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

Continuă abonarea pentru a doua 
jumătate a anului 2019

Cernăuți: Acțiune de protest în fața 
sediului Poliției Naționale 

Uciderea băiatului de cinci ani din 
orașul Pereiaslav-Hmelniţki, regiunea 
Kiev, a scos în stradă, marți seară, 
aproximativ o sută de locuitori ai ora-
șului Cernăuți. Oamenii s-au adunat 
în fața sediului Direcției principale a 
Poliției Naționale în regiunea Cernăuți 
pentru a ține un moment de reculege-
re în memoria lui Kiril Tleavov, copilul 
omorât accidental de către doi polițiști 
ucraineni, aflați în stare de ebrietate. 
După plasarea celor doi în detenție, 
activiștii publici și cetățenii de rând au 
venit la sediul Poliției Naționale din 
Cernăuți cu lumânări, jucării de pluș și 
anvelope. Activiștii au cerut ca vinova-
ții să fie judecați și trași la răspundere 
pentru crima lor.

De menționat că  cei doi poliţişti sus-
pectaţi că au ucis accidental băieţelul 
de cinci ani au fost plasaţi în detenţie. 
Potrivit anchetatorilor, cei doi agenţi de 
poliţie consumau alcool vinerea trecută 
pe un teren din apropierea unui cartier 
locativ în orașul  Pereiaslav-Hmelniţki, 
regiunea Kiev. În timp ce poliţiştii se 
amuzau trăgând asupra unor cutii me-
talice, ei „au atins un copil de cinci ani", 
au precizat anchetatorii într-un comu-
nicat. Copilul a murit în spital, în urma 
rănilor la cap. Arestaţi după tragicul in-
cident, cei doi poliţişti au negat iniţial 
orice responsabilitate, dând asigurări 
că băieţelul a alunecat şi a căzut pe o 
piatră. Marţi, un tribunal de la Kiev a 
decis menţinerea lor în detenţie până la 
proces. Dacă cei doi vor fi declaraţi vi-
novaţi, ei riscă pedepse care pot ajun-
ge până la detenţie pe viaţă.

Poștașii au cele mai mici salarii
Potrivit Comitetului de Stat pentru 

Statistică, în primul trimestru al anului 
2019, salariul mediu al ucrainenilor a 
crescut cu 20,8% față de aceeași perioa-
dă din 2018. În perioada ianuarie-martie 
2019, salariul mediu lunar în Ucraina a 
constituit  9.629 grivne.

Cel mai mare salariu lunar în primul 
trimestru al anului 2019 au primit anga-
jații din domeniul aviației, aproximativ 
25.850 grivne,  (19,6% mai puțin față de 
anul precedent),  din domeniul finanțelor 
și companiilor de asigurări –  18.572 griv-
ne, informații și telecomunicații – 16.362 
grivne. Cele mai mici salarii au primit an-
gajații poștei – 5.655 grivne (cu 17,9% 
mai mult decât în   primul trimestru al anu-
lui 2018), și cei din domeniul medical și 
asistență socială - 6.442 grivne. De men-
ționat că directorul general al „Ukrpoșta", 
Igor Smilianskyi, primește un salariu lu-
nar în valoare de 744 mii grivne. Acesta 
este doar  salariul. În  plus, șeful poștei 
ucrainene  beneficiază de premii, salariu 
majorat în perioada concediului, asisten-
ță materială și alte bonusuri care sporesc 
semnificativ câștigurile sale. Salarii de 
sute de mii de grivne lunar primesc și toți 
adjuncții lui Smilianskyi. 

Minune la o biserică 
din regiunea Cernăuți! 

O icoană a început 
să lăcrimeze cu mir

Minunea s-a întâmplat la Biserica Sfântul Nicolae din localitatea 
Kiseliv, raionul Chițmani, potrivit lenta.ua.  Icoana pe care este în-
truchipat Ioan Botezătorul  a început să lăcrimeze și să răspândească 
miros de mir. Enoriașii spun că este vorba de o minune cerească.  
Icoana care a început să lăcrimeze a devenit loc de pelerinaj pentru 
credincioșii din împrejurimi care acum se îmbulzesc să vadă miracolul. 
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Zelenskyi, vrea negocieri cu Rusia. 
Ce își dorește 
să obțină din 

partea Moscovei
Preşedintele Ucrainei, Volodymyr Ze-

lenskyi, a exprimat disponibilitatea de a 
lansa negocieri cu Rusia pentru încheierea 
conflictului separatist din Donbas şi pentru 
garantarea stabilităţii în regiunea Mării Ne-
gre. „Suntem pregătiţi să negociem cu Ru-
sia. Suntem pregătiţi să implementăm Acor-
dul de la Minsk. Cu toate acestea, mai întâi 
trebuie să ne putem apăra şi să devenim 
mai puternici din punct de vedere econo-
mic, politic şi militar", a declarat Volodymyr 
Zelenskyi în cursul unei conferinţe de presă 
organizate împreună cu Secretarul General 
al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles. 
„Sunt foarte recunoscător pentru susţinerea 
politică şi practică pe care Ucraina o pri-
meşte din partea Alianţei Nord-Atlantice şi 
din partea statelor aliate în mod individual. 
Sunt pregătit să ofer noi stimulente în relaţia 
noastră cu Alianţa Nord-Atlantică. Actuala 
agresiune rusă rămâne o provocare majoră 
pentru securitatea euro-atlantică", a sublini-
at Volodymyr Zelenskyi.

Secretarul General al NATO, Jens 
Stoltenberg, l-a îndemnat pe noul Pre-
şedinte al Ucrainei, Volodymyr Zelen-
skyi, să implementeze reforme pentru 
a combate corupţia şi pentru a întări 
statul de drept, se arată într-un comu-
nicat de presă publicat de organizaţie. 
„Domnule Preşedinte, aveţi un mandat 
puternic pentru a implementa reforme 
de bază. Pentru a combate corupţia şi 
a întări statul de drept. Aceste reforme 
sunt esenţiale pentru a asigura securi-
tatea şi prosperitatea tuturor ucraine-
nilor şi de a aduce Ucraina mai aproa-
pe de NATO", a declarat Stoltenberg. 
Secretarul General a reiterat faptul că 
NATO continuă să susţină Ucraina. 
Zelenskyi a efectuat prima sa vizită 
oficială, în calitate de Preşedinte al 
Ucrainei, la Bruxelles, unde s-a întâl-
nit cu Jens Stoltenberg şi cu preşedin-
tele Comisiei Europene, Jean-Claude 
Juncker.

Alegerile parlamentare sărăcesc Bugetul de stat 
cu 2 miliarde de grivne
Aproximativ 2 miliarde de grivne 

vor fi cheltuite pentru pregătirea și 
organizarea alegerilor anticipate în 
Rada Supremă, anunță serviciul de 
presă al Comisiei Electorale Centra-
le. În particular, secțiile de votare vor 
primi 1,2 miliarde de grivne, iar pentru 
activitatea  comisiilor electorale de cir-
cumscripție vor fi alocate 51 milioane 
de grivne.  Reamintim că Președinte-
le  Volodymyr Zelenskyi, a anunțat în 
discursul inaugural despre intenția sa 
de a dizolva Parlamentul, iar a doua zi 
a semnat un decret privind dizolvarea 
Radei Supreme. Alegerile parlamen-
tare anticipate urmează să aibă loc 
pe 21 iulie. De menționat că  la Cur-
tea Constituțională a Ucrainei a fost 
înaintată o petiție semnată de 62 de 
parlamentari, care reclamă caracterul 
neconstituțional al decretului prezi-
dențial.  

Potrivit unui nou sondaj de opinie 
realizat în perioada  15-31 mai de către 
Centrul „Monitorizarea Socială“ și Insti-
tutul de Cercetări Sociale „Oleksandr 
Iaremenko” din Kiev, doar patru partide 
au șanse să acceadă în Rada Supre-
mă. Cel mai mare număr de voturi din 
totalul respondenților chestionați a în-
trunit partidul Președintelui Volodymyr 
Zelenskyi „Sluga Poporului” –  30,8%. 
Pe locul doi se situează „Platforma de 
Opoziție „Pentru Viață”, condusă de Iuri 
Boiko – 8,2%, urmată de partidul lui Pe-
tro Poroșenko „Solidaritate Europeană” 
– 7,9% și formațiunea „Batkivșcyna” 
(lider Iulia Tymoșenko) – 7%. Alegeri-
le parlamentare anticipate din 21 iulie 
vor avea loc pe baza actualei legisla-
ții electorale, care prevede un sistem 
mixt în care 225 de deputați (50%) sunt 
aleși pe listele de partid, iar alţi 225 în 
baza circumscripţiilor uninominale.

Grecia cere Germaniei despăgubiri 
de război de aproape 300 miliarde de euro. 

Decizie luată după 74 de ani
În 2016, o comisie de experţi a esti-

mat valoarea pierderilor cauzate Greciei 
de război la cel puţin 290 miliarde de euro 
(328 miliarde de dolari). Oficialii de la Ate-
na au anunțat la sfârșitul lunii aprilie că 
vor trimite o notă verbală, considerată mai 
puțin formală decât corespondența diplo-
matică. La acel moment, Parlamentul de 
la Atena l-a însărcinat pe premierul Alexis 
Tsipras să revadă problema despăgubiri-
lor de război din partea Germaniei. Potri-
vit sursei citate, Grecia cere despăgubiri 
pentru pagubele de război şi crimele co-
mise în timpul ocupaţiei naziste asupra 
ţării din timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial. Alexis Tsipras a declarat că, în 
contextul retragerii Greciei dintr-o serie 
de programe internaționale de asistență, 
a venit timpul ca problema despăgubiri-
lor de război să fie discutată din nou. De 
cealaltă parte, oficialii germani consideră 
că problema a fost soluționată odată cu 

reunificarea Germaniei, în 1990, și cu tra-
tatul ce prevede că noua Germanie nu va 
trebui să plătească alte despăgubiri. În 
schimb, avocații și istoricii au opinii dife-
rite în privința eligibilității Greciei pentru 
despăgubiri de război. 

Grecia, în cel de-al Doilea Război 
Mondial a intrat la 28 octombrie 1940, 
când armata italiană a atacat pornind din 
bazele din Albania. Armata elenă a obținut 
prima victorie a Aliaților prin învingerea 
italienilor și alungarea lor de pe teritoriul 
național. Adolf Hitler s-a văzut silit să in-
tervină în Grecia în aprilie 1941, întârziind 
astfel declanșarea Operațiunii Barbarossa 
împotriva Uniunii Sovietice cu aproximativ 
șase săptămâni. Deși invazia germană 
din Grecia a fost rapidă, armata elenă a 
opus o rezistență îndârjită în Creta, unde 
trupele de elită ale parașutiștilor germani 
(Fallschirmjäger) au suferit pierderi grele 
– peste 7.000 de oameni. Pagină realizată de Mihai URSU
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Sărbătoare pentru copiii-invalizi în Piața Centrală a Storojinețului 

De ziua urbei se bucură și 
mic, și mare, oameni sănătoși 
și cei cu anumite dificultăți fizice. 
Ziua copilului este îndeosebi aș-
teptată de micuții invalizi, iar ma-
turii trebuie să le îndreptățească 
speranțele. Este o datorie crești-
nă și o misiune socială, de care, 
iată, în decursul a cincisprezece 
ani, le amintește mereu Organi-
zația „Bogdan”. Că activitatea ei 
este foarte necesară, o confirmă 
și statisticile. 

