir Costin, Eugen Agapii, Vira Tadjymurato-

Etapa a VII-ea. Rezultate
Grupa I
FC Toporăuți - FC Ceahor – 2:7
FC Tereblecea – FC Dovduș (meci amânat)
FC Hliboca – FC Fazenda (meci amânat)
FC Stănești – FC Volcineții Vechi – 1:2
FC Molodia – FC TOM.studio – 1:3
Grupa a II- a
FC Cerepcăuți – FC Ciudei – 1:2
FC Corovia – FC Energhia – 4:0
FC Camenca – FC Lucovița – 2:1
FC Porubne – FC Maghistral – 1:3
FC Hliboca (2) – FC Tisăuți – 0:0

va și cicliștii nouăsulițeni Victoria Milian, Bogdan
Tripaduș, Inesa Vizitiu, Rostislav Sireakov, Kira
Kaletnyk, Vasyl Kravciuk, Oleksandr Sireakov și
Marcela Șpirca. Toți acești sportivi au primit medalii și diplome din partea Direcției regionale în
chestiunile sportului.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Chemarea sufletului pentru tata

R

ita a simțit întotdeauna lipsa unui umăr
puternic, care s-o ajute în toate. Cel ce
i-a dat viaţă, a părăsit-o, pe ea şi pe mama,
pe când avea doar patru anişori. Cu mintea-i
de copil, nu înţelegea nimic atunci, în afară
de aceea că tata nu va mai locui împreună cu ele, ci va veni doar în ospeţie. Mama
plângea pe ascuns, dar niciodată nu şi-a
permis să-l certe în prezenţa fiicei. Iar când
el sosea, stăteau cu toţii la masă, iar apoi
plecau cu el la plimbare. Ţine minte cum
mama îi dădea de grijă să se poarte frumos
şi să-i dea ascultare tatei.

Aproape de fiecare dată, vizitele tatei erau pentru Rita ca o zi deosebită. Îl
iubea nespus de mult. Mama era cu ea
în fiecare zi. Deseori o certa cu blândețe pentru că nu-și punea la loc încălţămintea sau jucăriile, o impunea să învețe literele atunci când ea nu prea avea
poftă şi nu-i permitea să privească mult

la viaţă tot ce-ţi oferă, să te bucuri de
dulceaţa ei şi să nu te încarci cu prea
multe probleme.
Pe când era deja adolescentă,
Ritei i se părea că tata are perfectă
dreptate. Deseori se certa cu mama,
care se străduia să-i altoiască simţul
responsabilităţii şi seriozităţii. Mai tot

timp televizorul. Despre dulciuri putea fi
vorba doar după mâncare, dar nici ele
nu erau atât de dulci ca ale tatei. Când
a crescut mai măricică, Rita a făcut mai
multe încercări pentru a-i convinge pe
părinţi să trăiască din nou împreună.
Mamă-sa i-a tăiat-o din capul locului:
– Nu te amesteca în treburile celor
maturi, tata a vrut să plece de la noi, eu
nu l-am impus.
Tatei i-a venit să râdă – la acel
moment el avea o altă viaţă. Uneori o
aducea la el acasă şi-i făcea cunoştinţă
cu nişte femei necunoscute. Ce-i drept,
acestea nu se reţineau pentru mult timp
pe la el, deoarece se schimbau ca vedetele de cinema. Unele îi erau pe plac
Ritei, altele – nu prea. Când l-a întrebat
odată de ce nu se căsătoreşte, tata i-a
zis în glumă:
– Vezi, puiule, că am prea multe femei şi-mi vine greu s-o aleg pe cea mai
bună, căci nici una nu este ca mamă-ta.
Ceva fierbinte i-a trecut fetei atunci
prin toată făptura. O iubeşte ca înainte,
s-a gândit. De ce n-ar încerca s-o reîntoarcă? Poate că ea este împotrivă.
Rita avea puţini ani pe atunci pentru a
le înţelege pe toate. Erau, într-adevăr,
lucruri pe care le puteau pricepe doar
maturii.
Timpul a trecut. Rita a crescut mare
şi a înţeles că tatăl său cel „bun şi vesel” este un tip căruia îi plac mai multe
femei şi se află în permanenţă în căutare de ceva nou. Abia atunci fata a
înțeles de ce s-a despărţit de mama
– el avea o altă femeie. De multe ori
îl auzea spunând că trebuie să iei de

