Nr. 31 (841)

www.lyberti.com

Joi, 1 august 2019

LIBERTATEA
CUVÂNTULUI

TRAGEDIE IMENSĂ!
Tânără bucovineancă,
asasinată la Berlin

 pag. 5
CURS VALUTAR MEDIU LA ZIUA DE 31 IULIE 2019

1 RON – 5 GRN. 92 COP.

1 USD – 25 GRN. 13 COP.

1 EUR – 28 GRN. 01 COP.

1 RUB – 0 GRN. 40 COP.

1 MDL – 1 GRN. 42 COP.

2

LC

Actual

Joi, 1 august 2019

Canicula, un adevărat pericol pentru cardiaci

M

edicii bat alarma. Tot mai multe persoane
care suferă de inimă sunt afectate de vremea
caniculară. Potrivit conducerii Spitalului de Urgențe din Cernăuți, din cauza temperaturilor extrem de ridicate din ultimele zile a crescut numărul pacienților cu afecțiuni cardiovasculare.

În aceste condiții, medicii recomandă ca persoanele cu afecţiuni cronice să
ia măsuri suplimentare de protecţie pe
caniculă. Cele mai afectate de căldură
sunt persoanele la vârste extreme: copiii
și bătrânii, care se deshidratează foarte
ușor. O categorie cu totul specială fiind
bătrânii, pentru că pot avea o serie de
afecțiuni și pentru că utilizează medicamente care pot fi riscante, dacă sunt
administrate în perioadele caniculare. De
asemenea, persoanele care suferă de
boli cardiovasculare sunt și mai sensibile
la temperaturi extreme. Inima persoanelor diagnosticate cu insuficiență cardiacă
nu este capabilă să pompeze suficient de
mult sânge, pentru a menține temperatura corpului scăzută și tensiunea arterială
suficient de ridicată. Ca urmare, organismul se poate supraîncălzi excesiv, iar

rezultatul poate fi fatal. Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces la nivel mondial. Din această pricină
medicii cardiologi recomandă următoarele măsuri:
* Pacienţii hipertensivi trebuie să-şi
ajusteze în această perioadă tratamentul, în special tratamentul diuretic, care
poate duce la o deshidratare accentuată.
* Evitarea ieşirilor între orele 11.0018.00.
* Adoptarea unei vestimentaţii din
materiale naturale, de culoare deschisă,
pentru a evita supraîncălzirea.
* Evitarea alimentelor grele, bogate
în grăsimi saturate.
* Evitarea abuzului de alcool şi de
cafea.
* O hidratare adecvată, minimum 2
litri de apă pe zi.

Pericolele din iarbă!
Cum tratezi o mușcătură de șarpe

În perioada verii întâlnirile cu şerpi au devenit
tot mai dese, astfel încât
trei sferturi dintre muşcături apar la persoane
imprudente care ating
reptilele. De regulă, șerpii evită oameni şi nu vă
vor muşca cu excepţia
cazului în care se simt
ameninţaţi. Astfel, pentru
a evita evenimentele de
acest fel, Direcția regională Situații de Urgență
din Cernăuți recomandă
oamenilor să nu păşească şi să nu se aşeze pe
pământ până nu verifică locul, iar dacă au
observat un şarpe, să
se îndepărteze. Printre
măsurile de prim-ajutor
în caz de muşcătură, se
numără aplicarea unui
pansament
compresiv
deasupra
muşcăturii,
administrarea unei aspirine şi hidratarea doar cu
apă. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), anual aproape trei milioane de
persoane sunt muşcate de şerpi veninoşi,
iar între 81.000 şi 138.000 de persoane –
mor. Aproximativ 400.000 de supravieţuitori
rămân cu dizabilităţi severe, potrivit OMS.

Regiunile cele mai afectate sunt Africa Subsahariană și Asia de Sud și de Sud-Est. În
Europa, incidența este de 50-100 de ori mai
mică, iar mortalitatea de 1.000 de ori mai
redusă, datorită faunei mai puțin abundente
și toxice, precum și infrastructurilor sanitare

tratament eficient este o doză de antivenin.
Chiar şi muşcăturile de şerpi neveninoşi ar
trebui să fie tratate de medic, pentru că pot
apărea reacţii alergice severe.
* Activitatea fizică trebuie să fie cât mai
redusă cu putință și nivelul de stres cât mai
redus, pentru a putea avea un puls cât mai
scăzut. În felul acesta se împiedică răspândirea veninului la organele vitale.
* Rana se curăţă cu apă şi săpun sau
cu şervețele antiseptice
* Mobilizați zona corpului muşcată şi
poziţionați-o la nivel mai jos decât inima.
Acest lucru va încetini răspândirea veninului în fluxul sangvin.
* Monitorizaţi continuu semnele vitale
ale victimei (pulsul şi respirația).
* Însemnaţi marginea zonelor tumefiate
(umflate) la fiecare 15 minute, cu un stilou
pentru a ajuta doctorii să aprecieze gradul
de expunere la venin.
Ce nu trebuie să faceţi!
* Nu încercaţi să faceţi o tăietură de-a
lungul urmelor de colți și să sugeţi sângele
cu venin.
* Nu se aplică bandaj pentru întreruperea temporară a circulației sângelui și prevenirea unei hemoragii.
* Nu se aplică gheață sau obiecte reci.
* Nu se consumă băuturi alcoolice, cafea, stimulente etc.

mai eficiente. Direcția regională Situații de
Urgență din Cernăuți amintește cetățenilor
care sunt măsurile de prim-ajutor acordate
unei persoane mișcată de un șarpe veninos:
* Încercaţi ca victima să ajungă la un
medic pe cât de repede posibil – singurul

Direcția regională Situații
de Urgență Cernăuți
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Consilier prezidenţial
insultă
„slujitorii poporului”
„Sunteți niște
nulități politice”

La Truskaveț, noii deputați ai
Partidului prezidențial „Slujitorul Poporului” sunt școliți timp de o săptămână în afacerile parlamentare.
Cursurile sunt organizate de Școala
de Studii Economice de la Kiev. Consilierul prezidențial și consultantul
politic, Mykita Poturaev, a susținut
o prelegere care a provocat reacții
dure din partea publicului. „Ați ajuns
aici pentru că alegătorul căuta oamenii (candidații) Partidului politic
„Slujitorul Poporului”. Alegătorului
nu i-a păsat ce nume de familie vor
figura în buletinul de vot. Aceste alegeri au fost câştigate de Volodymyr
Zelenskyi… Eu mă preocup de tehnologiile politice din anul 1996, iar
mulți dintre voi la acea vreme um-

blați la grădiniță… Toți sunteți niște
nulități din punct de vedere politic”,
a declarat M. Poturaev.
În preajma inaugurării lui Volodymyr Zelenskyi, oligarhul Igor Kolomoiskyi declara despre necesitatea alegerilor anticipate în Rada
Supremă. Kolomoiskyi menționa
despre necesitatea de a recruta în
rândul partidului oameni disciplinați
și nu persoane publice. Reamintim
că săptămâna aceasta 254 de viitori deputați în Parlament din partea
Partidului „Slujitorul Poporului” participă la Truskaveț la cursuri de formare. Cursurile sunt predate de 35
de profesori și experți, iar organizarea lor este estimată la 8,4 milioane
de grivne.