După cum a menționat pri-
marul Comunității Teritorial Uni-
te Storojineț, Mykola Karliiciuk, 
la 10 mii de copii revin o sută de 
copii-invalizi din născare. Este o 
grijă în plus și o încercare grea 
nu numai pentru părinți, dar și 
pentru societate. Acest lucru 
l-a înțeles la timpul ei doamna 
Galina Tokar, care educă doi 
copii-invalizi. Ea a explicat că 
denumirea Organizației expri-
mă îmbinarea a două cuvinte 
ucrainene – „De Dumnezeu dat” 
– „Bogdan”. 

Dumnezeu împarte cu dăr-
nicie și harul Său de bunătate 
și omenie. La adresarea Orga-
nizației „Bogdan” au reacționat 
oameni de binefacere, care s-au străduit să 
le creeze tuturor copiilor invalizi din raion o 
adevărată sărbătoare în Piața Centrală a 
oraşului Storojineț. Nu întâmplător, acțiu-
nea de binefacere a fost numită „Bunătatea 
va salva omenirea”.  Unul dintre sponsorii 
informativi a fost şi ziarul „Libertatea Cuvân-
tului”. 

Cu toate că la sărbătoare au fost invitați 
120 de copii cu invaliditate din localitățile 
raionului, părinții cărora sunt membri ai Or-
ganizației publice „Bogdan”, Piața Centrală 
a orașului a fost inundată de mulți alți copii, 
sărbătoarea căpătând un caracter de masă. 

Au fost prezenți și copiii ce frecventea-
ză Școala duminicală de pe lângă Biseri-
ca Sfântul Gheorghe Purtătorul de Biruin-
ță, situată și ea în centrul Storojinețului. 
Școala se află sub tutela protopopului 
raionului Storojineț, Vasile Covalciuc, și 
este condusă de tânărul părinte Gheor-
ghe Covalciuc. 

– Eu sunt convinsă că numai bunătatea 
poate salva omenirea, poate preveni multe 
nenorociri, afirmă doamna Galina Tokar. Ac-
țiunea noastră are loc în Ziua Internațională 
a Copilului și prin aceasta le amintim oame-
nilor că ei, copiii, mai ales cei invalizi, au 
nevoie de atenție nu numai cu prilejul unei 
anumite sărbători, ci în toate zilele anului. 
Vreau să le mulțumesc conducătorilor Co-
munităților Teritorial Unite Crasna, Storo-
jineț  și Cuciurul Mare, Consiliului sătesc 
Kameana pentru susținerea și ajutorul pă-
rinților care cresc și educă copii cu invalidi-
tate.  Ne înțeleg și ne susțin lucrătorii de la 
serviciile sociale din raion. Mă bucură faptul 

că la activitatea de binefacere participă și 
tinerii, mai ales studenții de la Facultatea 
de Drept a Universității cernăuțene în frunte 
cu președintele parlamentului studențesc, 
Vadim Gatej. Ei au adunat și au cumpărat 
dulciuri pentru copiii invalizi. 

La toate acțiunile puse la cale de Orga-
nizația „Bogdan” participă membrele Clubu-
lui „Cernăuțeana de succes”. 

– Simt permanent susținerea prietenelor 
mele din Cernăuți. Ele sunt nu numai artiste 
pasionate, dar au succese și în munca pe 
care o desfășoară, accentuează doamna 
Galina. Pentru sărbătoarea de astăzi ele au 
adus rochițe pentru fetiţele cu dezabilități 
fizice, care apoi toate s-au prins în horă în 
centrul pieții. A fost poate unul dintre cele 
mai emoționante numere artistice și unul 

dintre cele mai nobile gesturi. 
Copiii au cântat, au dansat și au de-

senat pe caldarâmul pieții, în centrul că-
reia se înalță un ceasornic mare. Acele 
lui indicau ora copilăriei, ora fericirii, ora 
bunătății care, în cele din urmă, va salva 
omenirea. 

La 1 iunie, când în întreaga lume a fost marcată Ziua Internațională a Co-
pilului, la Storojineț a fost o sărbătoare triplă: Ziua orașului, evidențiată 

printr-o acțiune de binefacere, jubileul de 15 ani al Organizației publice a 
părinților care educă copii invalizi „Bogdan”. De altfel, Organizația „Bogdan”, 
condusă de doamna Galina TOKAR, a  dat tonul acestor trei acțiuni de masă. 

Când bucuria vieții ți-o pot întoarce numai medicii… 

„Nu vreau să mă plâng de soartă, trec prin multe 
greutăți, dar mă doare mai mult indiferența oamenilor, 
mai ales indiferența medicului față de pacient. 

În tinerețe mi-a fost dat să particip la războiul din 
Afganistan, război străin pentru noi, care a nenorocit 
multe destine. M-am ales și eu cu o contuzie în Af-
ganistan. Acum sunt invalid de grupa a treia, sufăr și 
de diabet zaharat. Sunt doisprezece ani de când mă 
tratez la Spitalul regional pentru veteranii de război. 
Cel puțin de trei ori pe an mă internez în spital. Deci, 

cunosc foarte bine atmosfera din spital și cum se com-
portă medicii cu bolnavii. Sunt oameni între oameni și 
mai știu că și o vorbă bună mult înseamnă pentru su-
ferind. 

Mi-am pierdut sănătatea nu din vina mea și am fost 
nu o dată la un pas de moarte. Așa este soarta acelor 
care au fost trimiși să-și facă „datoria internaționalistă” 
în țară străină, cu legi neînțelese de noi. Când m-am 
întors acasă mă bucuram că am scăpat cu zile și nu 
prea atrăgeam atenție contuziei. Odată cu trecerea 

anilor ea îmi dă tot mai mult și mai mult de știre. 
Înțeleg că e greu să-mi recapăt sănătatea de când-

va, e aproape imposibil. M-aș bucura dacă în spital, 
față de noi, participanții la lupte, atitudinea ar fi mai 
binevoitoare, mai creștinească”. 

Aceasta este părerea unui pacient, în cazul dat al 
domnului Gheorghe Petrov din Crasna. Dar nu exclu-
dem faptul că, în același timp, un alt  pacient poate 
să-i mulțumească medicului pentru că i-a salvat viața. 
Sunt cazuri între cazuri și nu trebuie făcute generalizări 
pripite. Însă cert este faptul că un medic bun trebuie să 
fie și un om bun la suflet. 

Zilele trecute ne-a vizitat la redacție domnul Gheorghe PETROV din Crasna, raio-
nul Storojineț. A venit cu o durere în suflet. Iată despre ce este vorba. 

Pagină realizată de  Vasile CARLAŞCIUC
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Accident fatal la Țureni
Un bărbat de 53 de ani și-a 

găsit sfârșitul într-un accident de 
circulație, fiind lovit de un „VAZ”. 
În urma impactului, pietonul în 
vârstă de 53 de ani, originar din 
satul Mamornița, a decedat pe 
loc. Poliția a demarat o anchetă 
în baza articolului 286 (Încălca-
rea regulilor de circulație rutieră) 
al Codului Penal al Ucrainei. De 
asemenea, au fost fixate o se-
rie de expertize. Cercetările în 
acest caz continuă. 

Escroc condamnat 
la trei ani de închisoare

Un locuitor al regiunii Sumy a primit o 
pedeapsă sub formă de privare de liberta-
te pe o perioadă de trei ani pentru obține-
rea a 14 mii de dolari americani de la unii 
locuitori ai regiunii Cernăuți prin metode 
de escrocherie. Ancheta a stabilit că în pe-
rioada septembrie-octombrie 2018 incul-
patul, prezentându-se lucrător al poliției, 
căuta diferite motive neveridice pentru a 
lua bani de la oameni. Acesta le propunea 
serviciile sale pentru evitarea responsabi-
lității de către rude, care, chipurile, au co-
mis infracțiuni. În această scurtă perioadă 
de timp bărbatul a reușit să adune 14 mii 
de dolari. Dar, așa precum ulciorul, vorba 
ceea, cară apă cât cară, iar de la un timp 
i se rupe mânerul, a luat sfârșit și „aface-
rea” escrocului. Judecătoria raională Șev-
cenko a orașului Cernăuți l-a condamnat 
la trei ani de detenție.   

Grăniceri reținuți pentru luare de mită
Colaboratorii Procuraturii milita-

re din ținut i-au reținut pe trei gră-
niceri, care au cerut și au primit 45 
mii grivne pentru a favoriza trece-
rea fără obstacole peste Frontiera 
de stat ucraineano-română a 25 mii 
pachete de țigări. În comunicatul 
Procuraturii se arată că în perioada 
aprilie-mai a anului curent grănicerii 
și-au desfășurat „activitatea” și au 
favorizat trecerea peste frontieră 
a mărfii de contrabandă în afara 
controlului vamal. Banii primiți in-
fractorii i-au împărțit în mod egal. 
Grănicerii au fost înlăturați de la în-
deplinirea obligațiunilor de serviciu. 
În prezent, organele de drept verifi-
că posibila complicitate la această 
schemă criminală a unor persoane 
din conducerea Pichetelor de grăni-
ceri „Seleatin” și „Crasna”.  

Viteza morții a ajuns la Mamornița
O fetiță de 12 ani a 

murit tragic, fiind lovită 
de un „Renault Laguna”. 
Tragica întâmplare a 
avut loc la finele săptă-
mânii trecute în localita-
tea Mamornița Vama. La 
volanul mașinii se afla 
un tânăr de 21 de ani. 
Oamenii legii au consta-
tat că acesta a pierdut 
controlul volanului și a 
admis accidentarea fe-
tiţei. Versiunea preala-
bilă a polițiștilor arată că 
șoferul ar fi depăşit vite-
za admisibilă. Frânând 
brusc, mașina a derapat 
înspre marginea drumu-
lui, unde se afla fetiţa. 
Din cauza traumelor 
primite, victima a dece-
dat la locul accidentului. 
Testele medicale au ară-
tat că șoferul nu consu-
mase alcool.    

Colecție de cămăși furate 
de la o pensionară

Colaboratorii organelor de drept din ținut l-au reținut pe un bărbat 
din localitatea Oșihliby, raionul Chițmani, care a furat o întreagă co-
lecție de cămăși cusute de la o pensionară. Reclamanta a indicat că 
infractorul i-ar fi furat cămăși pentru suma de peste 15 mii grivne. La 
câteva ore după demararea măsurilor operative polițiștii l-au reținut pe 
hoț. Acesta s-a dovedit a fi un consătean de 50 de ani al reclamantei, 
care în trecut a mai încălcat legea. Poliția a demarat o anchetă în 
baza articolului 185 punct 3 al Codului Penal al Ucrainei. Sancțiunea 
articolului prevede privare de libertate pentru o perioadă de șase ani.    

Țigări pentru suma 
de circa două milioane 

– captură-record 
a fiscului bucovinean

La o distanță de mai 
puțin de un kilometru de 
la Frontiera de stat cu 
România colaboratorii 
Serviciului Fiscal de Stat 
au sustras un lot mare de 
țigări contrafăcute pen-
tru suma de 1,8 milioane 
grivne, pe care un locuitor 
al ținutului le transporta 
cu ajutorul unui Merce-
des-Benz. Marfa era pre-
văzută spre a fi transpor-
tată în România vecină în 
afara controlului vamal. În 
timpul percheziției au fost 
găsite 39 mii de pachete 
de țigări. Marfa de con-
trabandă și automobilul 
pentru suma de 300 mii 
grivne au fost confiscate.  