timpul îi spunea că nu se poate să fii
indiferent faţă de cei din jurul tău, pentru că şi ei sunt oameni vii. Pe atunci
mintea-i de copil încă nu putea pricepe
că, prin acele întâlniri rare de tot, tata
„şi-a spălat mâinile” de toate grijile faţă
de un copil, nemaivorbind de faptul ca
să-i plătească cele câteva sute de grivne ce i se cuveneau. Numai peste ani
Rita avea să afle că mama a renunţat la
acea plată cu condiţia că tata nu va uita
de fiică şi o va vizita pentru a se simţi şi
ea copil la fel ca semenii ei. Mama nu
dorea ca fiica să simtă pierderea unuia
dintre părinţi, fiind convinsă că şi tata
își iubeşte copilul cu adevărat. Tot din
această cauză mamă-sa nu s-a recăsătorit. În schimb, tatăl său a fost un
adevărat erou: Rita nu ştie câte soţii legitime a avut. Ştia doar că are şi frăţiori,
şi surioare, despre care, nu ştie din ce
motiv, tatăl nu amintea niciodată.
Scandalul, care a mocnit ani la rând,
avea să izbucnească pe când Rita studia în anul de absolvire în şcoală. Își
dorea mult un calculator. Vroia să fie şi
ea în rând cu prietenele sale. I-a spus
mamei, care i-a retezat-o din capul locului că nu are bani pentru aşa ceva,
că este bucuroasă s-o poată îmbrăca
şi hrăni. De fiecare dată când aducea
vorba de calculator, ea dădea din mâini. Atunci i-a declarat că o să-i ceară
ajutor tatălui. Şi de ce nu? Zis şi făcut. A
venit la tata în ospeţie şi, chiar din prag,
a început să se plângă pe mama, cerându-i să-i dea bani pentru un calculator nou. Reacţia părintelui a şocat-o: el
a luat receptorul, a format numărul de

telefon şi a început s-o certe pe mama
pentru că a trimis-o la el. Îi vorbea cu
un ton foarte apăsat, spunându-i că are
fotografii şi alte dovezi cum că toţi cei
zece ani s-a ocupat de educaţia fiicei
şi că are un document cum că mama
a renunţat singură la acea plată ce i
se cade unui copil abandonat de tată
pentru că el i-a achitat înainte întreaga
sumă. În fine, i-a spus că el nu este dator nimănui cu nimic şi să nu încerce
să-i mai ceară ceva. A terminat convorbirea cu mamă-sa şi i-a ordonat fiicei să
se întoarcă acasă. Abia atunci, mama
i-a povestit Ritei adevărata istorie: cum
îl implora pe tatăl să nu o părăsească
pentru că este prea mică şi-l iubește
foarte mult. De aceea a şi renunţat la
plata ce i se cuvenea şi a semnat, la cerinţa lui, documentul prin care era scris
că el i-a achitat, chipurile, suma necesară pentru necesităţile copilului până
când va atinge majoratul. Biata mamă!
Era gata atunci să semneze orice, pentru că unica ei fiică devenise nervoasă,
dormea foarte prost şi tot timpul îl chema pe tata.

Acea situaţie a fost atunci o lovitură
grea pentru Rita. Încă nu era în stare să
le cântărească pe toate cum se cuvine.
Era ceva de neînchipuit. Era nevoită să
se zbată între dragostea sa pentru tata,
dar îi părea rău şi după mamă-sa. Nu
ştie de ce, dar s-a gândit atunci că, afară de parc, unde pleca cu tata, îngheţată, bomboane şi unele jucării ieftine,
n-a avut parte de nimic mai mult de la
el. Pe când mama, sărmana, ducea tot
greul casei: avea grijă de fiică, o ducea
la mare, îi plătea excursiile (pentru că
a avut Rita fericirea să vadă mai multe
locuri din Ucraina, dar şi din România).
Mamă-sa lucra foarte mult, se întorcea
acasă târziu. Fiica o mai şi învinuia că
habar nu are de ea, că vine târziu şi numai tata găseşte timp liber pentru a o
plimba şi a sta de vorbă cu dânsa. Cât
de mult greşea atunci? Când își aduce
aminte de reproşurile, ce i le făcea mamei, o podidesc lacrimile.
După acel caz cu calculatorul nu l-a
mai văzut mult timp pe tatăl. Vroia să-l
mai viziteze o dată, dar și-a amintit de
convorbirea lui telefonică cu mamă-sa,
de documentul despre care spunea.
Şi atunci i-a pierit orice poftă să-l mai
vadă. Înțelegea că ceva se rupe pentru totdeauna între ea și omul care i-a
dat viață. Sufletul îi spunea să nu facă
acest pas. Dar, dragostea pentru mama
și ofensa ce i-a făcut-o tatăl prin refuzul
de a-i satisface dorința s-au dovedit a fi
mai presus.
Dumitru VERBIȚCHI
(Va urma)

Doi prieteni filozofează:
- Se știe că o țigară fumată scurtează viața cu
două ore.
- O sticlă de bere băută scurtează viața cu trei
ore.
- Dar recordul absolut îl deține o zi de muncă ea scurtează viața unui om cu opt ore.
  
O tânără bine făcută urcă în troleibuz. Niște
șmecheri o admiră pe la spate. Se sfătuiesc ei și
într-un final unul se adresează către ea:
- Domnișoară, uite o mie de grivne pentru minunata priveliște pe care ne-ai oferit-o.
Tânăra ia banii, îi pune în portmoneu și zice:
- Stai, uite 200 rest. Pentru handicapați am reducere.
  