Vreme neobișnuită în lume.
Alaska se luptă cu canicula
și incendiile de vegetație

Este o vară nebună peste tot în lume. În plin
sezon turistic, câteva dintre destinaţiile populare
de vacanţă ale Europei sunt pârjolite de focuri extrem de periculoase. Grav este că nici în Alaska
nu contenesc incendiile de vegetaţie provocate
de arșiță. În schimb, în China, zeci de oameni
au murit din cauza viiturilor provocate de ploile
abundente. În Sardinia flăcările au atins chiar şi
10 metri înălţime noaptea trecută. Rafalele puternice de vânt sunt principalul inamic al pompierilor.
Câteva zeci de familii au fost evacuate, iar unele
şosele au fost închise din cauza fumului. Şi în
sud-estul Franţei, peste 100 de militari duc o luptă inegală cu flăcările. În oraşul-port Saint Mandrier, considerat de francezi drept un patrimoniu
maritim, cerul albastru este acoperit de nori negri
de fum. Incendiile de vegetaţie ameninţă să facă
scrum case şi ambarcaţiuni de lux. În stare de
alertă sunt şi locuitorii oraşului Toulon. Pădurea
din apropiere a luat foc şi există pericolul ca flă-

cările să se extindă. Şi peste Ocean, arșița bate
record după record. În Alaska, temperaturile nu
au scăzut sub 30 de grade în iulie. Incendiile de
vegetație fac prăpăd în apropierea Oceanului Arctic, afectând nordul Peninsulei Scandinave, zone
întinse din Siberia, Alaska și Groenlanda. Norii
de fum sunt vizibili din spaţiu. De asemenea, şi în
Canada, în ultimele zile soarele a dogorât nemilos. În centrul metropolei Toronto au fost resimțite
52 de grade, spre stupefacţia localnicilor neobişnuiţi cu asemenea temperaturi. Autorităţile locale
au recomandat gravidelor, copiilor şi bătrânilor să
nu iasă din case. În schimb, în China, peste 40
de oameni au murit în urma ploilor torenţiale care
au provocat inundaţii de proporţii şi alunecări de
teren în mai multe regiuni. Pământul a luat-o la
vale, acoperind şosele şi case. În nordul Chinei,
vântul a suflat cu forţa unui taifun. După ce a plouat încontinuu aproape 24 de ore, şoselele s-au
transformat în râuri năvalnice.

Legea prin care
Polonia încearcă
să-şi convingă
tinerii să nu plece
din ţară

O nouă lege care va intra
în vigoare în Polonia va elimina
impozitul pe venit pentru aproximativ două milioane de tineri
lucrători. Prin această măsură,
guvernul încearcă să oprească
exodul dramatic de creiere cu
care Polonia s-a confruntat de
când a aderat la Uniunea Europeană, acum 15 ani. Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a spus
că scutirea fiscală va aduce noi
oportunităţi pentru tineri „astfel
încât să le egaleze pe cele disponibile în Occident”. Polonezii sub
vârsta de 26 de ani, care câştigă
mai puţin de 85.528 zloţi polonezi
pe an vor fi scutiţi de impozitul
pe venit de 18 la sută al ţării, începând cu 1 august. Reducerea
este generoasă, având în vedere
că salariul mediu polonez este în
jur de 60.000 de zloţi (aproximativ
66.000 de lei) pe an. Guvernul a
menţionat că în jur de 2 milioane
de persoane sunt eligibile pentru
a beneficia de această măsură.
De menționat că Polonia
a primit milioane de imigranţi

ucraineni, cel mai mare număr
de extra-comunitari ajunşi în
Uniunea Europeană, în timp ce
Guvernul de la Varşovia manifestă reticenţă faţă de planul
Comisiei Europene privind redistribuirea imigranţilor din Orientul Mijlociu şi Africa. Economia
Poloniei, aflată în extindere, are
nevoie de angajaţi în contextul
în care milioane de polonezi – la
fel ca milioane de alţi est-europeni – au profitat de libertatea
de circulaţie din ultimul deceniu
pentru a căuta locuri de muncă
mai bine plătite în Marea Britanie, Germania şi în alte naţiuni
occidentale. Ucrainenii vin în
Polonia pentru a umple acest
gol, o tendinţă care se înscrie
în cadrul modificărilor demografice din Europa. Potrivit datelor
furnizate de Oficiul Străinilor, în
Polonia locuiesc 180.000 de cetăţeni ucraineni, cu 25.000 mai
mulţi decât în anul precedent.
Cu toate acestea, aceste statistici includ numai persoanele care
au obţinut un permis de şedere.

Pagină realizată de Mihai URSU
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În raionul Noua Suliță s-a încheiat secerișul

Raionul Noua Suliță, considerat
pe bună dreptate unul din grânarele
regiunii, secerișul s-a încheiat. După
cum a precizat dl Anatolie Andrițchi,
șeful Direcției pentru dezvoltarea
agroindustrială din cadrul Administrației Raionale de Stat, au rămas nerecoltate încă 120 hectare de grâu de
primăvară.
– Pâinea este în hambare și putem spune că secerișul s-a încheiat,
a accentuat domnul Anatolie. Vorbind de recoltă, trebuie să mulțumim
Domnului că cerealele timpurii au fost
recoltate la timp, fără întârzieri și pier-

deri. Agricultorii sunt mulțumiți. Recolta medie de cereale timpurii este
de 41,7 centnere la hectar, inclusiv
cea de grâu de toamnă – 42,7, de orz
de toamnă – 41, de orz de primăvară – 37,1 centnere la hectar. La fel de
bună e și recolta de rapiță de toamnă
– 28,1 centnere la hectar. Fermierii
au început să se achite cu proprietarii funciari care le-au dat în arendă
cotele lor de pământ. Sincer vorbind,
ne-am așteptat la o holdă mai bogată,
dar au fost și condiții meteorologice
nefavorabile.

În Ucraina se prevede să fie reglementată taxa de arendă a cotelor
de pământ ale sătenilor. Proiectul
respectiv a fost înaintat Radei Supreme și el va fi examinat de acum
de noii aleși ai poporului. Se știe că
taxa pentru arenda terenurilor arabile este mică de tot și sătenii – proprietari funciari – se mulțumesc și cu
aceasta. „Decât să stea pământul
pârloagă, tot e mai bine ceva”, zic ei.
Acel „ceva” echivalează acum până
la o tonă de cereale – depinde de
mărimea cotei de pământ. Fermierii,
care arendează cotele consătenilor

lor, se străduiesc ca imediat după
recoltarea cerealelor timpurii să se
achite cu arendatorii.
Autorul proiectului documentului
prezentat în Rada Supremă, Anatol
Ghirșfeld, a precizat că în momentul
de față taxa pentru arenda unui hectar de teren arabil este de 1.613,4
grivne. Pentru ca veniturile sătenilor
noștri să fie la nivelul celor europeni,
el propune ca taxa pentru arenda
cotei de pământ să fie nu mai puțin
de 7 la sută din valoarea reală a parcelei respective de pământ arabil.

Se prevede ca taxa
pentru arenda
pământului să fie mărită

„A doua pâine” va pustii bugetul fiecărei familii

Este vorba de cartofi, recolta cărora anul acesta va fi cu mult mai mică.
Specialiștii au calculat deja că prețul
la cartofii din noua recoltă va crește cu
50-80 la sută. Președintele Asociației
fermierilor și proprietarilor funciari din
Ucraina, Ivan Tomyci, a concretizat:
„Ploile abundente au influențat negativ asupra recoltei de cartofi. În lunile
septembrie-octombrie, în comparație
cu perioada respectivă a anului 2018,
ne putem aștepta la o creștere a prețului la cartofi cu 50-80 la sută. Deoarece cartoful este considerat a doua
pâine, este clar că prețurile vor crește
cu 80 la sută. Aceasta se va răsfrânge
practic asupra bugetului fiecărei familii ucrainene”.

Comentariul și
sfatul specialistului

În acest sezon în multe localități din regiunea noastră recolta cartofului va fi minimă. De
ce? Condițiile meteorologice au influențat negativ asupra ei. Alt motiv e că mulți ani la rând nu
se înnoiește materialul semincer. Mulți agricultori nu știu că treptat soiul se pierde, adică degradează. De menționat că sporesc degradarea
cartofului infecțiile virotice, temperaturile înalte.
Dacă nu avem posibilitatea să procurăm
soiuri noi, reproducții de gradele I-II, se iau alte
măsuri pentru a opri degradarea.
Practica demonstrează că se poate reține
degradarea, dacă se alege materialul semincer
de la cele mai bogate cuiburi. Mulți legumicultori așa și procedează. Eu aleg cele mai mari
tubercule ca material semincer. Primăvara le tai
în 2-3 bucăți și le plantez. În felul acesta aleg
materialul din a treia reproducție. Astfel am reușit 20 de ani să cultiv fără a reînnoi soiul „Santa”,
iar soiul „Iavir” – 17 ani.
Ploile îndelungate au produs inundații pe
unele loturi, a sporit și atacul fitoftorei. După
zvântarea solului am tratat de două ori plantațiile, însă pentru unele soiuri („Bernadet” și „Minerva”) eficiența a fost minimă și treptat o parte
din curpeni s-au îngălbenit. Soiul „Minerva” e
ultratimpuriu, roditor, gustos, dar nu rezistă la
umiditatea sporită și tuberculele putrezesc. La
asemenea condiții nu rezistă și celelalte soiuri –
„Bernadet” și „Belarosa”.
Recoltarea timpurie reduce pierderile din
recoltă în rezultatul atacării de către putregai și
dăunători. La 23 iulie am recoltat o porțiune a