La Godinești a ars 
o lemnărie

Incendiul a izbucnit într-un atelier cu depozit, unde se păstra pro-
ducția finită. Din cauza pereților din lemn și acoperișul din ardezie 
flăcările s-au extins destul de rapid. La stingerea incendiului au sosit 
echipele de pompieri din Herța, Horbova și Țureni. Stabilind gradul de 
complicație, aceștia au chemat în ajutor echipe din centrul regional. La 
localizarea flăcărilor au participat 21 de pompieri și cinci autospeciale. 
În total, focul a cuprins o suprafață de 200 metri pătrați și i-a cauzat 
proprietarului pagube pentru suma de 400 mii grivne. Pompierii au 
reușit să salveze materiale pentru suma de 500 mii grivne. Specialiștii 
încearcă să stabilească cauzele incendiului.      
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Înălțarea Domnului. Tradiții și obiceiuri

La 40 de zile după Paşti, Mântuitorul Ii-
sus Hristos s-a ridicat la ceruri de pe Mun-
tele Măslinilor. La această minune au fost 
martori Apostolii şi cei doi îngeri. Aceştia 
din urmă le-au vorbit apostolilor despre cea 
de-a doua venire a lui Hristos şi le-au cerut 
să nu fie copleşiţi de durerea despărţirii de 

Mântuitor. De asemenea, în Evanghelia lui 
Marcu se spune că Iisus Hristos s-a Înălțat 
la cer și s-a așezat la dreapta Tatălui. 

Înălțarea Domnului este o altă dată im-
portantă pentru credincioși. De asemenea, 
în credinţa populară, această sărbătoare se 
mai numeşte şi Ispas sau Paştele Cailor, 

după numele perso-
najului mitic cu acelaşi 
nume. Legenda spune 
că Ispas a asistat la 
Înălţarea Domnului şi 
la ridicarea sufletelor 
morţilor la cer. Întrucât 
ar fi fost un om vesel, 
credincioşii caută să fie 
şi ei binedispuşi de ziua 
acestuia. Este prăznuit 
ca un adevărat sfânt 
sau patron al casei şi i 
se respectă ziua cu in-
terdicţii severe. 

De Înălțarea Dom-
nului sau Ispas abun-
dă obiceiurile și prac-
ticile magice legate 
de cultul morților. Se 
fac pomeni, sufletele 
morților care plutesc 
în aer sunt ospătate, 
se împodobesc mor-
mintele cu flori, frunze 
și ramuri de paltin. 

Pentru a cinsti 
această sărbătoare, 
oamenii pregătesc bu-
cate deosebite şi revin 
la simbolul pascal al 
oului roşu. Nu exis-
tă masă de Înălţarea 
Domnului pe care să 

nu fie un platou cu ouă roşii şi cozonac.
Se pregătesc bucate din carne de miel, 

de vită, pasăre şi de porc, din care creşti-
nii fac porţii pentru cei decedaţi. Panere cu 
bucate, vin, flori şi lumânări sunt duse la bi-
serică pentru a fi sfinţite, apoi duse la cimitir 
sau împărţite celor din jur. 

Tot de ziua aceasta sunt legate unele 
obiceiuri şi tradiţii despre care se spune că 
e bine să le respecţi ca să-ţi meargă bine 
tot anul.

Superstiția legată de Înălțarea Domnu-
lui, Paștele Cailor sau Ispas, aminteşte de 
sufletele morților care se pot rătăci, după 
ce și-au părăsit mormintele. Iar rămânând 
pe pământ, ele se transformă în strigoi care 
provoacă pagube animalelor. De aceea, de 
Ispas, casele şi mormintele cimitirului sunt 
împodobite cu crengi de pom tânăr (paltin, 
nuc), iar la ferestre se pun frunze de leuş-
tean, despre care se crede că ar fi crescut 
la piciorul Crucii lui Hristos. Toate aceste 
practici au menirea de a înlătura strigoii și 
de a proteja casa și animalele de vrăji.

Pe lângă pomeni, de Înălțarea Domnului 
oamenii împart pâine caldă, brânză, ceapă 
verde şi rachiu. Femeile mai împart lapte 
dulce, fiert cu pasat. De Înălțarea Domnu-
lui, se culeg plantele medicinale cu puteri 
tămăduitoare. De asemenea, se crede că 
paltinul, nucul, alunul şi leuşteanul au puteri 
vindecătoare, dacă sunt culese în ziua ma-
relui praznic.

În această zi nici un bun creștin nu se 
ceartă cu semenii săi și nu încurajează ura. 
Nu se dă nici un obiect din casă și nici nu se 
împrumută bani.

Înălțarea Domnului este o importantă sărbătoare a creștinătății, care are 
loc la 40 de zile după Paști. Credincioșii se salută cu „Hristos s-a Înălțat” și 

respectă tradițiile, obiceiurile și credințele străvechi care s-au creat în jurul 
acestui eveniment biblic notat cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox.

Friptura de miel – 
modalități 
delicioase 

de preparare  
Carnea de miel este nelip-

sită de pe masa românilor şi  
cu ocazia Înălţării Domnului. 
Consumată cu moderaţie car-
nea de miel are beneficii pen-
tru sănătate. 

Friptură de miel 
cu usturoi verde

Ingrediente: carne de miel (un sfert 
sau o jumătate de miel), 2 linguri untură sau 
ulei de măsline, o linguriţă boia dulce, sare, 
piper, usturoi verde. 

Preparare. Carnea de miel se sărea-
ză, se piperează, se lasă să stea circa o ju-
mătate de oră, apoi se unge bine cu untură 
sau ulei de măsline şi se presară cu boia 
pe partea dinafară. Carnea se aşează într-o 
tavă cu puţină grăsime încinsă, se presară 
cu usturoiul fin tocat, se introduce în cup-
torul încins, câteva minute, apoi se adaugă 
2-3 linguri de apă şi se lasă în cuptor, la foc 
potrivit, până ce carnea este bine frăgezită 
şi rumenită.  Din când în când, se stropeşte 

cu sosul din tavă; la nevoie se mai adau-
gă câte o lingură de apă. Spre sfârşit, se 
înteţeşte focul şi nu se mai stropeşte. Se 
serveşte fierbinte, tăiată felii, cu salată ver-
de. Se mai poate servi cu o salată orientală 
preparată din cartofi, ceapă, oţet. Se poate 
servi cu sosul ei, care se prepară în felul 
următor: după ce se scoate friptura din tavă, 
se scurge surplusul de grăsime, se toarnă 
în tavă o lingură de apă amestecată cu ½ 
linguriţă făină, se dau câteva clocote, se 
strecoară şi se toarnă în sosieră.

Friptură de miel la 
tavă, cu cartofi

Ingrediente: 2 kg carne de miel, 2 
linguri untură sau ulei de măsline, sare, pi-
per, boia dulce, 1 kg de cartofi, o lingură de 
bulion. 

Preparare. Carnea se taie în bu-
căţi potrivite, se presară cu sare şi piper 
şi se aşează într-o tavă cu untură topită, 
întorcând bucăţile să se ungă. Cartofii 
curăţaţi se taie rondele mai groase, se 
presară cu puţin piper şi se trec uşor prin 
puţină untură fierbinte. Se toarnă peste 
cartofi o lingură de bulion amestecată cu 

2 linguri de apă, apoi cartofii se pun în 
tava cu carne. Tava se introduce în cup-
tor, să se rumenească friptura şi cartofii. 
Dacă e necesar, se mai adaugă câte pu-
ţină apă caldă. Se serveşte fierbinte cu 
salată verde. 

Salata de cartofi noi
Ingrediente: 500 g cartofi noi (cât 

mai mici), 5 linguri de smântână, 1 linguriţă 
mărar, 1 legătură pătrunjel, 1 căţel de us-
turoi, 2 linguriţe de muştar, 1 ceapă verde, 
150 g şuncă afumată tăiată cubuleţe, sare, 
piper. 

Preparare. Cartofii noi se spală, 
se curăţă de coajă, se taie în două sau 
în patru în funcţie de mărime şi se pun 
la fiert cu apă şi sare. După ce fierb, 
se strecoară şi se lasă la răcit. Într-un 
vas se prepară dressingul din smântâ-
nă, muştar, pătrunjel tocat, mărar, us-
turoi pisat, sare şi piper. Dressingul se 
toarnă peste cartofi, apoi amestecul se 
pune la rece. Se taie ceapa verde ronde-
le, iar şunculiţa se prăjeşte până devine 
crocantă. După răcire se adaugă peste 
amestecul de cartofi şi dressing. Salata 
poate fi servită!

Cartofi carbonara, 
rapid și delicios

Ingrediente:  1 kg de cartofi,  150 g 
carne de curcan, o ceapă, 300 ml smântâ-
nă, 100 g parmezan, un ou, sare, piper, pă-
trunjel tocat, 2-3 felii de bacon, unt. 

Preparare. Se încălzește cuptorul la 
200 grade Celsius și se unge o tavă cu unt. 
Se pun cartofii la fiert în apă fierbinte, cu 
sare, tăiați rondele sau cubulețe. Se fierb 
timp de 10-15 minute, în funcție de mărime. 
Se amestecă smântâna cu oul și parmeza-
nul și se presară puțină sare și piper. Se taie 
ceapa și se pune la prăjit în unt. După ce 
devine ușor aurie, sticloasă, se adăugă car-
nea de curcan tăiată cubulețe. Se lasă puțin 
la călit, până începe să se simtă aroma căr-
nii de curcan. Separat, se pun la prăjit (ușor) 
câteva bucăți de bacon sau costiță, tăiate 
mărunt. La final, se scurg cartofii de apă și 
se taie dacă nu i-ai tăiat înainte de a-i pune 
la fiert. Se pun cartofii în tavă, se adaugă 
sosul cu smântână și se presară bucățile de 
carne de curcan şi bacon. Se dă la cuptor 
până se rumenește ușor, pentru 30 de mi-
nute. După 15 minute, se reduce focul și se 
verifică dacă cartofii s-au pătruns.

Poftă bună!

• Gătiți gustos împreună cu noi! 

Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC
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Doi ani de păstorie și veacuri de recunoștință… 

Preotul și scriitorul Iraclie Porumbescu 
a păstorit la Boian numai doi ani, în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, în timpul 
administrației austriece, în momente de-
cisive când urma să salveze aici credința 
ortodoxă. Ca râvnitor slujitor al altarului, 
pentru el au fost suficienți și acești doi ani, 

ca să fie pomenit aici de-a lungul seco-
lelor de cei care cred „întru una, sfântă, 
sobornicească și apostolească Biserică”. 
Dar și Boianul a rămas în memoria preo-
tului-scriitor. Poate de la genialul său fiu, 
compozitorul Ciprian Porumbescu, un ro-
mân cu suflet de vioară și prieten cu Mihai 

Eminescu, poetul nostru național a aflat 
mai mult despre Boian, considerându-l ca 
punct cardinal al spiritualității românești. 
Aceste trei nume – Iraclie Porumbescu, 
Ciprian Porumbescu și Mihai Eminescu au 
fost rostite de parohul Bisericii din Boian, Va-
sile Nicoriuc, la slujba de sfințire a bustului 
preotului-scriitor. 