O femeie cere sfatul unei prietene:
- Dragă, nu știu ce să fac să-l dezvăț pe bărbatul meu să vorbească prin somn.
- E simplu de tot, spune cealaltă. Lasă-l să vorbească un pic ziua.
  
Trei prieteni mor într-un accident rutier. O voce
li se adresează:
- O să fiți îngropați în trei zile. Ce ați dori să
auziți de la rudele adunate la mormânt?
Primul zice:
- Mie mi-ar plăcea să aud că am fost cel mai
bun medic și cel mai bun tată în familie.
- Mie mi-ar plăcea să aud că am fost cel mai
bun profesor universitar din toate timpurile și un soț
ideal, pe care soția mea îl merită, zice al doilea.
Al treilea spune și el:
- Mie mi-ar plăcea să aud „Priviți, se mișcă!”.
  
La medic.
- Doctore, am început să beau de la un timp
cafea, dar simt durere la ochiul stâng atunci când
sorb dimineața din ceașcă cafeaua aburindă. Nu
știu, am așa o jenă.
- Stimabile, încearcă, în timp ce servești cafeaua, să scoți lingurița din ceașcă și o să vezi că dispare jena.
  
O femeie în vârstă îl roagă pe liftier s-o ducă
cu ascensorul la ultimul etaj al hotelului. În timp ce
urcau se aud tot felul de trosnituri. Femeia, albă la
față, îl întreabă pe liftier:
- Nu schimbați niciodată cablurile la ascensor?
- Ba da, le schimbăm atunci când se uzează,
răspunde liftierul.
- Și când știți că sunt uzate?
- Când se rup.
  
Un bărbat intră la o agenție de matrimoniale și
solicită ajutorul funcționarilor de acolo pentru a se
însura. Fata de la ghișeu:
- Și ce femeie ați dori – din cele care vorbesc
mult sau din categoria celorlalte?
- Care celelalte, domnișoară?

  
Unei femei în vârstă i se propune să încerce berea. Savurând băutura, doamna exclamă:
- Ce ciudat! Îmi amintește de gustul medicamentului, pe care soțul meu l-a luat în ultimii 20 de
ani.
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Zincul și beneficiile lui. De ce nu trebuie să lipsească din organism

Z

incul este un element esențial cu o multitudine de beneficii pentru sănătate, de multe ori
ignorate. Unul dintre cele mai importante este
combaterea cancerului. La fel, zincul combate
răceala, mai ales în combinație cu Vitamina C.
Avem nevoie de zinc, pentru a ne păstra sănătatea și pentru a reuși să ne ducem
la bun sfârșit sarcinile zilnice. Zincul este
foarte benefic organismului, întrucât ajută
la producția de hormoni, la refacerea fizică,
accelerează imunitatea și îmbunătățește digestia. Este și un agent anti-inflamator, de
aceea zincul are numeroase beneficii terapeutice pentru boli cronice, cum ar fi cele de
inimă sau cancerul.

cul de diabet sau infertilitate. Dacă nu aveți
suficient zinc în organism, e posibil să vă
confruntați cu stări de rău, oboseală cronică, lipsa concentrării, vindecarea încetinită
a rănilor.
Zincul se poate lua din suplimente, siropuri etc. Sursele naturale cele mai bogate în zinc sunt: cele cu proteină animală
(carne de calitate bună, anumite fructe
de mare și lactate (lapte integral și produse lactate organice și nepasteurizate).
Zincul se găseşte şi în cereale sau legume.

Cele mai întâlnite
simptome ale
deficitului de zinc

*

Zincul este prezent în toate țesuturile
și e necesar pentru o divizare celulară sănătoasă. În interiorul organismului acționează
ca un oxidant, luptând împotriva radicalilor
liberi și încetinește procesul de îmbătrânire.
* Zincul are un impact puternic și asupra echilibrului hormonal, de aceea, chiar
și o carență mică de zinc poate spori ris-

* Schimbări de apetit alimentar, inclusiv
poftă crescută pentru alimente sărate sau
dulci;
* Modificări de gust și miros;
* Modificări ale greutății corporale (cu
plus sau minus);
* Căderea părului;
* Probleme digestive, inclusiv diaree;
* Sindromul oboselii cronice;
* Infertilitate;
* Probleme hormonale;
* Imunitate precară;
* Lipsă de concentrare;

Cele mai importante
beneficii ale zincului
* Crește imunitatea și combate răcelile.
* Este un antioxidant puternic, un

tratament anti-cancer natural. Oprește
multiplicarea celulelor canceroase, mai
ales la pacienții mai în vârstă. Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au
studiat efectele suplimentării aportului
de zinc pe un număr de 50 de adulți,
unde a scăzut considerabil nivelul de
stres oxidativ.
* Echilibrează hormonii. Zincul este necesar pentru producția de estrogen și progesteron.
* Combate diabetul. Echilibrează inclusiv insulina, hormonul principal care reglează zahărul din sânge, așadar este un tratament natural împotriva diabetului.