soiului „Bernadet” (plantat la 3 aprilie), obținând
câte 1,52 kilograme pe metru pătrat. Pe porțiunea plantată în data de 20 aprilie cu acest soi,
dar inundată în luna iunie, am obținut câte 0,45
kilograme de tubercule la un metru pătrat. Multe tubercule erau roase de larva cărăbușului și
putrezite. Recolta soiului „Riviera”, plantat la 20
aprilie, e de 0,91 kilograme la metru pătrat. Tuberculele, de asemenea, sunt roase și putrede.
Prin urmare, acolo unde recoltele sunt mici
nici nu face să alegem material semincer. Sau

se poate proceda altfel. Bunăoară, eu am luat
de la soiurile recoltate tuberculele cele roase,
dacă au 2-3 ochiuri și pe cele de mărime medie.
În cazul că recolta e satisfăcătoare, materialul
semincer se va alege de la cele mai bogate tufe.
Tuberculele recoltate se vor păstra temporar
3-4 săptămâni în locuri mai reci, iarăși se vor
alege, se vor înlătura cele atacate și se vor pune
la păstrare.

De pe loturile eliberate se vor strânge tuberculele putrede, restul vor fi îngropate în gropi
adânci. Este binevenită însămânțarea lotului
eliberat cu muștar alb pentru a completa solul
cu substanțe nutritive. Acum se produc puține
îngrășăminte naturale și, desigur, nu toate loturile sunt îngrășate cu gunoi de grajd.
Ion CRILIUC

Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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Cronica penală

O tânără din Bucovina, înjunghiată mortal
la Berlin
Este vorba de Natalia Myhailiuk,
originară din Zastavna, care se afla
la câștig în Germania, şi care a fost
găsită moartă în apartamentul pe
care-l închiria la Berlin. Investigațiile
demarate de poliție au demonstrat că
principalul suspect este un cetățean
german în vârstă de 64 de ani, proprietarul apartamentului unde era cazată victima. Poliția berlineză admite că
atacatorul i-ar fi aplicat zece lovituri
de cuțit. Potrivit mass-media, rudele
și prietenii adună bani pentru a transporta corpul neînsuflețit la baștină.
Sfârșitul tragic a survenit pentru
Natalia cu câteva zile înainte de a
împlini vârsta de 25 de ani, iar acasă
i-a rămas fetiţa de 9 anişori. Rudele
tinerei decedate afirmă că această
călătorie în Germania avea să fie
ultima pentru Natalia. După ce avea
să revină acasă, tânăra intenţiona
să deschidă un salon de frumusețe.
Din păcate, însă, soarta a vrut altfel.
Corpul tinerei a fost găsit într-o baltă
de sânge în apartamentul pe care-l
închiria. Experții criminaliști admit că
femeia ar fi luptat din răsputeri cu atacatorul său până a-și da sufletul. La
locul crimei poliția a descoperit urme
de sânge pe coridoare. Soțul civil al
Nataliei, Oleksandr Novak, presupune că neamțul ar fi ucis-o când a aflat
că planifică să plece la baștină.
Proprietarul apartamentului și
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Mită în sumă de 20 de euro
pentru a evita controlul
la frontieră

Un bărbat le-a propus grănicerilor de la Punctul de trecere și control „Tereblecea” 20
de euro pentru ca aceștia să-i
asigure trecerea fără obstacole
a Frontierei de stat. Instigatorul
a fost reținut și transmis reprezentanților Poliției naționale.
Mai târziu infractorul – un locui-

principalul suspect, după versiunea
poliției, a fost plasat în arest. Rudele mai spun că pentru transportarea
corpului neînsuflețit al bucovinencei
la baștină sunt necesare 1.800 de
euro. Tot soțul civil al Nataliei afirmă
că aceasta i-ar fi spus înainte de tragica întâmplare că proprietarul apartamentului i-a furat pașaportul. Atunci
cineva a sfătuit-o să plece la poliție
pentru a-i fi eliberat un pașaport alb
– document ce oferă posibilitatea revenirii acasă celor care și-au pierdut
actele. Pe 29 iulie, Natalia urma să
plece acasă. Luni, însă, telefonul a

tăcut… pentru totdeauna. Cei de acasă credeau că e vorba de o surpriză,
că fiica, mama, soția lor iată-iată le
va păși pragul. La rugămintea rudelor
niște cunoscuți s-au deplasat la locul
unde Natalia locuia în chirie. Acolo
aveau să treacă printr-un adevărat
șoc. Tânăra zăcea fără suflare, iar
alături se afla proprietarul apartamentului. Medicii legiști mai spun că
tânăra putea fi salvată, dacă cineva
ar fi chemat la timp ambulanța. Prietenii își amintesc de Natalia ca despre o fire veselă și întotdeauna săritoare la nevoie.

Și-a prădat
fosta consoartă

O femeie în vârstă de 26 de ani din
localitatea Mahala, raionul Noua Suliță,
s-a adresat poliției, declarând că după
vizita efectuată de fostul său soț nu a
găsit la locul cuvenit o brățară de aur
în valoare de patru mii grivne. Colaboratorii SR de poliție Noua Suliță au stabilit locul aflării infractorului. Este vorba
de un locuitor al satului Mahala, care a
avut numeroase antecedente penale
pentru crime de uz și care se afla pe
termen de încercare. Pentru fapta comisă bărbatul va răspunde în fața legii.

5

tor al raionului Noua Suliță, le-a
mărturisit polițiștilor că a dorit
să evite procedurile de control
față de autovehiculul său. Grănicerii, însă, au refuzat propunerea. Față de infractor au fost
aplicate sancțiunile articolului
369 punct 1 al Codului Penal al
Ucrainei.

Pielea rea și răpănoasă…

Zilele trecute, un locuitor al
satului Verenceanca, raionul
Zastavna, a alertat poliția din
cauză că fusese jefuit de un
necunoscut. Acesta ar fi intrat
în casa omului și ar fi pus mâna
pe o poșetă în care se păstrau
actele și o anumită sumă de
bani. După unele măsuri operative și câteva ore de căutări,
oamenii legii au dat de urmele

infractorului. Acesta s-a dovedit
a fi un localnic în vârstă de 40
de ani, care la momentul comiterii infracțiunii se afla sub arest
la domiciliu pentru infracțiuni
analogice. Criminalul a încercat
să se ascundă de poliție. A fost
demarată o procedură în baza
articolului 186 punct 3 (Furt) al
Codului Penal al Ucrainei. Cercetările continuă.

Va fi judecat minorul suspectat
de asasinarea mătușii

Tragica întâmplare s-a produs
pe data de 23 ianuarie anul curent. Un minor de 16 ani, care se
afla în ospeție la o mătușă a sa în
vârstă de 50 de ani, a ucis-o cu
sânge rece în urma unui conflict
apărut în mod spontan. Tânărul
i-a aplicat câteva lovituri de cuțit, iar pentru a ascunde urmele
crimei a dat foc casei. La câteva
zile după tragedie minorul a fost
reținut. În timpul interogării el a recunoscut că și-a ucis mătușa, iar
pentru a camufla crima a dat foc
casei în care aceasta locuia.

Tatăl l-a tăiat pe propriul fiu. Medicii
au fost neputincioşi
Corpul neînsuflețit al bărbatului în vârstă de 35 de
ani a fost găsit la o margine de drum în localitatea Șubraneț, raionul Zastavna. Polițiștii sosiți la fața locului au
constatat că între doi localnici – tată și fiu, s-a iscat un
conflict, în urma căruia tatăl i-a înfipt feciorului un cuțit
în spate. Bărbatul a murit în mașina ambulanței în drum
spre spital. Cauza prealabilă a decesului este pierderea
masivă de sânge. Făptașul crimei a fost reținut. El a declarat că regretă de cele întâmplate, dar e prea târziu.