Autorul bustului este tâ-
nărul sculptor boincean, cu 
studii universitare făcute la 
Iași, Cristi Botă. Ideea s-a 
născut în mijlocul familiei 
Botă, încurajată fiind și de 
jurnalista Maria Toacă, ea 
străduindu-se ca la eveni-
ment să fie două măicuțe de 
la vestita Mănăstire Voroneț 
și oaspeți de la Suceava. 
Pregătirile au durat mai mult 
decât însuși procesul de 
creație. „În decurs de două 
luni am creat bustul”, recu-
noaște Cristi Botă. Iar pen-
tru postament a fost adusă 
piatră specială, din ținutul 
Galiției. Realizarea artisti-
că este minunată. Ministrul 

consilier de la Consulatul General al Români-
ei al Cernăuți, Edmond Neagoe, a observat: 
„Chipul lui Iraclie Porumbescu e surprins în 
momentul când el vrea să rostească o pre-
dică”.  O predică din ceruri și de învățătură 
pentru urmași. 

Dl Nicolae Toma, redactor-șef al „Zorilor 
Bucovinei” și cetățean de onoare al Boia-
nului, precum și veterana învățământului 
public, dna Eleonora Bizovi, au propus că 
pentru acest merit tânărului Cristi Botă să 
i se confirme titlul de „Cetățean de onoare 
al Boianului”. Domnul primar, Gheorghe De-
menciuc, care i-a fost și profesor lui Cristi 
Botă, a promis că chestiunea dată va fi exa-
minată de deputați. 

După 160 de ani de la plecarea sa din 
Boian, preotul-scriitor Iraclie Porumbescu 
revine iarăși pe fosta moșie a lui Ion Necul-
ce, dar în chip de bronz. „Nu este un simplu 
bust, ci o rădăcină adâncă în viața spiritua-
lă a  Boianului”, a accentuat domnul Vasile 
Botă, animator al vieții culturale din această 
străveche vatră de români și unchiul sculp-
torului, căruia toți îi prezic un mare viitor. 

Foto Nicolae Hauca.

Boianul nu-și uită înaintașii, Boianul îi cinsteș-
te și-i omagiază. Ori de câte ori se referă la 

istoria vetrei sale strămoșești, boinceanul ac-
centuează că ea a fost pe timpuri moșia cronica-
rului Ion Neculce și că până astăzi el se închină 
în fața altarului din biserica ctitorită de această 
personalitate ilustră. Ca vrednici români din lo-
calitatea amintită în celebra „Doină” a lui Mihai 
Eminescu, boincenii, printre primii în ținutul nos-
tru, s-au încadrat în opera de renaștere națională, 
avându-i ca însuflețitori pe regretații profesorul 
Vasile Bizovi și duhovnicul Boris Ţapu, precum și 
pe agronomul Vasile Botă. Prin străduința lor în 
centrul Boianului a fost ridicat monumentul lui 
Ion Neculce. Iar duminica trecută familia Botă a 
făcut un alt cadou viitorimii Boianului – bustul lui 
Iraclie Porumbescu, inaugurat și sfințit în curtea 
Bisericii lui Ion Neculce. 

Sub semnul veșnic al iubirii 
Președintele Societă-

ții Scriitorilor Români din 
Cernăuți, Ilie Tudor Zegrea, 
care a mediat acțiunea, l-a 
apreciat pe Mircea Lutic 
poet și traducător cu merite 
deosebite atât în spațiul li-
terar românesc, cât și ucrai-
nean, fiindcă la ora actuală 
nu există un alt om de litere, 
care să fi tradus în română 
cu măiestrie deosebită atât 
de multe opere de referință 
din literatura ucraineană ca 
vestitul nostru cernăuțean. 
Scriitorii români din Cer-
năuți, prezenţi la omagie-
re, i-au dăruit jubiliarului o 
icoană cu doisprezece sfin-
ți, menționând prin aceasta 
că poezia sacră a lui Mircea 
Lutic constituie o valoare 
spirituală și estetică pentru românii de pre-
tutindeni. 

Mai multe mențiuni a primit Mircea Lutic 
din partea Organizației regionale a Uniu-
nii Naționale a Scriitorilor din Ucraina, între 
acestea fiind și volumul de poezii în trei limbi, 
consacrate Domniei sale. Culegerea întru-
nește circa 70 de autori. 

Jubiliarul a răspuns la felicitări, citind din 
creația sa poetică și în limba română, și în 
ucraineană. Firește, poeziile sale în ucrai-
neană au fost traduse de regretatul poet 
ucrainean și traducător Vitali Kolodii. „Nu pot 
spune că Vitali Kolodii a fost un confrate al 
meu, ci un adevărat frate, care îmi lipsește 
acum foarte mult”, a recunoscut cu voce tre-
murândă de emoție Mircea Lutic. 

A încununat această întâlnire de suflet 
artistul poporului din Ucraina, Ivan Derda, 

care a pus pe note poemul lui Mircea Lutic 
„Eminescu” (traducerea în ucraineană apar-
ținându-i lui Vitali Kolodii) și l-a interpretat 
acapella. Iar colega noastră, jurnalista și 
interpreta Carolina Jitaru, și-a imaginat mu-
zica, care l-a însoțit pe poet în momentul 
scrierii poemului „Glosa”. Ea a cântat „Glo-
sa” de Mircea Lutic pentru cei prezenți la 
sărbătoarea autorului. 

Mircea Lutic a recunoscut că toată viața 
a trudit, ca un plugar harnic din Iordăneștiul 
său natal, pe câmpul literelor române, fiind 
convins de faptul că „un verb-liant ce-n-
cheagă-a vieții frază/ Sub semnul nepieritor 
al iubirii” și este steaua destinului său.

Foto Vasile Paladean. 

Pagină realizată de  
Vasile CARLAŞCIUC

La Biblioteca științifică regională „M. Ivasiuk” 
din Cernăuți, pe rafturile căreia se află majori-

tatea scrierilor lui Mircea Lutic, a avut loc o acți-
une de omagiere a distinsului nostru poet și tra-
ducător cu prilejul jubileului său de 80 de ani. În 
atmosfera bibliotecii, atât de scumpe unui om de 
litere, Mircea Lutic s-a simțit cu adevărat fericit 
în familia mare a confraților săi de condei. Cu pri-
lejul acestei date însemnate, colectivul Bibliote-
cii i-a pregătit un cadou specific: un catalog bibli-
ografic al creațiilor artistice, semnate de jubiliar, 
și al lucrărilor despre creația lui. 
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„Elevii noștri au primit mențiuni chiar de la Iași…” 

– Distincții – diplome și chiar premii 
bănești – au primit circa 40 la sută din nu-
mărul elevilor noștri, constată directorul 
școlii, domnul Alexandru RUSNAC. 
Premii bănești și mai multe diplome le-am 
înmânat Ilonei Borovâh, elevă în clasa a 
opta, și Iulianei Cojocaru, elevă în clasa a 
noua, pentru succese deosebite la olimpi-
ade. S-a învrednicit de mai multe mențiuni 
eleva clasei a opta, Cristina-Mihaela Rea-
bco, cea mai activă participantă şi învingă-

toare la concursurile orăşeneşti şi regionale 
de creaţie a elevilor, și Vadim Ursuleac, elev 
în clasa a zecea, unul dintre cei mai buni 
activiști ai școlii. Elevele din clasa a șaptea 
Naomi-Ana Rusnac și Lucia Gluseac, pe 
lângă multele diplome, au primit și menți-
uni de la Iași, România, unde au participat 
cu succes la Concursul „Universul cuvin-
telor”.  Doresc să le aduc mulțumiri aparte 
Luciei Gluseac și pentru faptul că ea este 
cea mai bună pictoriță din școală şi elevei 

Naomi-Ana Rusnac, cea mai activă cititoare 
între elevii din oraş. 

– Elevii din clasa a noua, de ase-
menea, pot fi 
considerați 
absolvenț i , 
d e o a r e c e 
unii dintre ei 
pot să-și con-
tinue studii-
le la colegii, 
licee, școli 
tehnico-pro-
fesionale. 

– E adevă-
rat, dar toți elevii 
din clasa a noua 
au hotărât să ră-
mână în școală 
și să urmeze 
clasele superi-
oare. Deci, în 
noul an de învă-
țământ vor fi toa-
te clasele – de la 
întâia până la a 
unsprezecea și, 
sper, că în viitor 
nu se va repeta 
situația din anul 

curent. Vom avea și absolvenți, și medaliaţi, 
căci la Școala de la Roșa tradițional elevii 
primesc cunoștințe trainice și profunde. 
Este, în mare parte, meritul cadrelor didac-
tice. Și dacă a venit vorba despre cadrele 
didactice, voi menționa meritele  deosebite 
ale doamnei Elena COJOCARU, învăță-
toarea clasei a patra. În decursul a patru 
ani dumneaei a lucrat foarte bine cu cei 15 
elevi. Părinții lor au rămas foarte mulțumiți 
și îi sunt recunoscători învățătoarei pentru 
grija şi atenţia pe care a avut-o faţă de copii. 

– Numărul elevilor care frecven-
tează Școala nr. 10 e în creștere și 
acesta este un semn bun, un semn 
al speranței… 

– În anul de învățământ ce se încheie 
am avut 152 de elevi. La 1 septembrie 2019 
vom avea 175-180 de elevi. Numărul lor 
e în creștere. În clasa întâi au fost înscriși 
25 de copii. Potrivit reformei, din anul 2023 
în clasă trebuie să fie nu mai puțin de 27 
de elevi. Este o sarcină complicată pentru 
o școală cu limba română de predare cum 
este cea de la Roșa. E și rezultatul că în 
această suburbie, populată tradițional de 
români, decenii la rând n-a funcționat nici 
o grădiniță românească. Ne vine greu să 
completăm clasele, dar la Școala de la 
Roșa toate clasele sunt românești. 

Una dintre cele mai vestite școli românești 
din oraș și regiune – Școala medie nr. 10 din 

suburbia Roșa a Cernăuțiului – nu are anul aces-
ta absolvenți. În ultimul timp asemenea cazuri 
au mai fost. Se fac simțite consecințele situației 
demografice, migrației forțelor de muncă, dar, se 
pare, că lucrurile revin la normal. Deși fără „val-
sul absolvenților”, sărbătoarea ultimului sunet a 
fost aici luminoasă, emoționantă, cu mulți oaspeți 
și părinți mândri de succesele copiilor lor. 

Schimb de experiență la Suceava 

În luna mai, pentru prima dată, 10 stu-
denți din anul doi și trei au fost în vizită la 
Colegiul Național „Mihai Eminescu” din 
Suceava. În decurs de o săptămână am 
asistat la lecții în clasele pregătitoare, pre-
cum și în clasele 1-4. Am luat cunoștință de 
metodica predării, cu folosirea tehnologiilor 
actuale și a proiectelor didactice. 

Învățătorii suceveni acordă o atenție 
mare dezvoltării personalității copiilor  și 

lărgirii competențelor lor. Chiar din clasele 
pregătitoare elevii învață să converseze și 
să răspundă cu propoziții depline. 

Am avut întâlniri cu profesorii Cole-
giului și cu elevii din clasele a 10-11-a, 

care și-au ales specialitatea de pedagog. 
A avut loc un schimb interesant de expe-
riență. 

De asemenea, am avut ocazia să vi-
zităm locurile istorice din Suceava. Ne-a 
impresionat mult Cetatea de Scaun a 
domnitorilor Moldovei. Dar și mai mult – 
prietenia cu colegii din România.

În anul de învățământ următor îi aștep-
tăm la Cernăuți. 