Copiii care consumă mai puțin
zahăr au ficatul mai sănătos

A

tunci când le dai dulciuri copiilor, ți se pare
că este mai ușor să-i convingi să îndeplinească unele sarcini. Singura problemă este că sănătatea lor are de suferit. Consumul de zaharuri
adăugate este cunoscut pentru faptul că este dăunător pentru sănătatea unei persoane, indiferent
de vârstă. Din acest motiv, nu recomandă consumul în exces de zahăr. Într-un nou studiu, cercetătorii au descoperit că acei copii care consumă
mai puțin zahăr au mai multe șanse să aibă un
ficat sănătos spre deosebire de cei care consumă
mai mult.

De ce au copiii care mănâncă mai puțin zahăr un
ficat mai sănătos?
În special, studiul a constatat că acei
copii care sufereau de boala hepatică grasă nealcoolică au prezentat îmbunătățiri în
starea lor după ce au renunțat la zaharurile

libere din dieta lor, adică zaharurile găsite
în alimente, băuturi îndulcite și în sucurile
naturale de fructe dulci.
O echipă de cercetători americani a
efectuat un studiu clinic cu ajutorul unor
adolescenți care sufereau de această afecțiune, pentru a determina dacă restricționarea zaharurilor libere în dieta lor ar putea
ameliora boala hepatică grasă. Aceasta

este cea mai frecventă boală hepatică
întâlnită în rândul copiilor. De asemenea,
este asociată cu un risc crescut al bolilor
cardiovasculare, al bolii hepatice în stadiu
terminal, al cancerului la ficat și al diabetului de tip 2.
Pentru acest studiu, echipa de cercetători a recrutat 40 de pacienţi cu vârste între
11 și 16 ani, care sufereau de afecțiune.
Pacienţii au fost repartizați într-un grup de
intervenție și unul de control. Jumătate dintre tineri și familiile lor acestora au adoptat
o dietă cu un conținut scăzut de zaharuri
libere și un procent zilnic caloric mai mic de
3% timp de opt săptămâni, în timp ce cealaltă jumătate își menținea dieta obișnuită.
Au fost măsurate modificările la nivelul
bolii hepatice grase, fiind înregistrate 12
rezultate secundare.
Rezultatele au arătat că pacienţii care
și-au limitat aportul de zahăr au prezentat o
ameliorare a bolii de la 25% la 17%, în timp
ce pacienţii care au păstrat dieta obișnuită au prezentat o ameliorare de la 21% la
20%. Grupul de intervenție a prezentat, de
asemenea, reduceri mari ale nivelului de
alanin aminotransferază, care măsoară enzimele ficatului și funcția hepatică, precum
și nivelul de colesterol. Acest studiu arată
că, în momentul în care copiii și familiile lor
pot urma o dietă cu un procent scăzut de
zaharuri libere până la opt săptămâni, pot
apărea schimbări semnificative.
Acest tip de intervenție reduce biomarkerii afecțiunii hepatice cel puțin pe termen
scurt. Din aceste constatări, echipa de
cercetare a concluzionat că, dacă copiii
care suferă de boala hepatică și-ar reduce
aportul de zahăr, grăsimea și inflamația din
ficatul lor s-ar ameliora. Ei au sugerat, de
asemenea, că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina rezultatele
pe termen lung și cele clinice.
Din păcate, zahărul afectează și sănătatea mintală a copiilor. Copiii care consumă prea mult zahăr sunt, de asemenea,
mai predispuși la problemele de sănătate
mintală.

(Leacuri şi terapii)

* Este bun pentru sănătatea cardiovasculară. Zincul are grijă de sănătatea vaselor
de sânge, combate inflamațiile și reglează
tensiunea arterială.
* Previne diareea.
* Sporește fertilitatea.
* Asigură o digestie bună.
* Ajută ficatul. Poate reduce inflamația
hepatică și ajută ficatul în procesul său de
eliminare a toxinelor.
* Stopează căderea părului.

Alimentele cele mai
bogate în zinc
Carnea, năutul, semințele de
dovleac, iaurtul, carnea de pasăre, ouăle, ciupercile, somonul,
cacao.
•

Curiozitate

Părinţi, păstraţi
dinţii de lapte ai
copiilor, fiindcă
le pot salv viaţa!

Atenţie părinţi! Nu aruncaţi dinţișorii copiilor, pentru că aceștia le pot
salva vieţile!