Afacere după gratii – un
deținut vindea droguri
în închisoare

Un bărbat de 39
de ani, originar din
raionul
Chițmani,
păstra droguri în
izolatorul unde a
fost închis de la
data de 25 martie
anul curent pentru
furt. „Marfa” a fost
depistată
într-un
ciorap de către lucrătorii izolatorului.
Judecătoria raională Șevcenko a luat
în calcul aceasta și
celelalte infracțiuni
comise de bărbat.
El va petrece după
gratii patru ani.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Sfaturi pentru părinţi

Cum alegem corect rucsacul
de şcoală pentru copil

D

atele statistice arată
că principala problemă
de sănătate a elevilor ţine
de postura greşită. Cauzele sunt multe şi includ
mobilierul şcolar neadaptat, poziţia greşită a corpului în timpul orelor, dar
şi greutăţile pe care este
obligat să le ducă un copil,
începând din clasa I. Ghiozdanul este un atribut ce
nu trebuie neglijat. Există
câteva reguli de aur de
care trebuie să ţineţi cont
atunci când procuraţi un
ghiozdan. Iată câteva dintre ele:
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Ce e bine să consumăm
pentru a ne menţine
tinereţea

E

xistă alimente-cheie care nu ar
trebui să lipsească din alimentația
noastră zilnică. Şi aceasta pentru
că, datorită ingredientelor pe care le
conțin, acestea au efecte vizibile la
nivelul pielii, care devine mai elastică, radioasă, întinerită.

Afinele. Delicioasele și
sănătoasele afine conțin o cantitate foarte mare de antioxidanți, atât

stanțe care îmbunătățesc circulația sanguină la nivelul pielii, ceea
ce face ca tenul să capete un aspect radios. Aceste substanțe au
și capacitatea de a proteja pielea de efectele radiațiilor solare.
Aceasta nu înseamnă că trebuie
să exageraţi cu consumul de ciocolată. Moderația este esențială!

Semințele de rodie.

Pot fi folosite atât în pregătirea
deserturilor, cât și a salatelor,
oferindu-le un gust ușor acrișor.
de importanți în „lupta” împotriva
îmbătrânirii pielii, atât din cauza
înaintării în vârstă, cât și a efectelor pe care soarele – indiferent de
anotimp – le are asupra pielii.

* Acordaţi o atenţie sporită în primul rând dimensiunilor. Căutaţi un rucsac care este robust, dar uşor
şi să nu fie mai mare decât corpul copilului. Acesta
trebuie să se extindă de la aproximativ 2 centimetri de
la omoplaţi până la talie. Dacă are fâşii reflectorizante
este foarte bine, întrucât vă pot face copilul mai vizibil.
* Materialul din care este confecţionat rucsacul trebuie să fie uşor (vinil, naylon etc.). Ţesăturile din care
sunt confecţionate rucsacurile moderne au o serie de
avantaje: au o greutate redusă şi rezistenţă sporită,
sunt impermeabile, rezistente la temperaturi extreme.
* Bretelele de umăr trebuie să fie late, cu cusături fine, astfel încât să nu rănească.
* Evitaţi rucsacurile cu şnururi, căci vor apăsa pe
umeri şi vor împiedica fluxul de sânge în zonă. Acest
lucru poate duce la dureri de spate, gât şi umăr şi
amorţeală temporară a mâinilor.
* Asiguraţi-vă că copilul poartă rucsacul pe ambii
umeri. Puteţi lua în calcul un model cu curea de
centură. Deşi nu este esenţial, această caracteristică, care ajută la răspândirea mai uniformă a greutăţii rucsacului, poate fi utilă pentru copiii care au mai
multe manuale de dus.
•

* Foarte important: Verificaţi întotdeauna greutatea. Atunci când este încărcat, rucsacul
nu trebuie să cântărească mai mult de aproximativ
10-20% din greutatea corporală a copilului dumneavoastră. Motivul este simplu şi se ascunde în
particularităţile de dezvoltare a copilului - anume
la vârsta de 6-8 ani are loc formarea modelului
definitiv al curburilor fiziologice ale coloanei vertebrale.
* Dacă copilul este supraponderal sau obez,
rucsacul ar trebui să fie cu aproximativ o treime mai
uşor decât este recomandat în general. Acest lucru
este argumentat prin faptul că spatele acestuia deja
suportă o mare presiune din cauza greutăţii propriului corp.
* Amintiţi-i copilului că rucsacurile pentru şcoală sunt anume pentru şcoală. Aceasta înseamnă că
trebuie să poarte lucruri strict necesare pentru ziua
respectivă. * Învăţaţi-i pe copii cum să ridice rucsacul în mod corespunzător. Pentru aceasta copilul ar
trebui să-şi îndoaie genunchii şi să utilizeze ambele
mâini pentru a-l ridica.
* Reglaţi corect curelele. Rucsacul ar trebui să
fie lipit pe spatele copilului, astfel că fundul să se
aşeze pe curbura spatelui. Copilul trebuie să se simtă confortabil cu greutatea pe care o duce şi să nu-l
incomodeze.

Semințele de susan. Acestea conțin o cantitate

ridicată de calciu și minerale pre-

cum fier, magneziu și fosfor. Preparaţi gustările naturale pe bază
de semințe de susan sau folosiţi
sosul tahini – care se bazează pe
semințele de susan – atunci când
pregătiţi diverse salate.

Rodia este benefică datorită faptului că acționează împotriva radicalilor liberi și ajută la păstrarea
colagenului în piele.

Ceaiul verde. Ceaiul
verde este celebru pentru efectele sale antioxidante, datorate
flavonoizilor, care contracarea-

Ciocolata. Însă nu ciocolata cu lapte, ci cea neagră.
Aceasta conține flavanoli, subză îmbătrânirea pielii cauzate,
spre exemplu, de fumat, sau de
alte substanțe toxice. Se consumă înainte de ora 17, pentru a
evita eventualele probleme cu
somnul.

Gătiţi gustos împreună cu noi!

Lasagna cu dovlecei
Lasagna cu dovlecei este o reţetă extrem
de delicioasă, cu puţine calorii, fără gluten şi
cu foarte multe legume. În plus, se pregăteşte în 30 de minute şi este gata într-o oră şi 30
de minute.
Ingrediente: 500 g carne tocată de vită, 1 1/2 linguriţe de sare, 1 linguriţă de ulei de măsline, 1/2 ceapă tocată,
3 căţei de usturoi mărunţiţi, 1 conservă de pastă de tomate
sau roşii, 2 linguriţe de busuioc, piper negru după gust, 3
dovlecei medii tăiaţi felii, 1/4 cană de parmezan, 1 1/2 cană
de brânză ricotta, 1 ou, 400g de brânză mozzarella.

în vasul cu carne, împreună cu sosul de tomate, sare, piper şi
busuioc. Se lasă la foc mic timp de 30-40 de minute, cu capacul
pus. Nu se adaugă apă, pentru a nu subţia sosul. Între timp, se
taie dovleceii felii subţiri, se presară cu sare şi se lasă deoparte
timp de 10 minute. Se pun într-un şerveţel şi se elimină excesul de apă prin stoarcere. Se prăjesc pe fiecare parte câte 2-3
minute, până capătă o culoare aurie. Se încălzeşte cuptorul la
200° C. Într-un vas se amestecă bine brânza ricota, parmezanul şi oul. În vasul în care se prepară lasagna se adaugă un
strat de sos cu carne, iar apoi un strat de dovlecei, urmat de un
strat de mix de brânză, peste care se pun bucăţile de mozzarela. Se repetă procesul până se folosesc toate ingredientele.
Ultimul strat rămas ar trebui să fie de dovlecei şi sos, care se
acoperă cu folie de aluminiu şi se lasă la cuptor timp de 30 de
minute. După 30 de minute, se îndepărtează folia şi se lasă
încă 20 de minute la cuptor pentru a se închega sosul. Din nou
se scoate lasagna din cuptor şi se adaugă mozzarella, lăsând-o
încă 10 minute. Înainte de servire se lasă să se răcească timp
de 5-10 minute.