Loredana CHIRIAC, Diana  
POPESCU, Valentina POSTEVCA, 

studente în anul trei la Colegiul 
Pedagogic din Cernăuți 

Colegiul Pedagogic din Cernăuți colaborează cu 
Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava 

și în cadrul acestor relații se face schimb de  
experiență între cadrele didactice și studenți. 

Adio, școală primară!

„Astăzi, din pomul copilăriei 12 muguri 
s-au transformat în frumoase flori”, s-a ex-
primat metaforic învățătoarea clasei a patra, 
Stela CHELEA. Pentru ea aceasta este o 
clipă de neuitat, este prima promoție de elevi 
în cariera de învățătoare la clasele primare. 
S-a comportat cu primii săi elevi ca o mamă 
grijulie, deșteaptă și harnică ca şi albina. 

„Școala nr. 17 de la Roșa Stâncă este 
o casă a copilăriei, cuib de înțelepciune. De 
aici și-au luat zborul în lumea mare multe 
personalități, a ținut să menționeze bunica 
absolventei școlii primare, Ana-Cristina  Proț. 
Aici se vorbește și se cântă românește”. 

În momentul luării de rămas bun, în-

vățătoarea Stela Chelea a înmânat de 
acum foștilor săi elevi diplome de absol-
vire a claselor primare și un mesaj scris 
din suflet. 

Pe acești elevi îi așteaptă lunga că-
lătorie în lumea cunoștințelor, iar pe pri-
ma lor învățătoare o aşteaptă alți micuți 
din clasa întâi. 

Valentina MARAȘCIUC, 
profesoară la Școala medie 

incompletă nr. 17 din Rosa Stâncă 
or. Cernăuți 

Pagină realizată de  Vasile CARLAŞCIUC
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Campionatul regiunii  
Cernăuți la fotbal

Etapa a VI-ea. Rezultate
Liga I

FC Ceahor – FC Molodia – 4:6 
FC Stănești – FC TOM.studio – 1:4
FC Volcineții Vechi – FC Hliboca – 4:0
FC Fazenda – FC Tereblecea – 3:4 
FC Dovbuș – FC Toporăuți – 3:1 

Liga a II-a
FC Ciudei – FC Energhia – 2:0
FC Cerepcăuți – FC Camenca – 0:6
FC Lucovița – FC Hliboca – 0:0
FC Tisăuți – FC Porubne – 2:2

Teren modern de fotbal  
va fi inaugurat la Herța

Un nou teren de sport cu gazon sintetic va fi inaugurat în orășelul 
Herța. Lucrările de construcție se află pe ultima sută de metri. Con-
structorii instalează iarba artificială, au montat porțile și au realizat 
marcajele terenului. Inaugurarea festivă a terenului va avea loc pe 9 
iunie. În această zi va fi organizat și un amplu turneu de mini-fotbal 
între echipele de copii. Terenul de sport multifuncţional este dotat cu 
gazon sintetic, împrejmuire înaltă şi poate fi folosit pentru alte sporturi.

Tir cu arcul

Medalii pentru sportivii  
cernăuțeni

La Lviv s-a desfășurat Universiada de vară la tir cu arcul-2019. La 
competiție au participat echipe de studenți din regiunile Vinnyțea, Riv-
ne, Cernăuți, Sumy, Harkiv, Odesa, Lviv și Kiev. Echipa din Cernăuți a 
cucerit 6 medalii: 3 de aur, una de argint și două de bronz. Printre me-
daliați se numără Ion Cojocar, care a reprezentat Universitatea Peda-
gogică de Stat din Sumy, Igor Omelcenko, Oleksandra Kukurudzeak, 
Iana Orlyk și Vladislav Cerchez.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Finala  Tottenham – Liverpool. Cine este  
tânăra care a intrat pe teren în costum de baie?

Finala Champions League To-
ttenham – Liverpool a fost marca-
tă de un moment care a făcut de-
liciul fanilor prezenți pe stadionul 
Wanda Metropolitano din Madrid. 
În minutul 20 al primei reprize, o 
femeie a intrat pe teren îmbrăcată 
numai în costum de baie. Tânăra, 
îmbrăcată într-un costum de baie 
negru pe care avea scris mesa-
jul „Vitaly Uncensored”, a păcălit 
vigilența forțelor de ordine și a 

pătruns pe teren. Ea a reușit să 
ajungă până la jumătatea tere-
nului, când forțele de ordine au 
intervenit și au escortat-o, pentru 
ca meciul să poată fi reluat. Mo-
mentul a fost însă apreciat de su-
porterii ambelor echipe, care au 
aplaudat și au strigat către tânără. 
Scena a fost distribuită și pe re-
țelele sociale. Operatorii televizi-
unilor care au transmis finala nu 
au putut arăta imagini, din cauza 

regulamentului strict al UEFA față 
de astfel de manifestări. Fotogra-
fii nu au scăpat momentul și l-au 
difuzat pe fluxul agențiilor. Potrivit 
Daily Mail, tânăra care a întrerupt 
meciul este Kinsey Wolanski, un 
model din Rusia, iubita youtu-
berului Vitaly Zdorovetskiy,  om 
interzis pe stadioanele din Euro-
pa după ce a pătruns pe teren la 
finala Campionatului Mondial din 
2014. 

Ucraina – Serbia. Calificări EURO 2020

Ucraina – Serbia reprezin-
tă una dintre cele mai atracti-
ve partide ale rundei a 3-a din 
calificările pentru EURO 2020. 
Meciul va avea loc pe 7 iunie. 
Ucraina nu a participat la turne-
ul final din Rusia, însă a avut o 
prestație foarte bună în Nations 
League. Ucrainenii au câştigat 
o grupă cu Cehia și Slovacia, 
promovând astfel în Liga A. 

În preliminariile pentru 
EURO 2020, ucrainenii au de-
butat foarte bine, cu o remiză 

albă pe terenul Portugaliei. În 
runda a 2-a, Ucraina a avut 
emoții serioase în deplasarea 
de la modesta Luxemburg.  Au 
reușit totuși să câștige cu sco-
rul de 2:1, după un autogol al 
luxemburghezilor în minutul 93. 
Ucraina reprezintă o echipă 
foarte bună pe teren propriu. 
Serbia, însă, cu actuala ge-
nerație este de temut, având 
o prestație onorabilă la Cam-
pionatul Mondial. La 10 iunie 
2019,  pe stadionul Arena Lviv 

naționala Ucrainei întâlnește  
echipa Luxemburg.

Echipa probabilă a Ucrainei: 
Pyatov - Karavayev, Matviyen-
ko, Burda, Mykolenko - Kono-
plyanka, Zinchenko, Stepanen-
ko, Marlos, Ruslan Malinovskyi 
- Artem Kravets.

Echipa probabilă a Serbiei: 
Dmitrovic - Rukavina, Mitrovic, 
Milenkovic, Kolarov - Dusan 
Tadic, Filip Kostic, Adem Ljajic, 
Andrija Zivkovic - Aleksandar 
Mitrovic, Luka Jovic.

Superliga Campionatului regiunii Cernăuți 
la fotbal

Etapa a VI-ea. Rezultate
FC Șkval – FC Stăneștii de Jos – 1:0
FC Mahala – FC Universytet – 2:0
RA-DENT – FC Nepolocăuți – 0:2 
FC Voloca – FC Dnister – 4:1
FC Spicul de Aur – FC Noua Suliță – 6:1 
FC Șkval – FC Universytet – 2:1
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BERBECUL. La începutul săptămânii  
s-ar putea să ai o atitudine ușor agresivă în 
comunicare.  La mijlocul săptămânii se aş-
teaptă încordare la locul de muncă.  Celor 
dragi s-ar putea să nu le convină faptul că 

aduci atitudinea de la muncă acasă și te comporți așa 
cum o faci acolo.

TAURUL.  Lunea aceasta caută să nu 
cheltuiești mai mult decât ți-ai propus. At-
mosfera de la serviciu pare a fi armonioasă. 
Apar unele perspective parteneriale sau noi 
proiecte.  În cuplu s-ar putea ca tu și parte-
nerul să petreceți mai mult timp împreună, 

iar cei singuri  e posibil să cunoască  duminică pe 
cineva foarte special.

GEMENII.  În cursul zilei de luni, pot 
interveni unele tensiuni între tine și parte-
nerul de afaceri, e posibil să apară şi unele 
provocări la serviciu. Spre vineri ar putea 
apărea oportunităţi de câştig. O săptămână 
foarte bună pentru a te dedica mai mult vie-

ții de cuplu. Dar, există riscul să apară unele tensiuni. 
Nu le lăsați să vă afecteze prea mult.

 RACUL. Provocările la locul de muncă 
ar putea apărea încă de luni, atunci când 
s-ar putea ca planul tău să nu meargă așa 
cum ți-ai dorit. Problema e posibil să apară 
atunci când ai de discutat chestiuni sensi-
bile cu partenerii de afaceri. În relaţiile  de 

cuplu pot apărea tensiuni între tine şi persoana iubită.  
Nu te supăra prea tare pentru că este vorba doar de 
unele chestiuni trecătoare. 

LEUL.  Unele chestiuni financiare ar 
putea constitui un subiect important pe 
agenda zilei de luni. În zilele de marți și 
miercuri, abilitățile tale de comunicare sunt 
potențate, ceea ce te ajută să te remarci în 
ședințe sau la negocieri.  Nu dispui de prea 

mult timp pentru tine săptămâna aceasta. În același 
timp, s-ar putea să-ți fi făcut unele planuri cu prietenii 
și n-ai vrea să le anulezi. 

FECIOARA.  Săptămâna aceasta s-ar 
putea ca chestiunile financiare să joace un 
rol important. Nu-i de mirare că s-ar putea 
să apară unele oportunități de suplimentare 
a veniturilor. Zilele de vineri și duminică îți 
oferă ție și partenerului prilejul de a pune în 

acţiune unele strategii de viitor. Se prea poate totuși 
să apară unele motive de tensiune între voi la finalul 
săptămânii. 

BALANŢA.  E posibil să apară unele 
conflicte sau tensiuni la locul de muncă.  În 
zilele de joi și vineri, pot apărea oportunități 
de suplimentare a veniturilor sau de a valo-
rifica unele economii. Te bucuri de mult spor 
pe plan profesional. În cursul sau în preaj-

ma zilei de sâmbătă, pot apărea conflicte în familie. 
SCORPIONUL.  Săptămâna ar putea 

debuta, în cazul tău, cu unele cheltuieli pe 
care nu le-ai preconizat. Merită menționat 
că, având Luna în semnul nașterii tale joi și 
vineri, s-ar putea să te descurci în ceea ce 

privește interacțiunile cu clienții, colaboratorii și par-
tenerii. Dacă ești încă singur, ar putea apărea unele 
oportunități de flirt. 

SĂGETĂTORUL.  Ziua de luni nu 
este tocmai cea mai reușită pentru a purta 
negocieri cu partenerii de afaceri.  În prima 
zi a săptămânii, ar putea apărea tensiuni 
între tine și partenerul de viață. Zilele de vi-

neri și duminică se arată a fi propice pentru a-ți dedica 
mai mult din timpul liber familiei. 

CAPRICORNUL.   La serviciu, ziua 
de luni ar putea fi destul de aglomerată și 
plină de provocări, deci caută să te înar-
mezi cu stăpânire de sine. Vestea bună 
este că acestea ți-ar putea aduce marți și 
miercuri oportunități de afirmare la locul 

de muncă. Spre sfârşitul săptămânii te bucuri de mo-
mente frumoase în compania partenerului. 