Oamenii de știinţă de la Centrul Naţional pentru Biotehnologie din SUA au
descoperit că celulele stem prelevate
din dintele de lapte al unui copil pot salva vieţi. Conform unui studiu, celulele
sunt mai bine conservate în interiorul
dinţișorului de lapte.
Celulele stem prelevate și multiplicate apoi în laborator pot vindeca de
cancer și pot ajuta la dezvoltarea de noi
celule în creier.
În plus, ele sunt ideale în repararea
inimii de efectele bolilor degenerative,
la regenerarea ficatului, tratarea diabetului și chiar reproducerea ţesutului ocular. Celulele pot fi recoltate din
dinţi de lapte vechi de 10 ani și, până
în prezent, în China, 30 de pacienţi au
fost vindecaţi în acest mod.
Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Sărbători creştine

Duminica Mare. Tradiţii şi obiceiuri

D

uminica Cincizecimii, numită în popor şi Duminica Mare, este sărbătoarea anuală a pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli. Este, totodată, sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine,
pentru că, în aceeaşi zi, în urma cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la
creştinism aproximativ 3.000 de oameni, care au
alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim, nucleul Bisericii de mai târziu.

Duminica Mare, cunoscută în popor şi
sub numele de „Rusalii”, este sărbătoarea
care încheie Ciclul Pascal. Duminica Mare,
este una dintre cele 12 sărbători împărăteşti
care este sărbătorită în fiecare an la o dată
diferită, fiind marcată în a 50-a zi de la Înviere şi a 10-a zi de la Înălţarea Domnului.
Este o zi bogată în tradiţii ce trebuie respectate cu sfinţenie, ca să nu ne pedepsească
Rusaliile.
În tradiția românească se spune că
cine nu va respecta sărbătoarea Rusaliilor
va avea de-a face cu Ielele, spirite malefice, care provoacă boala denumită popular
„luat de Rusalii". La sate se păstrează tradiția, conform căreia credincioșii trebuie să
ducă la biserică crenguțe de tei și nuc, pen-

Z

tru a fi sfințite. Cu aceste ramuri sfințite se
vor împodobi, mai apoi, casele și icoanele,
deoarece acestea au puterea de a alunga
spiritele rele.
Pe lângă tradiții, de Rusalii există și o
serie de superstiţii. În zilele de Rusalii nu
se intră în vie, nu se merge în locuri pustii,
pe lângă păduri sau fântâni. Cine lucrează
în ziua de Rusalii va fi pedepsit de puterea
Ielelor, deoarece nu cinsteşte şi preţuieşte
cum se cuvine ziua.
Această zi este sărbătoare mare pentru
cei care au trecut în neființă. În această zi
oamenii merg la biserică unde se oficiază
slujbe pentru pomenirea morților, iar apoi
femeile merg pe la rude și dau de pomană,
la fel ca în ziua de Blajini.

Ce nu trebuie
să faci de Rusalii:
* Să nu mergi la scăldat în ziua de Rusalii, fiindcă este pericol mare de înec.

* Să nu lucrezi, fiindcă atragi asupra ta
mânia Rusaliilor.
* Să nu se certe nimeni, căci e luat de
Rusalii.
* De Rusalii, dar și nouă săptămâni
după, nu se mai culeg ierburi de leac.

„…Și veșnica lor pomenire”

ilele acestea se împlinesc 78 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din Basarabia
și nordul Bucovinei, când peste 25.000 de persoane, considerate ca „persoane ostile” pentru regimul totalitar sovietic, au fost trimise în cele mai
îndepărtate regiuni ale fostei Uniuni Sovietice,
precum și în Siberia, Kazahstan.
Întru comemorarea victimelor regimului
stalinist și păstrarea în conștiința publică a
paginilor tragice din istoria poporului nostru,
duminica trecută, la Costiceni, raionul Noua
Suliță, s-au desfășurat un șir de activități,
organizate de către oamenii de cultură și
comunitatea parohială locală, la inițiativa
Societății „Golgota” a românilor din Ucraina.
Evenimentul de comemorare a sufletelor nevinovate, inclusiv a celor peste 80 de
costiceneni deportați de autoritățile sovietice în perioada anilor 1940-1950, a debutat
cu Sfânta Liturghie și slujba parastasului
oficiate la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae

de către preoții Aurel Pițul și Marcel Bivolaru.
La serviciul divin au asistat zeci de oameni
de bună credință din Costiceni și satele vecine,
oaspeți din orașul Cernăuți, rudele și urmașii celor care au avut de suferit în urma deportărilor.
Ulterior, în curtea bisericii a fost depusă
o coroană de flori la Sfânta Cruce din partea
membrilor Societății „Golgota” și au fost transmise mesaje de comemorare din partea președintelui acestei societăți, dl Octavian Bivolaru,
și vicepreședintelui Vasile Rauț. Oaspeții au
vorbit despre suferințele și pierderile umane în
urma celor trei valuri de deportări, precum și
despre ideea înălțării unui monument pe teritoriul sfântului lăcaș în memoria consătenilor
exilați de regimul totalitar comunist.
Programul s-a încheiat cu o agapă frățească organizată de comunitatea parohială, prin grija preotului Aurel Pițul.
Mai târziu, oaspeții cernăuțeni, conduși
de dl Vladimir Lupoi, primarul satului Costiceni, au vizitat Muzeul local de Istorie și Etnografie unde au fost familiarizați, de către
profesorul Vadim Captari, cu istoria, tradițiile și cultura din Costiceni.
Manifestarea a continuat la biblioteca
satului, unde a avut loc o masă rotundă cu
genericul: „Deportările staliniste – crimă împotriva umanității”.
Activitatea a fost onorată de prezența și
alocuțiunile rostite de istoricii Eduard Organovici, Vadim Captari, de poetele populare Zinaida Smochină-Rotaru și Victoria Vataman,
de urmașii deportaților costiceneni Zinaida
Cocostârc și Ludmila Nicorici, de activiștii publici Octavian Bivolaru și Vasile Rauț, de președintele Asociației sportiv-culturale „Ștefan
cel Mare și Sfânt”, Alexandru Munteanu, de
președintele Organizației veteranilor din Costiceni, Zinaida Coșcodan, de veteranul învățământului public Octavian Voronca, ziariștii
Maria Toaca și Nicolae Toma.
De asemenea, la întâlnire au participat
elevii școlii din Costiceni, însoțiți de profesorul Vladimir Rața, care au interpretat câteva cântece folclorice de dor și jale.
Sergiu BARBUŢĂ
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În aceste zile calde ale lui Cireșar, și-a sărbătorit ziua de naștere
tânărul preot
Daniel
POPESCU,
parohul noii Biserici în numele
Apostolilor Petru și Pavel din satul
Pătrăuții de Jos, raionul Storojineţ.
Este prima aniversare sărbătorită de domnia sa în calitate de preot.
Cu multă sinceritate, preotul Daniel Popescu este felicitat de părinții Violeta și Andrei, de
soția Irina și micuța lor fiică, de frate și soră împreună
cu familiile, de toate rudele, de foștii colegi de facultate,
de prieteni, de enoriașii noii biserici pătrăucene, de toți
sătenii.
Fiecare început de drum este puțin anevoios. Deci,
îi dorim tânărului preot în primul rând sănătate, binecuvântare de la Bunul Dumnezeu și de la Sfinții Apostoli
Petru și Pavel pentru a-și realiza toate gândurile bune.
Vizavi de mica biserică, cu ajutorul Bunului Dumnezeu și
sprijinul oamenilor, va fi înălțată încă una. Deci, Doamne
ajută, părinte Daniel în nobila și frumoasa Dumneavoastră misiune preoțească!
Mulți ani fericiți, mulți ani să trăiți,
Domnul Să Vă dea de toate,
Împliniri și sănătate!
La mulţi ani!

În cea de-a 8-a zi a lui Cireşar
și-a sărbătorit onorabilul jubileu
de 80 de ani doamna
Vera
CERCHEZ,
fostă profesoară de limba franceză și şefă de studii la Şcoala medie de cultură generală nr. 10 din
or. Cernăuți, suburbia Roșa.
Pedagog prin vocaţie, doamna
Vera Cerchez se bucură de stima
şi recunoştinţa foştilor săi elevi, a locuitorilor suburbiei
Roşa pentru meritele deosebite în procesul instructiv-educativ și ca renumită profesoară care și-a consacrat 43 de
ani muncii pedagogice, educaţiei tinerei generaţii.
Cu ocazia jubileului, cele mai sincere felicitări îi adresează colectivul pedagogic al Şcolii medii nr.10, absolvenții acestei instituţii de învăţământ, dorindu-i multă
sănătate că-i mai scumpă decât toate, bunăstare şi tihnă
sufletească, optimism şi voie bună.
Mult stimată doamnă Vera! Fie ca anii ce i-ați împlinit
să vă aducă strălucirea şi frumusețea astrelor, înțelepciunea şi puterea zeilor și de-ar fi ca zeii să vă îndeplinească dorințele vă mai dorim „tinerețe fără bătrânețe și
viață fără de moarte”.
Vă dorim din toată inima multă sănătate, bucurie şi
pace sufletească.
Un veac întreg să aveți parte/ De belșug și sănătate,
Nicicând să nu știți durere,/ Să vă dea Domnul mângâiere.
Să vă fie viața plină/ De har, tihnă și lumină.
La mulţi ani şi toţi fericiţi!

La 12 iunie şi-a sărbătorit ziua
de naştere domnul
Vladimir
ŞEREMET,
care s-a întipărit în memoria românilor din regiune şi nu numai, ca
dirijor cu vioara în mână. Mai toată
viaţa sa domnul Vladimir s-a aflat
în fruntea renumitei Orchestre populare din Costiceni, raionul Noua
Suliţă, continuând tradiţiile legendarului lăutar Toader Captari. Afară de aceasta, domnul
Vladimir i-a învăţat măiestria de interpretare la vioară pe
mulţi copii din Costiceni şi din satele vecine, căci dumnealui a activat şi a condus Şcoala de muzică pentru copii
din această localitate cu frumoase tradiţii culturale.
Cu prilejul zilei de naştere, maestrul Vladimir Şeremet
primeşte sincere felicitări din partea colegilor, artiştilor
amatori şi spectatorilor recunoscători. Redacţia ziarului
„Libertatea Cuvântului”, care îl are ca prieten pe dl Vladimir Şeremet, îi doreşte multă sănătate, bunăstare, armonie în familie şi o viaţă însorită şi plină de lumină ca
această zi de Cireşar.