Tocăniţă de cartofi
cu costiţă afumată
Preparare. Într-un vas se pune carnea şi se asezonează
cu sare. Se ia o tigaie în care se toarnă uleiul de măsline şi se
pun la călit ceapa şi usturoiul timp de 2 minute, apoi se adaugă

Ingrediente: 300 g de costiţă afumată tăiată în porţii
mici, 5 cartofi mari, 1 ceapă mare sau două cepe mici, 1
morcov, 2 lingură de pastă de tomate, 2 foi de dafin, sare,
piper, boia dulce.
Preparare. Într-un vas cu apă fierbinte se pun la fiert bu-

căţile de costiţă şi foile de dafin. Când acestea sunt semi-fierte,
opriţi focul. Pentru a evita procesul de prăjire dar a avea savoarea pe care o lasă legumele călite, punem ceapa tocată şi
morcovul cubuleţe într-o tigaie în care am pus 4 linguri de apă şi

una de ulei pentru prăjit. Când s-au făcut moi, oprim focul. Peste bucăţile de costiţă afumată se adaugă cartofii tăiaţi cuburi,
ceapa şi morcovii şi se mai completează cu apă fierbinte. Se
adaugă piperul, pasta de tomate, boia de ardei şi puţină sare.
Se lasă la fiert la foc mic. Sunt gata atunci când costiţa şi cartofii
sunt fierţi, iar sosul a căpătat consistenţă. Se asezonează cu
pătrunjel proaspăt.
Poftă bună!
Rubrică susținută de
Tatiana CARLAȘCIUC
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„Întâlnirile Bucovinene” au întrunit
peste două mii de artiști

Î

n perioada 26-28 iulie, la Câmpulung Moldovenesc (România), s-a desfășurat cea de a 30-a
ediție a Festivalului Internațional de Folclor
„Întâlniri Bucovinene” cu participarea colectivelor artistice din Polonia, Ungaria, Ucraina și
țara-gazdă. La toamnă ștafeta ediției jubiliare a
Festivalului va fi preluată de Ucraina, de capitala
veche a Bucovinei – Cernăuți.
„Întâlnirile Bucovinene” sunt convocate în fiecare an și au loc în țările enumerate mai sus, unde „Bucovina” nu este
o simplă noțiune geografică, ci o stare a
sufletului. De fiecare dată ele constituie
nu doar un eveniment cultural multietnic
ce nu are echivalent în Europa, ci și o
istorie de inițiere a legăturilor bazate pe
parteneriat între țările care au semnat
protocolul de colaborare.
Inițiatorul și principalul organizator al
festivalului, timp de 29 de ani, a fost Casa

de Cultură din Piła (Polonia), respectiv
domnul Zbigniew Kowalski, care este și
directorul festivalului. Având o desfășurare
itinerantă, festivalul demonstrează ce loc
important ocupă cultura în procesul înțelegerii și cunoașterii, respectului reciproc,
toleranței în conviețuire și bunei vecinătăți
între diferite grupuri etnice.
La evenimentul de la Câmpulung Moldovenesc a fost organizat și un Târg al
meșterilor populari (35 meșteri din județul
Suceava, din Iași, Botoșani, Bârlad, Vâlcea,
Dorohoi, Corund,
Republica Moldova). A fost înregistrat un număr-record de participanți:
500 artiști din străinătate, peste 1.500
artiști amatori din
județul
Suceava,
alături de care au
evoluat Ansamblul
„Ciprian Porumbescu” din Suceava,
Ion Palade din Chișinău.
Ucraina a fost
reprezentată
de
șapte colective artistice din regiunea
Cernăuți, în fruntea
delegației fiind Ivan
Petruseak. Pentru
prima dată a participat la „Întâlnirile
Bucovinene” solista
și conducătoarea
artistică de la Casa
de Folclor din Roșa
Stânca, Elvira Ma-

rașciuc, care ni s-a destăinuit:
– Am cântat, fiind acompaniată de Ansamblul „Barvystyi rozmai” din Cernăuți.
Este prima mea evoluare la un astfel de
festival prestigios. Cele trei zile de aflare a
noastră în România a fost ceva nemaipomenit de frumos. Întâlnirile au fost foarte
calde și sufletești.
Interpreta de cântece populare românești din raionul Noua Suliță, Natalia Andrieș, a participat pentru a doua oară la
Festivalul „Întâlniri Bucovinene”.
– Cele câteva zile cât a durat festivalul
au trecut ca în vis, ne-am simțit extraordi-

nar de bine între prieteni, afirmă doamna
Natalia Andrieș. Eu am fost unica reprezentantă a regiunii Cernăuți, care am cântat în
limba română. M-a acompaniat Ansamblul
„Dinastia” din Ceahor, iar pe scenă, alături
de mine au dansat membrii Ansamblului
coregrafic „Tinerețea”. A fost un spectacol
minunat. Pentru prima dată am participat
la „Întâlniri Bucovinene” cu vreo douăzeci
de ani în urmă și pot compara ediția actuală cu cea de atunci. Deosebirea este mare.
Sunt progrese însemnate în organizarea
acestui festival. În septembrie voi participa
la „Întâlnirile Bucovinene” de la Cernăuți.

Igor CUCIUC: „Sunt un îndrăgostit
de ceea ce fac”

Interpretul de muzică populară Igor Cuciuc este cunoscut
și îndrăgit în întregul spațiu spiritual românesc. S-a născut la
14 septembrie 1983 în satul Călinești, raionul Fălești, Republica
Moldova. Primele studii muzicale
le-a primit la Colegiul de Muzică
„Ștefan Neaga”, ca apoi să absolve Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice „Gavriil Muzicescu” din Chișinău, Facultatea
de canto popular. Este solist al
Orchestrei de muzică populară
„Frații Advahov”.
Într-un recent interviu televizat, Igor Cuciuc a recunoscut:
– Sunt un om sincer și ajut
la foarte multă lume. Omenia și
cumsecădenia am moștenit-o de
la părinții și buneii mei. În viață mă
conduc după principiul: „Cât trăiesc – să fac bine, că rău are cine”.
Igor Cuciuc a fost pasionat
de cântec de mic copil. Spre
deosebire de prietenii de joacă
nu-l interesa tehnica. Când a
hotărât să se înscrie la Colegiul „Ștefan
Neagă” din Chișinău, mama i-a șoptit că
poate e mai bine să se facă preot. Fiind
copil, a cântat la biserică, în strană, și vocea lui deosebită a fost observată de părintele-paroh, el spunându-i mamei sale
că Igoraș poate deveni un preot minunat.
Însă, tânărul Igor Cuciuc era ferm convins
că poate deveni numai artist.

– Sunt un om vesel și îmi place să-i veselesc pe oameni cu cântecul meu. Tradițiile și costumul popular sunt cea mai mare
avere lăsată de strămoșii noștri. Duc mai
departe această tradiție cu toată dragostea.
– Meseria de artist cere o muncă enormă: texte, linii melodice, aranjamente muzicale, studiouri, videoclipuri, lipsa de familie,
spectacole – tot timpul trebuie să fii în cre-

ație. Cum ai lăsat creația, te lasă și ea pe
tine, afirmă interpretul.
Igor Cuciuc este mulțumit de faptul că are
o minunată familie. La baza ei stă dragostea
la prima vedere. Diana, soția interpretului,
medic de profesie, care este mai mare de-

cât el cu trei ani, se declară fericită:
„Nu regret că am renunțat la ideea
de a-mi face o carieră în medicină,
pentru a mă dedica familiei. Andreea și Igor este cel mai scump
cadou pe care mi l-a oferit Cel de
Sus. Ca soţie de artist, pot spune
că în momentul de faţă nu-mi este
atât de greu cum mi-a fost atunci
când soţul era la început de drum.
Nu înțelegeam lumea muzicii şi
era greu să răzbaţi în show-business, să te faci remarcat. Cu toate
acestea, mereu am fost în spatele soțului, l-am încurajat și i-am
dat sfaturi. Pot spune că am fost
şi sunt mâna lui dreaptă. Nu am
bonă şi nici servitoare. Consider că
o doamnă care se respectă, le reuşeşte pe toate. Eu nu mă plâng niciodată. Oricât de greu mi-ar fi, de
una singură am grijă de copil şi de
toate treburile casnice. Mă declar
o mamă şi o soţie fericită. Dumnezeu mi-a dat bărbatul pe care l-am
visat şi pe care am dorit să-l am
alături. Mă mândresc cu el”.
Dar de ce regretă însuși Igor Cuciuc?
– Regret că mama mea este departe de
casă, e în Italia, tatăl meu e la Fălești. Este
o distanță care pe mine, ca fiu al lor, mă
doare. Dar așa e viața, a recunoscut sincer
în acel interviu televizat Igor Cuciuc.

Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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Oglinda sufletului ei

a să te cunoști pe sine, trebuie să privești în
oglinda sufletului. Este o oglindă fermecată,
ea redând adevărata frumusețe, ca s-o admiri
numai tu și Atotputernicul, care ți-a aprins steaua
destinului.
Doamna Maria BOJESCU din Voloca se uită zilnic
în oglinda sufletului său, iar cuvintele de apreciere sunt cele ale rugăciunii. Consătenii își dau seama de aceasta după faptele bune săvârșite de ea
și se miră de puterea ei de voință de a trăi mereu
după legile frumosului.

Încercarea
destinului

Chiar în tinerețe, doamna Maria Bojescu a trecut prin grele încercări, dar nu
și-a blestemat destinul. Cu timpul a înțeles
că suferința este și ea un har divin. Ea, fiica lui Ilie Onofreiciuc, s-a căsătorit devreme cu Gheorghe Bojescu. El lucra inginer
în colhoz, iar ea – la bibliotecă. Ca să aibă
studiile necesare s-a înscris la Colegiul
cultural-educativ din Cernăuți, la secția
fără frecvență. Primul copil, pe care l-a
avut, era invalid din născare. Iar conducerea colhozului i-a repartizat suplimentar și
„normă” în câmp. „Analizând prin câte am
trecut, mă mir cum de-am rezistat la toa-

te, deseori afirmă doamna Maria. Dacă la
Colegiu aveam sesiune, ieșeam dimineața
la ora opt din casă și mă întorceam sea-

ra târziu. Găteam bucatele pentru o zi întreagă, spălam, călcam și dacă dormeam
o oră-două pe noapte, eram foarte mulțumită. Iar vara trebuia să fiu și
la bibliotecă, și să-mi prășesc
„norma”. Aveam deja doi copii
mici, îi puneam în cărucior și îi
luam cu mine în câmp, tocmai
la hotar cu Valea Cosminului. Îi
lăsam singurei la umbră, iar eu
prășeam. La grădiniță nu puteam duce copilul invalid. Mulțumesc Domnului că mi-a dat
puteri și am trecut prin aceste
greutăți”.
Acum când își are copiii dați în rând cu lumea: fiica
Dina este căsătorită la Molodia, Cristina – la Odesa, Ion –
la Kiev, doamna Maria înalță
rugăciuni de mulțumire Domnului și în casa ei părintească, unde a revenit în ultimul
timp, își alină sufletul cu ceea
ce îi este drag și scump. Ține
foarte mult și la poeziile pe
care le scrie din îndemnul inimii. Are chiar și o plachetă de
versuri, pe care a întitulat-o
„Oglinda sufletului meu”. Ele,
poeziile, se aseamănă foarte
mult cu rugăciunile: „Din cel
mai tainic ungher/ Al sufletului meu de piatră,/ Ți-aduc, Iisuse, rugăciuni,/ Cum nimeni
nu Ți-adus vreodată…// Mă
plângi că nu sunt credincioasă,/ Ca fiii Tăi de odinioară,/
Dar harul Tău cel sfânt din nou/ Peste al
meu chip încet coboară”.
În cazul Mariei Bojescu „sufletul de
piatră” este cel pe care nu-l pot învinge
grelele încercări ale destinului.

I s-a arătat
biserica în vis…
Visele profetice poposesc în suflete
curate și pline de iubire. A avut parte de
un asemenea vis și doamna Maria. Locuitorii din satul vecin, Hrușăuți, nu aveau biserică și
veneau la liturghia de duminică la vechiul locaș de
închinare din Voloca, ridicat pe creasta dealului din
celălalt capăt al satului.
Era prin anii 90 când deja
se permitea construcția
bisericilor. Și într-o noapte
bibliotecarei din Voloca i
s-a arătat în vis noua biserică de la Hrușăuți, care
exista deocamdată în intențiile localnicilor. Doamna Maria chiar a doua zi
se duse la preotul Vasile
Covalciuc, pe atunci parohul Bisericii din Voloca,
și-i povesti visul. Părintele
o binecuvântă și ea a început să adune bani pentru construcția bisericii. A
fost și la părintele Vasile Paulencu din Crasna,
originar din Voloca, care
i-a dăruit un Ceaslov și o
Psaltire. Este interesant faptul că biserica a fost construită în locul unde a visat-o
doamna Maria.

Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel
din Hrușăuți este una dintre cele mai fru-

moase din regiune, la construcția ei și-a
adus aportul și România. Apoi i-au trecut
pragul și doi președinți români, apreciindu-i frumusețea. „Vin des la această biserică, ea se aseamănă cu cea visată de

mine și mă simt aici cu adevărat fericită.
Lucrarea lui Dumnezeu a făcut ca visul
meu să devină realitate, spune cu profundă mulțumire doamna Maria. Este cea
mai mare minune, pe care am văzut-o și
o simt în viață”. Ea nu afișează acest lucru, caută să fie cât mai modestă. În una
din poeziile sale doamna Maria remarcă:
„Împacă-te cu ce-ai primit,/ Ca moștenire
de la Domnul./ Să fii la locul tău smerit,/
Smerenia înalță omul”.

Flori alese –
pe câmp negru,
pe câmp alb…
După ce a fost ridicată Biserica din Hrușăuți, doamna Maria Bojescu a simțit pe neașteptate și alt har – de meșteriță populară.
La Voloca, unde portul național este în mare
cinste, nu poate să nu existe brodeze iscusite.
Iar doamna Maria este una dintre puținele care
confecționează catrințe și le împodobește cu
flori cusute cu mărgele. În momentul de față
are 34 de catrințe și 17 ii brodate. „Totul a început pe neașteptate. La noi e primit ca la nunți
și la alte sărbători, fetele și femeile, cele tinere
mai ales, să îmbrace catrințe și ie. Trebuia să
plătesc 300 de dolari ca să fac rost de catrință pentru fiica mea Cristina. Dar nu aveam și
m-am încumetat singură să-i cos catrință. S-a
primit ceva original și de atunci am început să
primesc comenzi, explică doamna Maria. Nu
mă conduc de nici un desen. Deodată pe pânză cos florile, apoi trec la rămurele, frunze și se
primește un ornament destul de frumos. La o
catrință lucrez acum un an-un an și jumătate.
Brodarea iei durează mai puțin, dar mai mult
mă preocup de catrințe, m-am obișnuit să brodez pe pânză neagră”.
Concomitent meșterița de la Voloca brodează și icoane. Trei dintre ele au fost dăruite
la biserici. Iar la catrințe și ie are clienți nu numai din sat, dar și din România, Moldova. Au
venit la ea și teleoperatori de la Televiziunea
„Ostankino” din Moscova, însă s-au dovedit
a fi foarte neserioși și subiectul filmat de ei la
Voloca le-a lăsat localnicilor amar pe suflet.

„Fetele din satul nostru îmbracă, la sărbători, cu plăcere catrințe și ii, dar aproape că nu
sunt doritoare să însușească acest meșteșug.
Broderia cere și iscusință, și multă răbdare. Visez să transmit cuiva bogata mea experiență”,
recunoaște doamna Maria Bojescu.
A trăi frumos e în sângele voloceanului,
poate prin aceasta și se explică dragostea
lui față de arta populară. Într-o poezie consacrată satului natal, dna Maria Bojescu
afirmă: „La tine vin de pretutindeni/ Cei dornici de frumos în lume,/ De-atâta viața ți-i
bogată,/ O, sat frumos, cu mândru nume”.

Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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Dinamo Kiev a câştigat Supercupa Ucrainei

Valeriu Ciobotar a primit
titlul de Maestru emerit al
sportului
Karatistul cernăuțean Valeriu Ciobotar a
primit titlul de Maestru
emerit al sportului pentru rezultatele foarte
bune obţinute în ultimul timp. Valeriu este
elev la Clubul sportiv
„Lider”, unde îi are ca
antrenori pe Oleksandr
Pikulin și Andrii Lazarenko. De menționat
că Valeriu Ciobotar (25
de ani) a cucerit medalia de bronz la ediția
din acest an a Jocurilor
Europene de la Minsk. În anul 2018 a fost
medaliat cu argint la
Campionatul mondial
de karate.