VĂRSĂTORUL.  Apar unele oportu-
nități de perfecționare la locul de muncă 
sau poate fi vorba de unele drumuri la mare 
depărtare în interes profesional. Profită de 
aceasta. Vei ajunge departe. S-ar putea 
să-ți vină greu să-ți împarți timpul echitabil 

între viața socială și cea sentimentală. Poți opta să 
petreci mai mult timp cu persoana iubită.

PEȘTII.   Lunea aceasta, te îngrijo-
rează ceva și nu-ți stă mintea la ceea ce ai 
de făcut. Oportunități de remarcare pe plan 
profesional pot apărea joi și vineri, iar cele 
de suplimentare a veniturilor – în jurul zile-
lor de marți și miercuri.  În cazul în care nu 

ești implicat deja într-o relație, va apărea ocazia să  
întâlneşti persoana dorită. 

HOROSCOP
10-16.06.2019

Primești după cum faci

Cristina era prin ultimul an de școa-
lă, verde de tot, după cum îi spunea 
mamă-sa, atunci când a decis să-și 
lege destinul cu alesul inimii. Părinții 
s-au împotrivit de-a binelea, punându-i 
tot felul de argumente în față, dar fata 
o ținea pe-a ei: acum ori niciodată. Nu-
mai ea știe ce găsise în Mircea. Acesta 

era proaspăt absolvent al facultății, își 
găsise un serviciu pe plăcere, ba era și 
bine pus pe picioare, dacă ne referim la 
spațiul locativ. Moștenise o locuință cu 
două camere la marginea orașului, în-
tr-o zonă ferită de larma tradițională a 
urbei. Cu ajutorul părinților reușise s-o 
amenajeze cu gust și acum era numai 
în căutarea unei mirese, mai precis, 
după cum spunea el, „am nevoie de o 
mână de femeie în casa asta frumoa-
să”. Și acea „mână” nu s-a lăsat mult 
așteptată. Mircea a fost rugat de un pri-
eten să-l înlocuiască vreo două zile în 
comisia de admitere la facultate. Acolo 
a văzut-o pentru prima dată pe fata cu 
ochii mari albaștri, care nu l-a putut lăsa 
indiferent. Ba a decis atunci s-o ia și la 
întrebări pe marginea specialității, care 
a ales-o și mare i-a fost mirarea când 
această elevă timidă, după cum i s-a pă-
rut la prima vedere, a găsit răspuns la 
toate întrebările lui. Atunci i-a urat mult 
succes și i-a promis s-o mai caute. Aici 
a și trecut printre cei doi scânteia. Mai 
târziu Mircea i-a recunoscut că și-a notat 
toate datele despre ea. Și mare i-a fost 
mirarea fetei, când după toate emoțiile 
legate de examenele de admitere, l-a 
văzut printre profesori la 1 septembrie. 
După ceremonie s-a apropiat prima de 
el și i-a mulțumit pentru toate. Cei doi 
au stabilit să se vadă după primele ore 
de aflare a domnișoarei la Alma-mater. 
Din ziua aceea a început frumosul lor 
roman, ajuns peste ani să fie regretat 
și blestemat de Cristina. După primul 
an de studii Mircea a cerut-o în căsă-
torie. Părinții, după cum spuneam, s-au 
împotrivit mult acelei alegeri, dar argu-
mentele tinerilor au fost mai puternice și 

aceștia s-au văzut nevoiți să cedeze și 
să le dea binecuvântare. La cei 18 ani 
ai săi Cristina a îmbrăcat voalul și rochia 
de mireasă într-o frumoasă zi din luna 
lui Cuptor și a mers în fața altarului, cei 
doi jurându-și credință, stimă și dragos-
te pe toți vecii. Proaspătul ginere le-a 
promis socrilor că o va ajuta în toate pe 

Cristina și că „nu-i va lega mâinile” după 
cum spuneau ei, cu copii. Și s-a ținut de 
cuvânt. Ariana a venit pe lume când mă-
mica s-a văzut în mână cu diploma uni-
versitară, iar Adrian – cu doi ani și ceva 
mai târziu. Punând în funcțiune toate cu-
noștințele sale, Mircea a ajutat-o pe so-
ție să-și găsească și un serviciu pe plac. 
După o lună de stagiune la administrația 
raionului (Cristina absolvise Facultatea 
de istorie a Universității din Cernăuți) 
ea a fost angajată într-o secție de legă-
turi cu publicul. Serviciul îi era pe plac 
femeii. Prefera mult să comunice cu oa-
menii și, spre deosebire de alții, venea 
acasă încărcată de emoții și fără pic de 
oboseală. Zilele treceau una după alta 
și cei doi își duceau viața în dragoste și 
bună înțelegere. În serile lungi preferau 
să povestească despre cele petrecute 
la serviciu, despre cunoștințe și prieteni. 
Dar, toate acestea până într-o zi. Seara 
Cristina a venit acasă mai devreme și 
i-a comunicat soțului că va fi avansată 
degrabă în funcție și că șeful i-a propus 
„să-i fie mâna dreaptă”. Un glas lăun-
tric îi spunea lui Mircea să nu accepte 
această propunere și s-o convingă pe 
soție să renunțe. Nu s-a lăsat convinsă 
femeia cu caracteru-i propriu. Continua 
să vină acasă veselă și plină de energie. 
De la o vreme, însă, relațiile dintre cei 
doi soți au început să se transforme în-
tr-o simplă rutină, Se rânduiau, ca și mai 
înainte, în toate cele – aducerea copiilor 
de la grădiniță, punerea la punct a altor 
treburi. Mircea vedea că se întâmplă 
ceva, dar deocamdată acel „ceva” era 
de neînțeles pentru el. A decis chiar să 
sondeze terenul prin cunoștințele sale 
– totul era curat. Despre Cristina se 

auzeau numai vorbe bune. La rândul 
ei, femeia simțea că tot mai mult și mai 
mult nu-i ajung puteri și că se trans-
formă încetul cu încetul într-o simplă 
dădacă pentru copiii săi, bucătăreasă 
și dereticătoare. La un timp a început 
să iasă la suprafață și gelozia ascunsă 
a soțului. Fiind permanent pisată de 
invențiile lui Mircea, care i le spunea 
acum deschis, femeia a decis să dea 
vraiște din mână și să le lase pe toate 
să curgă în albia lor firească. Nu mai 
era cea de dinainte și venea la serviciu 
mai supărată ca adineauri. Toate aces-
tea nu au putut să rămână neobserva-
te de bravul șef de secție. La început 
bărbatul i-a propus o simplă prietenie, 
care s-a transformat cu timpul în altce-
va. Pe timp ce trecea, femeia simțea 
cum se îndepărtează tot mai mult de 
adevărata ei dragoste. Unica alinare în 

toată această situație îi erau 
copiii, pe care nu i-ar fi părăsit 
pentru nimic. Noul ei amant, 
bărbat necăsătorit, se îndră-
gostise și i-a propus să-și ia 
copiii și să treacă cu traiul la 
el. Biata femeie se pomenise 
între ciocan și nicovală. Cum 
să-i spună lui Mircea, care 
era ca și mai înainte un soț 
grijuliu și un tată iubitor? Cum 
să le spună copiilor? Nu ar 
merita nimeni o astfel de tră-
dare. Mult timp s-a zbătut în 
vâltoarea acestor sentimente 
neînțelese și nu se putea ho-
tărî la pasul decisiv, ce urma 
să-i schimbe cu desăvârșire 
viața. Și ea, viața, a pus-o 
la încercare. Într-o seară, pe 
când se întorceau acasă de la 
o petrecere, Mircea a rugat-o 
să se așeze la volan. Acea 
întâmplare tragică, care avea 
să se petreacă la doar câteva 
sute de metri la o trecere de 
pietoni, avea să le schimbe 
complet viața celor doi. Victi-
ma, o femeie care a fost lovită 
din neatenție, a fost transpor-
tată de urgență la spital. Când 
și-a revenit din șoc, Cristina a 
auzit doar cuvintele insistente 
ale soțului: la volan mă aflam 
eu! Pe această ipoteză au 
mers până la finalul anche-
tei. La trei zile soții aveau să 
afle că victima, care era și 

gravidă, a decedat la spital în urma 
traumelor grave. Câteva luni de incer-
titudine au trecut ca o veșnicie. Într-un 
sfârșit, Mircea, care-și asumase toată 
vina pentru cele petrecute, a primit pa-
tru ani de pușcărie. Cristina a insistat 
foarte mult să se predea organelor și 
să-și recunoască vina, dar soțul a in-
sistat și a îndemnat-o să se gândeas-
că la copii. Așa au și făcut. După vreo 
două luni bravul ei șef a aranjat toate 
formalitățile de divorț și s-a căsătorit 
cu ea contrar voinței copiilor, care nu 
puteau pricepe de ce mama l-a trădat 
atât de urât pe bunul lor tată. Nici Cris-
tina nu era în apele sale, deși îl iubea 
cu desăvârșire pe acest bărbat, iar re-
lațiile cu Mircea se răciseră de tot. Dar 
așa cum nici o faptă nu rămâne nerăs-
plătită, și Cristina și-a luat pedeapsa. 
Nu imediat, ci peste vreo trei ani, când 
Mircea a ieșit la libertate pentru com-
portare corectă. Revenit acasă, acesta 
i-a telefonat și a îndemnat-o cu bini-
șorul să-și ia copiii și să revină acasă. 
În caz contrar, va fi nevoită să-și adu-
că aminte de acea întâmplare stupidă 
de la trecerea de pietoni. Ba i-a mai 
pus alături și unele argumente credi-
bile, cărora nu s-a putut împotrivi. Așa 
a fost nevoită femeia să divorțeze de 
noua sa pasiune și să revină alături 
de bărbatul pe care nu-l mai iubea ca 
altădată și să-și trăiască restul zilelor 
într-un zbucium sufletesc pe care nu-l 
poate suporta și care este un adevărat 
chin pentru ea. Multe pagini le-ar rupe 
din romanul vieții sale, dacă așa ceva 
ar fi posibil. Dar cum? Își petrece serile 
în rugăciuni și lacrimi.     

Dumitru VERBIŢCHI 

Nimeni dintre noi nu știe ce-l așteaptă în 
ziua de mâine. Un lucru este evident: 

dacă omul trăiește în smerenie și cu frică de 
Dumnezeu, îndeplinește poruncile sfinte, Cel 
de Sus îl ferește de multe lucruri neplăcute, 
iar dacă chiar i se și întâmplă ceva neobișnu-
it, omul poate trece mai ușor peste greutăți-
le pe care i le pune în față destinul. 
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Căpușele. Ce probleme pot provoca și cum să ne protejăm

Căpușele se găsesc în aer liber în: 
iarbă, copaci, arbuști, frunze.  Mușcătu-
rile căpușelor sunt adesea inofensive și 
nu produc simptome vizibile, dar numai 
în cazurile când ele nu sunt infectate. 
Cu toate acestea, căpușele pot provoca 
reacții alergice, iar unele pot transmite 
boli la oameni și animalele de companie. 
Acestea pot fi periculoase sau chiar mor-
tale.

Căpușele pot varia în mărime, dar și 
culori, de la nuanțe de maro până la maro 
roșcat și negru. Pe măsură ce sug mai mult 
sânge ele cresc în dimensiuni.

Căpușele preferă zonele calde și ume-
de ale corpului. Căpuşa  se adăpostește 
sub piele sau în păr. Când se află într-un 
loc propice, ele înțeapă pielea și încep să 
sugă sânge.