Binecunoscuta publicistă, cunoscătoare a tradițiilor naționale
ucrainene cu specific bucovinean, profesoară de ucrainologie
la Institutul de pregătire a cadrelor didactice din regiune, doamna
Tamara
MINCENCO
și-a marcat jubileul de 70 de ani.
Energică, instruită, o bună
cunoscătoare a limbii și literaturi
ucrainene, dar mai ales a tuturor tradițiilor și datinilor
poporului ucrainean, a obiceiurilor legate de anumite
sărbători și ritualuri, doamna Tamara este apreciată de
toți colegii de breaslă, de profesorii de ucrainologie, de
iubitorii cuvântului tipărit. Este o adevărată valorificatoare și păstrătoare a tezaurului folcloric ucrainean din
Bucovina.
La ceas jubiliar, stimata doamnă este sincer felicitată de membri familiei, de colegi, de cercurile literare
din Bucovina, de profesorii de ucrainologie, de iubitorii
și amatorii cuvântului tipărit.
Îi dorim doamnei Tamara Mincenco sănătate, aceeași energie, cutezanță, noi și frumoase realizări, succese și noi publicaţii.
La mulți ani!

La mulţi ani şi toţi buni!

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG

Cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la trecerea în eternitate a marelui nostru Poet Mihai Eminescu, în ziua de luni, 17 iunie, la sediul
Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi (str. O. Kobyleanska, 9), cu începutul la ora 17.00, va avea loc lansarea cărţii
scriitorului Dan Toma Dulciu „Mihai Eminescu în arhivele diplomatice”.
Cartea, precum şi expoziţia itinerantă de fotografie „Jurnalistul Mihai Eminescu şi lumea diplomaţiei” vor fi prezentate de doamna
Laura Han, preşedinta Asociaţiei „Mihai Eminescu” din Viena.
Începutul la ora 17.00.
În aceeaşi zi, la ora 19.00, pe scena parcului de lângă biserica din Ostriţa-Mahala (Coteni), la sărbătoarea comunei, vor evolua membrii Corului Ateneului Naţional din Iaşi, dirijor Andrei Fermeşanu, cu un program extraordinar de cântece dragi nouă, tuturor românilor.
Vă aşteptăm cu drag!
Direcţia Muzeului literar-memorial „Mihai Eminescu” din Cernăuţi
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HOROSCOP
17-23.06.2019
BERBECUL. Luna Plină de luni poate
coincide cu debutul unei perioade în care te
concentrezi mai mult pe îmbogățirea studiilor
sau pe mobilități în străinătate în interes de
serviciu. În familie s-ar putea ca în perioada
următoare, să-ți aprofundezi relația cu socrii, cu prietenii.
Te concentrezi pe depășirea unor obstacole din trecut.
TAURUL. În această săptămână starea financiară e mai complicată. Nu prea
reușești să-ți gestionezi bugetul așa cum
se cuvine, fiind expus riscului unor lovituri
pe plan financiar. În relaţiile de cuplu, vor
prevala tendințele de gelozie, ceea ce vor
deregla relații nesănătoase cu partenerul de viață.
GEMENII. Luna Plină de luni poate
crea, de asemenea, provocări în ceea ce
privește capacitatea ta de a lega relații durabile cu clienți, colaboratori și parteneri de
afaceri. Luna Plină de luni poate veni la pachet și cu tensiuni în cuplu, iar riscul ca ele
să escaladeze este destul de mare. Așadar, oricând
s-ar putea produce un conflict de proporții.
RACUL. În zilele care urmează, te
poți confrunta cu un deficit acut de atenție
la serviciu, fapt care lucrează în avantajul
concurenților neloiali. Începutul săptămânii
poate aduce unele tensiuni între tine și persoana iubită. Acestea se datorează faptului
că nu te simți ascultat de persoana iubită. Caută să
te concentrezi mai mult pe comunicare, atât de necesară în cuplu.
LEUL. Apar veşti bune din partea conducerii la locul de muncă. Dar, mai rămân
unele neînţelegeri cu colegii de serviciu.
Luna Plină de luni leagă casa prietenilor și
a activităților de grup de cea a iubirii. Rezistă tentației de a începe o nouă relație, deoarece
poţi descoperi lucruri nu prea plăcute.
FECIOARA. Luna Plină de luni cade
pe axa responsabilităților care le înglobează atât pe cele familiale, cât și pe cele
profesionale. Cresc șansele de a resimți
această influență şi în plan financiar. Efectele acestei lunaţii prevalează şi în ceea ce
privesc călătoriile, odihna împreună cu prietenii.
BALANŢA. Apar oportunități de a discuta posibilitatea legării unor relații de colaborare sau parteneriale. Indicat ar fi să