La Odesa a avut loc Supercupa
Ucrainei la fotbal, competiţie disputată, până acum, doar între cele
două mari rivale ale fotbalului ucrainean, Şahtar Donețk, respectiv Dinamo Kiev. Dinamoviștii s-au impus

cu scorul de 2:1. Alan Patrick a deschis scorul în minutul 45+3, pentru
Şahtar, dar dinamoviştii au revenit
în repriza secundă şi au înscris prin
Burda, minutul 80 şi Harmash, minutul 83. De asemenea, a început

şi campionatul ucrainean, primul
meci opunând echipele Vorskla
Poltava şi Zorea Lugansk. Zorea
s-a impus cu 1:0, iar restul meciurilor sunt programate în decursul
acestei săptămâni.

Cursă dedicată Zilei
Independenței, la Cernăuți

Cu ocazia marcării Zilei Independenței, pe 24 august, la
Cernăuți, va fi organizată Cursa Independenței pe distanțele
de 2,5 și 5 kilometri.
Startul cursei va fi dat
în Piața Filarmonicii
la ora 10.00. Potrivit
organizatorilor,
toți
doritorii se pot înscrie, indiferent de
vârstă. Detalii suplimentare pot fi aflate
la numărul de telefon
(050) 690 59 98 sau
che.run.club@gmail.
com.

Elina Svitolina, pe locul 7
în clasamentul mondial

Elina Svitolina se menţine pe
locul 7 WTA, în clasamentul dat
publicităţii luni, 29 iulie. Ucraineanca are 4638 de puncte, în
ierarhia din top 10, neexistând
modificări faţă de săptămâna precedentă.
Top 10 WTA, la 29 iulie 2019:
1. Ashleigh Barty – 6605p
2. Naomi Osaka - 6257p
3. Karolina Pliskova - 6055p
4. Simona Halep - 5933p
5. Kiki Bertens - 5130p
6. Petra Kvitova - 4785p
7. Elina Svitolina - 4638p
8. Sloane Stephens - 3802p
9. Serena Williams - 3411p
10. Aryna Sabalenka - 3365p
Lider în ierarhia masculină este,
în continuare, sârbul Novak Djokovic, urmat de spaniolul Rafael
Nadal şi elveţianul Roger Fede-

rer. Fabio Fognini a ieşit din top
10, Kei Nishikori a urcat pe locul
5, devansându-i pe Alexander
Zverev şi Stefanos Tsitsipas. De
asemenea, Daniil Medvedev şi
Karen Khachanov au urcat o poziţie în ierarhia primilor 10 clasaţi.
De menționat că Elina Svitolina este o jucătoare de tenis
născută pe 12 septembrie 1994
în Odesa. Svitolina are la activ 12
titluri WTA la simplu, 6 ITF și un
titlu WTA 125K. La dublu a reușit
să câștige doar două, în 2014 și
2015, la Istanbul Cup. La 16 ani,
în 2010, Elina Svitolina își începea cariera câștigând titlul de la
French Open la junioare, când a
reușit să o învingă pe tunisianca
Ons Jabeur. În 2013, Elina Svitolina a câștigat primul său titlu
din circuitul WTA, la Baku Cup,

reușind să o învingă în finală pe
Shahar Pe’er, iar această victorie
a propulsat-o pe Svitolina pe locul 49 în clasamentul WTA. Jocul
Elinei este asemănător cu cel al
Simonei Halep, iar sportiva folosește în meciurile sale rachete
Wilson și îmbracă echipament
Nike, în trecut fiind sponsorizată de către brandurile Ellesse și
Lacoste. În 2018, Elina Svitolina
a reușit să o învingă pe rusoaica
Daria Kasatkina în finala de la
Dubai, apărându-și astfel titlul.
De-a lungul carierei sale, ucraineanca a reușit să strângă o avere de peste 6 milioane de dolari,
iar cea mai bună clasare a Elinei
Svitolina a fost în anul 2017, când
ocupa poziția a treia în clasamentul celor mai bune jucătoare de
tenis din lume, WTA.

Debut cu ghinion în noul
sezon pentru FC Bucovina

FC Bucovina a disputat pe teren propriu primul meci din noul
sezon fotbalistic 2019-2020 împotriva echipei FC Ujgorod din
cadrul Campionatului național la
fotbal Liga a II-a (grupa A). Partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 3:1. Acesta este primul
meci oficial al echipei cernăuțene
sub conducerea noului antrenor
Andrii Melnyciuk. „Felicit adversarii cu această victorie. Nu sunt

mulțumit de prestația jucătorilor
noștri. A lipsit disciplina și profesionalismul jucătorilor din ofensivă. De asemenea, un rol aparte
l-au avut greșelile individuale
ale fotbaliștilor”, a declarat după
meci Andrii Melnyciuk.
Alte rezultate ale meciurilor din Liga a II-a (grupa A)
FC Dinaz – FC Obolon – 0:1
FC Podillia – FC Veres – 0:1
FC Polisia – FC Nyva (B) – 1:0.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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De la lume adunate

Fericirea regăsită pe valul mării

O vorbă veche spune că fata
trebuie să se mărite atunci când
este pețită. Cel puțin de aceste
cuvinte călăuzitoare din bătrâni
se țineau părinții în trecutul lor
atunci când fetele erau de dat
în rând cu lumea. Puțin le păsa
atunci de sentimente. Și multe
fete au fost nevoite, bietele, „să
înghită” cererea în căsătorie, ce
venea din partea vreunui cunoscut de-al tatălui sau a unei bune
prietene a mamei, care și ei, la
rândul lor, doreau să-și dea copiii la cale.
Nastea s-a opus de fiecare dată
unor asemenea propuneri din partea
părinților, deși fecioria și-a trăit-o anume
în perioada despre care vă vorbeam.
Era o fată ageră la minte peste măsură
și cu un caracter de invidiat. A crescut
fără tată. Acesta le-a părăsit, pe ea și
pe cei doi frați, pe când fata nu împlini-

în albia-i firească. Rămasă cu trei copii
în grija ei, mama Nastei se spetea la
mai multe locuri de muncă pentru a le
asigura odraslelor strictul necesar: pâine și la pâine, hăinuțe curate și cele de
ce aveau nevoie la școală.
– O să-i arăt eu nemernicului de el
că n-o să mă prăpădesc fără el, zicea
întruna atunci când vreo femeie din sat
o întreba de nu-i este greu cu trei copii.
Nastea a moștenit caracterul mamei
sale. Niciodată nu a cedat în fața greutăților, iar când s-a făcut mai măricică,
prin clasa a opta, era alături de mama
în cantina gospodăriei colective din localitate. Iubea foarte mult curățenia și
de fiecare dată dădea dovadă de punctualitate. După absolvirea școlii n-a mai
urmat vreo școală mai înaltă. Nu avea
acele posibilități, pe care le aveau alți
copii. Se îmbrăca modest și nu întotdeauna își permitea să meargă la vreun
film sau la discotecă. Ce să mai vorbim

se nici trei anișori. Aflându-se la câștig
în Crimeea s-a încurcat omul nostru cu
o rusoaică și a rămas acolo pentru totdeauna. Lora, așa o chema pe noua lui
soție, i-a mai adus pe lume două fete
și un fecior. La început omul a mai ținut legătură cu copiii din prima căsătorie. Nici nu divorțase de mama Nastei.
Așa a durat până când copiii aduși pe
lume de Lora au împlinit vârsta școlară.
Și atunci femeia i-a pus condiție: ori își
legalizează cu ea relațiile, ori pleacă de
unde a venit. Bărbatul era deprins cu
viața de acolo și nu prea i-ar fi priit să
se întoarcă la prima soție. În plus, nu se
știe dacă aceasta l-ar fi iertat și primit
în cuibul pe care l-au construit cu truda
lor comună. Prinse el rădăcini acolo, în
Crimeea, avea un serviciu bun, unde
câștiga suficient pentru noua sa familie și pentru a-i ajuta și pe copiii de la
Cernăuți, își făcuse și prieteni noi, care
erau gata să-i sară în ajutor fie ziua sau
noaptea. Așa a înghițit gălușca și a acceptat condițiile Lorei. În scurt timp șiau oficializat relațiile și viața a continuat