Spre deosebire de majoritatea altor 
gândaci care mușcă, căpușele rămân în 
mod obișnuit atașate corpului după ce vă 
mușcă. După o perioadă de până la 10 zile 
în care s-a hrănit cu destul sânge din corp, 
căpușa se poate desprinde și cade.

Simptome
Dacă sunteți alergic la mușcăturile de 

căpușe, este posibil să apară următoarele 
simptome:

* durere sau o umflătură la locul muș-
căturii; 

* o erupție cutanată;
* o senzație de arsură la locul mușcă-

turii; 
* dificultăți de respirație, dacă sunt se-

vere.
Unele căpușe prin mușcătură pot trans-

mite anumite boli. Acestea pot provoca o 
varietate de simptome și, de obicei, se pot 
dezvolta de la câteva zile până la câteva 
săptămâni după o mușcătură. Simptomele 
potențiale ale bolilor cauzate de căpușe in-
clud: erupție cutanată, rigiditate a gâtului, 
dureri de cap, greaţă, slăbiciune, dureri 
musculare sau articulare, febră, frisoane. 

Solicitați asistență medicală cât mai cu-
rând posibil, dacă ați fost mușcat de o căpu-
șă pentru a primi tratament.

Mușcăturile de căpușe sunt deseori 
ușor de identificat, deoarece căpușa rămâ-
ne atașată de piele timp de până la zece 
zile după muşcătură. Majoritatea mușcătu-
rilor de căpușă sunt inofensive și nu produc 
semne sau simptome fizice. Numai anumite 
tipuri de căpușe transmit boli.

Pot căpușele 
provoca alte 
probleme?

Căpușele pot transmite anumite boli. Cele 
mai multe semne sau simptome ale unei ma-

ladii care provoacă o boală, vor începe să 
apară de la câteva zile până la câteva săp-
tămâni de la mușcătură. Este important să 
vizitaţi medicul cât mai curând posibil după 
mușcături, chiar dacă nu aveți simptome.

Unele boli pe care le puteți contracta 
printr-o mușcătură de căpușe includ: boala 
Lyme, febra căpușei de Colorado, tula-
remia (boală infecţioasă rară care poate 
ataca pielea, ochii şi plămânii).

Cum se tratează 
mușcăturile 
de căpușe?

Cel mai important lucru pe care trebu-
ie să-l faceți atunci când găsiți o căpușă 
este să o eliminați. Este bine să mergeți 
la doctor și să nu faceți acest lucru sin-
guri acasă, deoarece capul riscă să ră-

mână în interior. Totodată, urmează să 
treceți niște teste pentru a vedea dacă 
ați fost sau nu infectați cu Lyme.
Cum pot fi prevenite 

infecțiile cauzate 
de căpușe?

Prevenirea mușcăturilor de căpușe este 
cea mai bună metodă de a evita o boală trans-
misă de acestea. Atunci când mergeți la un 
picnic în pădure, în apropierea unui lac, vă 
plimbați în pădure sau în zonele cu iarbă unde 
sunt căpușe, purtați haine cu mâneci lungi și 
pantaloni lungi. Odată ajunși acasă faceți un 
duș. Verificați hainele, dar și tot corpul și părul. 
În mod obișnuit, durează mai mult de 24 de ore 
pentru ca o căpușă să transporte o boală și să 
infecteze o persoană. Deci, cu cât este mai ra-
pidă identificarea și îndepărtarea unei căpușe, 
cu atât e mai bine.

Odată cu sosirea verii, căpușele au devenit 
din nou o problemă pentru iubitorii de natu-

ră. Specialiștii și-au schimbat abordarea față de 
acest purtător potențial al bolii Lyme, și ne reco-
mandă să îndepărtăm insecta cât mai repede de 
pe piele. 

Ceapa, unul dintre cele mai eficiente remedii naturiste pentru tiroidă

Cel mai des întâlnite 
afecțiuni tiroidiene

200 milioane de oameni din întreaga 
lume se confruntă cu afecţiuni ale tiroidei, 
dintre care cele mai frecvente sunt hipo-
tiroidia, hipertiroidia şi boala Basedow. 
În cazul acestor afecţiuni, tiroida nu-şi mai 
îndeplinește rolul său fundamental, acela 
de reglator al metabolismului.

Remediul naturist 
pe bază de ceapă 

roșie
Pentru a remedia disfuncționalitățile 

tiroidiene, specialiştii  recomandă un re-
mediu naturist pe bază de ceapă roșie. Pe 
cât este de simplu de aplicat, pe atât este 
de eficient. Nu trebuie decât ca, înainte de 
culcare, să-ți masezi gâtul cu o jumătate 
de ceapă. Masajul se face cu mișcări cir-
culare și trebuie să cuprindă cu precădere 
zona unde este localizată tiroida.

Alimentația, un rol 
important în reglarea 
problemelor tiroidei
Dacă suferi de vreuna dintre aceste boli 

tiroidiene, pe lângă tratamentul recomandat 
de medicul endocrinolog și pe lângă diferi-
tele remedii naturiste pentru tiroidă, trebuie 
să acorzi importanță și alimentației.

Astfel, este recomandat să privilegiezi 
alimentele bogate în iod, precum algele, 
peștele, fructele de mare, ceapa, usturoiul, 
ouăle, fructele uscate, cerealele și ananasul 
proaspăt. Pe lângă faptul că au o concentra-
ție ridicată de iod, necesar bunei funcționări 
a tiroidei, aceste alimente sunt bogate și în 
vitamine și minerale, care servesc acelaşi 
scop.

Nu uita de semințele de dovleac. 
Sunt surse excelente de zinc, un mineral 
care contribuie la funcționarea optimă a 
acestei glande. Un studiu recent a demon-
strat faptul că 50% dintre persoanele care se 

confruntau cu disfuncții ale tiroidei au înre-
gistrat o ameliorare vizibilă a stării lor de să-
nătate după ce și-au suplimentat aportul de 
zinc. La fel de benefice pentru tiroidă sunt și 
tirozina și seleniul, doi nutrienți pe care îi gă-
sim, de asemenea, în semințele de dovleac.

Alte remedii naturiste 
pentru tiroidă

Pe lângă remediul pe bază de ceapă 
despre care am vorbit mai sus, există o mul-
țime de alte remedii naturiste pentru tiroidă.

Astfel, pentru hipotiroidie vă recoman-
dăm cura cu oțet de mere şi miere, în 
cadrul căreia se bea zilnic  un pahar cu apă 
în care s-au adăugat două lingurițe de oțet.

În hipertiroidie face minuni sucul de 
țelină. Bea dimineața, înainte de a lua mi-
cul-dejun, 100 ml de suc de țelină.

În boala Basedow, se recomandă un 
amestec din două pulbere: pulberea de ră-
dăcină de brusture dulce şi pulberea de turi-
ță mare. Se ia câte o linguriță de 3 ori pe zi.

Ceapa este cunoscută din cele mai vechi timpuri 
ca fiind unul dintre cele mai eficiente remedii 

naturiste pentru tiroidă.  Conține vitamine, mine-
rale și antioxidanți care țin la distanță boli precum 
cancerul sau diabetul, tratează eficient răceala și 
gripa și ameliorează considerabil o serie de simp-
tome ale unor afecțiuni, precum dureri, diaree, 
tuse, febră. Deci, ceapa poate fi folosită ca reme-
diu naturist, dacă vă confruntați cu dureri de cap, 
de gât, de piept sau de spate, dacă aveți picioa-
rele umflate, tuse, înțepături de insecte sau dacă 
negii vă dau bătăi de cap.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Zâmbetele filozofice ale lui Ilie OLARI 

Ilie Olari, filolog cu diplomă și cu harul 
scrisului înnăscut, ca și ceilalți colegi de ge-
nerație, a fost chemat la ziaristică din școa-
lă. A trudit mai întâi la ziarul raional „Satul 
sovietic” din Storojineț, apoi la Redacția 
română a audiovizualului din Cernăuți. De 
acolo, la insistența unor foști colegi de fa-
cultate, este încurajat să se transfere la „Zo-
rile Bucovinei”, ziar creat pentru a satisface 
din plin necesitățile spirituale ale etnicilor 
români din ținut, dar tot sub tutela regionalei 
de partid. Deseori în zile cu plenare și con-
grese de partid, jurnalistul Ilie Olari „salva” 
secretariatul, traducând materialele oficiale, 

primite de la Kiev și Moscova. Fiind șeful 
Secției viața de partid, mai mult pregătea 
pentru tipar materiale sosite la redacție și 
semnate de corespondenți netitulari sau de 
funcționari de partid. Rar când vedeai nu-
mele lui Ilie Olari în paginile ziarului. 

Acest modest și plin de înțelepciune zia-
rist s-a găsit pe sine după ce ziarul, la care 
a trudit câteva decenii, a devenit indepen-
dent. De atunci, exact în locul unde anterior 
erau inserate materialele despre viața de 
partid, au început să apară cugetările lui Ilie 
Olari la rubrica „Zâmbete acre”. Scrise cu 
regularitate și cu umor fin, cu ironie și cu in-

teligentă sclipitoare, ele 
erau așteptate și îndrăgi-
te de cititori, căci le adu-
cea zâmbetul pe față. 
Însuși zâmbetul autorului 
nimerea întotdeauna în 
ținta problemelor sociale 
ale perioadei de tranziție. 

Comoara ziaristică a 
lui Ilie Olari nu poate să 
dispară, deși autorul, cu 
modestia sa proverbială, 
se împăcase cu gândul 
că ziarul trăiește numai 
o zi. Însă, bunii săi pri-
eteni, îndeosebi scriito-
rul și fostul redactor-șef 
adjunct al „Zorilor Buco-
vinei”, Grigore Crigan, au 
fost de altă părere și, an-
trenând mai muți spon-
sori, au asigurat editarea 
„Zâmbetelor acre”  ale lui 
Ilie Olari. S-a primit un 
volum destul de solid de 
circa 700 de pagini. Este 
una dintre puținele cărți 
de acest gen apărute 
cândva la Cernăuți. 

Meditațiile umoristice 
ale domnului Ilie Olari 
nu-și pierd actualitatea. 
Iată, doar una din obser-
vațiile făcute cu ironie de 

Ilie Olari, care se potrivește de minune zile-
lor de astăzi: 

„Ați auzit sau ați citit, probabil, ceva 
despre așa-numita Carte Roșie. În ea sunt 
înscrise, pentru a fi protejate, plantele, și, 
mai ales, animalele care, nu fără concursul 
omului,  sunt pe cale de dispariție, pentru 
ca în natură să se păstreze un oarecare 
echilibru biologic, fără de care cine știe ce 
s-ar putea întâmpla. Și zic să procedăm 
așa și cu deputații noștri. Nu, ei nu-s  pe 
cale de dispariție. Din contra, după cum au 
demonstrat recentele alegeri, sunt chiar pe 
cale de înmulțire exagerată, și avem pre-
tendenți pentru câteva parlamente înainte. 
Însă ei au nevoie de protecție, ca să fie la 
adăpost de miliție, procuratură și judecată. 
Pentru aceasta ar fi de ajuns să-i înscriem 

o dată și pentru totdeauna în Cartea Roșie, 
ca nimeni să n-aibă dreptul să se atingă de 
ei. Nici vânătorul, nici procurorul. Dar nu 
numai în Cartea Roșie a Ucrainei, ci și în 
Cartea Roșie Internațională. Și iată de ce. 
Se întâlnesc cazuri destul de ciudate: la noi 
în țară parlamentarul se simte liber să facă 
orice, dar e suficient să plece peste hotare, 
că justiția imediat se leagă de el. 