nu semnezi nimic măcar până miercuri. În
relaţiile de familie, ai putea intra în conflicte
mărunte și inutile cu rudele apropiate, care
nu fac decât să vă tensioneze. Va trebui să lămureşti
aceste aspecte.
SCORPIONUL. Luna Plină de luni
se perfectează pe axa finanțelor, ceea ce
riscă să producă unele probleme de buget
pe parcursul acestei săptămâni. S-ar putea
ca pe unele dintre ele să le depășești mai
ușor, dar altele să necesite eforturi. Caută
să economisești acolo unde se poate. În familie se
pot isca unele tensiuni între tine și rudele apropiate.
Este evident faptul că aveți idei diferite şi nu puteți
ajunge la un consens.
SĂGETĂTORUL. În această săptămână s-ar putea să ai parte de unele tensiuni evidente la serviciu. Ar fi indicat să eviți
subiectele de discuție care vă pricinuiesc
neplăceri. Se prevăd neînţelegeri și în raport
cu partenerul de viață. Poate că ți se pare că se concentrează prea mult pe chestiuni lipsite de importanță.
Acordă-i mai multă atenţie pentru a regla situaţia.
CAPRICORNUL.
Săptămâna
aceasta nu se arată a fi una lipsită de evenimente notabile. Poți înregistra progrese
remarcabile în cadrul proiectelor pe care
preferi să le ții departe de ochii lumii. Miercuri și joi, s-ar putea ca relația ta cu partenerul să fie
destul de încordată. Are multe lucruri să-ți reproșeze,
iar ție nu-ți convine deloc aceasta. Clarificați situaţia,
pentru a evita probleme mai îndelungate.
VĂRSĂTORUL. Luna Plină de luni
creează o punte de legătură între casa
proiectelor personale și cea a planurilor
de viitor. Dacă intenționezi să transformi
un hobby în carieră, profită de aceasta și
fă primele demersuri. Dacă nu eşti implicat în relaţii, îţi vei mări cercul de prieteni, N-ai nimic de
pierdut, ba dimpotrivă, apare perspectiva unei relații frumoase.
PEŞTII. O perioadă când accentul
cade pe chestiunile profesionale. Poți face
progrese mari la locul de muncă. Luna Plină își poate face simțită prezența în plan
casnic. Așadar, sunt posibile unele schimbări în relația cu membrii familiei, ceea ce îţi oferă
şansa de a începe un nou capitol în relația cu ei.
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Nuntă mare la HOLLYWOOD! Fiica lui ARNOLD
SCHWARZENEGGER a îmbrăcat rochia de mireasă
Fiica cea mare a lui Arnold Schwarzenegger, Katherine, s-a căsătorit cu
actorul Chris Pratt, cunoscut pentru
rolul din producția „Gardienii galaxiei”. La ceremonia care a avut loc
în Montecito, California, au luat parte doar prietenii apropiaţi şi familiile
mirilor. Fiul lui Chris Pratt, în vârstă
de şase ani, şi fraţii lui Katherine, Patrick, Christopher şi Christina, au fost
printre cei prezenţi.
Katherine Schwarzenegger şi actorul Chris Pratt au o relaţie din iunie
2018. Katherine are 29 de ani şi este
scriitoare. Ea este fiica cea mare a
actorului Arnold Schwarzenegger şi
a jurnalistei Maria Shriver. Chris Pratt
are 39 de ani și nu este la prima căsnicie. El a mai fost căsătorit cu actriţa
Anna Faris, de care s-a despărţit în
2017, după o căsnicie care a durat
aproape nouă ani. Cei doi au împreună un fiu în vârstă de şase ani, Jack.
Arnold Schwarzenegger se poate
considera un tată împlinit: are 5 copii
cu care se mândrește. „Terminatorul"
are două fete și doi băieți cu fosta soţie, Maria Shriver, și încă un fiu făcut
cu... menajera. Dintre toți copiii lui Arnold, Patrick și Katherine sunt cei mai
cunoscuți. Ambii își doresc să calce
pe urmele tatălui lor și să aibă cariere
de succes, dar nu neapărat în lumea
filmului.
Katherine a absolvit masterul în
comunicare și jurnalism la Universitatea Southern California, iar în 2010
și-a făcut debutul ca scriitoare. Blogger și autoare a două cărți, Katherine
a decis să intre și în lumea modei, iar
înfățișarea o ajută.
Cea mai mică dintre fiicele lui Arnold este Christina și are 28 de ani.
Christopher Schwarzenegger are 20
de ani și este student la Universitatea din Michigan. Tânărul nu pare să
fi moștenit fizicul tatălui său, având
probleme cu greutatea. „Leit" Arnold
este însă fiul pe care îl are actorul cu
fosta menajeră a familiei. Înalt, bine
făcut, cu pieptul lucrat la sală, cu brațe puternice și cu pletele în vânt – așa
a apărut în fața paparazzilor.
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