Dar s-ar putea întâmpla ca actualii de-
putați ai poporului să se descurce singuri, 
să renunțe benevol la imunitatea lor parla-
mentară. Și atunci nu va mai fi nevoie să 
fie înscrisă încă o specie  (de această dată 
umană) în Cartea Roșie, care și fără depu-
tați e supraîncărcată”. 

Vasile CARLAȘCIUC 

În anii postbelici, când jurnalismul românesc din 
nordul Bucovinei, cu realizări frumoase până atunci, 

s-a redus la dublajul publicației regionale de partid în 
limba ucraineană „Radianska Bukovyna” – „Bucovina 
sovietică”,  la ziar trudeau, în marea lor majoritate, 
filologi și buni cunoscători ai limbii române. Această 
tradiție prevalează și în prezent, deși avem în regiune 
mai multe publicații de expresie românească. 

De Ziua Mondială 
a ocrotirii copiilor

Deoarece în acest sfârșit de mai, 
printre nori și ploaie, am avut parte 
și de câteva zile calde, copiii, împre-
ună cu conducătorii și diriginții de 
clasă, au reușit să se odihnească în 
sânul naturii, admirând frumusețea 
câmpiilor doldora de flori, ascultând 
ciripitul păsărelelor din poienițele 
pădurii, bând apă curată ca lacrima 
din izvoarele pitite sub dâmburile 
acoperite cu iarbă deasă, dar princi-
palul jucându-se pe îndelete.

Or, odihna în sânul naturii, ae-
rul curat, dispoziția bună și senza-
ția de vacanță, îi fac pe copii să se 
simtă cu adevărat fericiţi.

Am selectat doar câteva ima-
gini, care reflectă, cât de fericită 
poate fi doar copilăria, unde elevii 
clasei a 2-a se odihnesc împreună 
cu harnica lor conducătoare  de 
clasă, doamna Viorica Marcu, în-
tr-o mândră poieniță din pădurea 
din preajmă.

Lor, dar și tuturor copiilor din 
lume le dorim o copilărie fericită, 
pașnică, frumoasă, plină de vise, 
care poate se vor realiza. 

Eleonora SCHIPOR, 
profesoară

În fiecare an, în preajma  Zilei Mondiale a ocro-
tirii copiilor, la CIE Cupca se organizează dife-

rite măsuri pentru elevii noștri: excursii, odihnă 
activă în sânul naturii, filme cu desene animate 
pentru cei mai mici, desene cu cretă colorată pe 
asfalt (dacă ne permite vremea), răsfoirea unor 
cărți cu imagini în culori, jocuri distractive etc.
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În acest minunat început de 
Cireşar, la 2 iunie, şi-a sărbătorit 
ziua de naştere scumpa şi draga 
noastră mamă, doamna

Elena
TURANSCA

din satul Oprişeni, raionul Hli-
boca, adunându-şi la buche-
tul destinului cel de-al 62-lea 
splendid trandafir. 

Cu acest deosebit prilej, îi 
oferă toate florile acestui minu-

nat anotimp împreună cu cele mai calde cuvinte de 
felicitare, persoanele dragi şi apropiate – fiicele Svet-
lana şi Domnica, ginerii Lucian şi Serghei, scumpele 
nepoţele Domnica, Otilia şi Anastasia şi nu în ultimul 
rând, fratele Vasile, dorindu-i multă sănătate, fericire 
şi bucurii, realizări şi bunăstare, să se bucure întot-
deauna de stima şi dragostea celor apropiaţi, să aibă 
parte de multe sărbători în viaţă. 

Scumpa noastră! Nu vom uita niciodată cum 
ne-ai călăuzit pașii, ne-ai îndrumat și ne-ai învățat 
cum să fim oameni corecți și buni în această viață. 
Pentru toate azi îți mulţumim. Îți suntem alături de 
ziua ta și îți urăm din inimă un sincer și călduros „La 
mulți ani!”.

Un veac întreg să ai parte
De belșug și sănătate,
Nicicând să nu știi durere
Să-ţi dea Domnul mângâiere.
Să îţi fie viața plină
De har, tihnă și lumină.

Felicitări!

Acest început de Cireşar a 
sosit în viaţa domnului

Andrei
HISAMDINOV

din or. Cernăuţi, aducându-i, în 
ziua de 3 iunie, un frumos jubi-
leu de aur – 50 de ani. 

Domnul Andrei este unul 
dintre cei mai buni specialişti în 
poligrafie, un bun prieten  şi citi-

tor devotat al ziarului nostru.  Graţie lui, săptămânalul  
„Libertatea Cuvântului” apare într-un aspect poligrafic 
înalt. La fel, iubeşte tehnica şi este pasionat de mo-
tociclism.  

Cu ocazia jubileului, un sincer mesaj de felicitare 
cu urări de bine şi multă sănătate îi adresează colec-
tivul redacţiei,  dorindu-i  să aibă parte de dragoste 
şi fericire, bunăstare, realizarea tuturor dorinţelor şi 
succese remarcabile în activitatea poligrafică.

La mulți ani!   

LIBERTATEA
www.lyberti.com

CUVÂNTULUI

liderul presei românești
din Ucraina

www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com

tel. 099-643-58-57

FII PRIETENUL NOSTRU PE:

01886
www.lyberti.com
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CONTINUĂ  ABONAREA 

La 6 iunie îşi sărbătoreşte 
ziua de naştere, împlinind o fru-
moasă vârstă, colegul nostru, 
domnul

Tudor
ANDRIEȘ

din or. Cernăuţi, care a activat 
în calitate de ziarist la „Zorile 
Bucovinei”, a fost redactor-şef 
adjunct la Redacţia emisiuni în 

limba română a Postului de radio Ucraina Internaţi-
onal, iar în ultimul timp s-a aflat în fruntea redacţiei 
ziarului „Concordia”. 

Cu prilejul zilei de naştere, dar şi cu ocazia Zilei 
jurnalistului,  îi adresează cele mai sincere felicitări 
foştii colegi de breaslă şi de facultate, dorindu-i  multă 
sănătate, bunăstare şi fericire, succese remarcabile 
şi multe bucurii de pe urma drăgălaşilor şi scumpilor 
nepoţei Veronica şi Tudoraş. 

La mulți ani!

La un frumos jubileu al vieții
În ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, 

doamna

Viorica
MARCU,

învățătoare cu un mare stagiu de muncă la CIE 
Cupca, și-a sărbătorit ziua de naștere. Anul acesta 
neostenita doamnă şi-a adăugat un frumos tranda-
fir jubiliar în buchetul vieții.

Cu acest deosebit prilej, doamna Viorica este 
sincer felicitată de toți cei dragi inimii: soțul Petru, 
fiul Artur împreună cu soția, nepoțica Mirela, aflați 
temporar departe de casă. Lor li se alătură surorile 
doamnei Viorica cu familiile lor, cumnatele și cum-
nații, nepoții, finii și nașii, toate rudele din Cupca și 
din Molnița, prietenii și foștii colegi de școală și de 
facultate, vecinii, cunoscuții, sătenii. 

Un buchet enorm de trandafiri îi aduc în dar în 
aceste zile ale lui Cireșar, toți colegii de la CIE Cup-
ca, unde muncește cu ardoare de aproape 4 dece-
nii, elevii de ieri și de azi, părinții lor, toți lucrătorii 
școlii.

Toți împreună îi dorim sărbătoritei sănătate mul-
tă, elevi ascultători, succese în muncă, răbdare, 
atenție, grijă, voie bună, înțelegere și să fie mereu 
tânără și frumoasă ca o floare de Cireșar.

Stimată doamnă Viorica!

La mulți ani să trăiți,
Mulți ani fericiți!
Domnul să vă dea de toate,
Bucurii și sănătate!

Colectivul redacţiei săptămâ-
nalului „Libertatea Cuvântului” ex-
primă profunde condoleanţe fostei 
noastre  colege, doamnei Elena 
Bezrucova din or. Cernăuţi, în legă-
tură cu  pierderea grea – moartea 

soţului 
VLADIMIR. 

Fie-i ţărâna uşoară şi veş-
nică amintirea!  

ÎN ATENŢIA CITITORILOR!
Dacă doriţi ca felicitările şi pu-

blicitatea Dumneavoastră să apară 
la timp, Vă rugăm să le expediaţi 
pe adresa redacţiei până în ziua 
de marţi a săptămânii de apariţie a 
ziarului, indicând şi datele de con-
tact (numărul de telefon şi E-mail) 
pentru a clarifica mai multe detalii 
despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei

Să trăiți, să înfloriți!
Acest Cireșar este bogat în 

evenimente deosebite. Unul din-
tre ele a venit cu jubileul de 7 de-
cenii de viață al domnului

Viorel
TIMIȘ

din satul Cupca, raionul Hliboca.
Bun gospodar, bun familist, 

un om deosebit, talentat, cunos-
cător al multor tradiții populare, dascăl la Biserica din sa-
tul Corcești, descendent din familie de dascăli din Cupca, 
domnul Viorel este un om stimat de toți atât în satul natal, 
cât și în localitățile învecinate.

La acest frumos jubileu al vieții este felicitat cu mul-
tă stimă, dragoste și respect de întreaga sa familie: soția 
Ecaterina, fiicele Margareta și Marilena, ginerii Ion și Vita-
lie, nepoții Cristian, Mirabela, Daniela și Iustina, de toate 
rudele, de prieteni, enoriași, vecini, cunoscuți, săteni...

Toți împreună îi doresc jubiliarului multă sănătate, că-i 
mai scumpă decât toate, bucurii de pe urma copiilor și ne-
poților, zile senine, împliniri și tot binele Pământului. La mul-
ți și frumoși ani, stimate domnule Viorel Timiș!

Ai ajuns o vârstă de mândrie,
Pentru noi o mare bucurie
Pentru noi ești cel mai scump și drag,
Cu urări noi îți venim în prag.
Pășind pe calea anilor ce vin
Să-ți fie viața fără de suspin,
Noroc să ai și multe bucurii,
De zile grele niciodată să nu știi,
Voie bună, spor în toate,
La mulți ani cu sănătate!
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Fosta jurată de la Vocea 
Ucrainei arată irezistibil, nu 
e de mirare că i-a sucit minți-
le unuia dintre cei mai râvniți 
holtei din Europa – Dan Ba-
lan. Într-o mică postare de pe 
InstaStories, blondina apare 
fără pic de machiaj. Tina are 
un ten de invidiat, fără imper-
fecțiuni sau riduri. La ai săi 34 
de ani, interpreta ucraineană 
are grijă de felul cum arată, 
folosind diverse produse și 
măști naturiste. Suntem siguri 
că odată cu trecerea anilor, 
blonda va avea doar de adău-
gat la frumusețea ei,  cu care 
se poate lăuda.

Tina Karol (nume real Tati-
ana G. Liberman) este o cân-
tăreață talentată, ucraineană, 
care a devenit faimoasă pentru 
performanța ei remarcabilă la 
concursul  Eurovision-2006. 
După ce a cucerit întreaga Eu-
ropă, această fată talentată a 
devenit o adevărată vedetă și 
de atunci nu a părăsit Olympu-
sul muzical. Astăzi, cântecele 
ei sunt cunoscute și iubite în 
toată lumea. 

Arată ca o  
adolescentă.  
TINA KAROL  
și secretele  
frumuseții