despre plecările la mare sau la munte
atât de preferate de multe dintre prietenele sale. A rămas să trudească alături
de mama, iar atunci când gospodăriile
agricole colective au fost clătinate de
suflul restructurării lui Gorbaciov, Nastea nu a stat mult timp fără un loc de
muncă. A fost luată cu brațele deschise de direcția școlii din localitate, tot la
cantina școlară. Acolo și-a întâlnit prima
dragoste – pe George, care fusese repartizat în acea școală ca profesor de
geografie. Deși l-a îndrăgit de la prima
vedere, în scurt timp Nastea s-a dezamăgit. Tânărul profesor era prea împătimit de geografie, ceea ce Nastea cu
caracteru-i propriu nu a putut să accepte. A avut și noroc că la un an George
a plecat din școală pentru a se stabili în
satul natal. Încetul cu încetul fiorul dezamăgirii din sufletul Nastei s-a ogoit.
Într-un început de vară fata avu parte de o surpriză plăcută, dar care, în
același timp, îi roade conștiința până
acum, deși au trecut vreo zece ani buni.
Pe de altă parte, a fost o întâmplare ro-
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mantică, la care orice fată poate numai
să viseze. La acel început de iunie directorul școlii a convocat un consiliu pedagogic la care a invitat-o și pe Nastea.
Direcția școlii pregătea un grup de elevi,
care urma să plece la odihnă în Crimeea. Mult s-a bucurat fata când directorul
a acceptat ca ea să se numere printre
însoțitorii responsabili de acel grup, cu
atât mai mult că alături urma s-o aibă
pe cea mai bună prietenă – Olguța, profesoară de limba și literatura română.
La acel moment ambele aveau câte 23
de ani împliniți și nu erau căsătorite. Și
iată-le pe ambele, alături de copii și alți
câțiva profesori școlari, pe litoralul din
Crimeea. După ce s-au cazat în tabăra
de acolo și au pus la punct toate formalitățile, cele două prietene au ieșit
să admire necuprinsul apelor și nisipurile aurii. Într-o zi, plimbându-se prin
magazine, cele două prietene au pus
ochii pe niște costume de baie. Nastea
l-a ales pe cel de culoare galbenă, iar
Olga – unul de culoare roșie. Beneficiind și de o reducere de preț, cele două
prietene și-au cumpărat bucuroase costumele. Au venit acasă și după amiază
s-au îndreptat alături de copii pe plaja
din apropiere. Nastea nu se prea deosebea de Olga. Aveau aceeași statură,
aceeași culoare a părului și ambele îl
fermecau pe orice trecător cu ochii lor
albaștri. Chiar acasă mulți le spuneau
că au ceva comun, iar necunoscuții le
considerau surori. Și iată-le pe litoral,
atrăgând asupra lor privirile ispititoare
ale bărbaților, care treceau prin apropiere. Din păcate, în afară de acele priviri
ispititoare cele două prietene nu și-au
făcut nici o cunoștință în acea zi. În
după amiaza zilei următoare Nastea și
Olga se pregăteau să meargă la plajă.
Dar, să vezi ghinion! Abia atunci fata observă că și-a murdărit în ajun costumul.
În zadar a încercat să scoată pata de
pe el. Nu mai vroia să meargă nicăieri.
În schimb, Olga nu a vrut să rămână în
tabără și a plecat. S-a întors bucuroasă
înspre dimineață cu emoții deosebite de
pe urma șederii cu o companie din Chișinău. Nastea le-a înghițit pe toate, dar
și-a zis în sinea ei că nu va rămânea
în urmă. Zis și făcut. A plecat la același
magazin pentru a-și reînnoi costumul
ca înspre seară să plece împreună cu
Olga la plajă. Cu firea-i isteață și caracterul său Nastea s-a încadrat destul de
rapid în acea companie veselă de băieți și fete. În seara aceea, Vlad, noul
prieten al Olgăi, i-a făcut cunoștință cu
Denis, proprietarul barului de pe litoral.
De cum a văzut-o, tânărul i s-a destăinuit că i se pare că o cunoaște de-o
veșnicie. Cei doi s-au întâlnit și în serile
următoare până când Denis i-a demonstrat niște fotografii din albumul de familie al tatălui său. Între copiii pe care-i
ținea în brațe bărbatul din poză Nastea
s-a recunoscut pe sine. Nu-i venea să
creadă ochilor. Dar, aceasta era realitatea. Fotografia a fost realizată cu ceva
timp înainte ca tatăl să se stabilească
definitiv în Crimeea. Așa au aflat cei doi
că sunt frate și soră. În seara următoare
Denis a invitat-o în vizită la el acasă. Tatăl său a primit-o mai întâi ca pe o prietenă a fiului său și mare i-a fost mirarea
când a aflat cine este.
– Iartă-mă, copila mea! – atât i-a
spus strângând-o la piept.
De atunci Nastea se odihnește an
de an pe malul mării în Crimeea. Tatăl
ei a venit și el la baștină, s-a întâlnit și
s-a împăcat sufletește cu ceilalți copii
din prima căsătorie. Și-a cerut bărbatul iertare și de la mama lor, pe care a
părăsit-o cu ani în urmă. Acestea sunt
surprizele vieții, care vin atunci când
ne așteptăm cel mai puțin. În anul următor Nastea și-a găsit cea de-a doua
jumătate, tot acolo, pe litoral. Cu Marcel
conviețuiesc în pace și bună înțelegere,
iar cele două flori, Cristinica și Emilița,
înfloresc atât de frumos în grădina vieții
lor. Viața își continuă cursul în ritmurile
unei melodii despre fericirea regăsită
pe valul mării.
Dumitru VERBIȚCHI

HOROSCOP
5-11.08.2019
BERBECUL. E nevoie să te ocupi de partenerul de viață, dar și de colaborările socio-profesionale. Sunt posibile discuții aprinse de la faptul că sistemul tău de valori morale și spirituale
diferă mult față de al celorlalți. De asemenea, pot
apărea situații parteneriale legate de o călătorie
îndepărtată. Ascultă și ceea ce au de zis ceilalți. Cheltuieli pe
facturi, dar și sporirea veniturilor de la locul de muncă.
TAURUL. Forfotă la serviciu, dar planifică
încă de la începutul săptămânii ceea ce ai de
făcut. Pe de altă parte, odihnește-te conștient și
roagă-i pe cei dragi să te ajute. Discuții cu partenerii din segmentul profesional. Fii prudent și privește dincolo de amabilitățile și măștile afișate.
Vor reveni în prim-plan acțiuni comune cu aceste persoane.
Cheltuieli comune cu alții, facturi, datorii și investiții.
GEMENII. Segmentul amoros îți atrage atenția fie prin cheful de aventuri, fie prin
discuțiile și acțiunile cu cei dragi. Persoana iubită te provoacă la a stabili o relație profundă.
Gândește-te bine ce alegi, dar totuși nu întârzia
prea mult cu răspunsul! La serviciu este forfotă,
însă cu puțin efort și bunăvoință vei depăși totul cu bine.
Intră în discuție și colaborările din sfera profesională, dar
se conturează aspecte benefice. Cheltuieli majore cu alții
sau datorită altora.
RACUL. Casa și familia reprezintă subiectele principale de la începutul perioadei analizate. Discuții aprinse pe teme profesionale. Fii
prudent, întrucât diferențele de opinii spuse în
grabă pot declanșa neplăceri. Ocupă-te și de
gospodărie! Relațiile sentimentale îți dau de furcă, atât copiii, cât și persoana iubită. Banii și bunurile sunt
mărul discordiei în plan amoros. Forfotă profesională.
LEUL. Discuții și întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat, călătorii pe distanțe scurte.
Selectează-ți anturajul și informațiile cărora le
dai crezare. Nu tot ce este în preajma ta îți este
și util. Treburi gospodărești și discuții aprinse cu
membrii familiei. Ascultă sfaturile celorlalți, pentru că sunt obiective și dezinteresate. A doua parte a săptămânii se evidențiază relațiile sentimentale. Ești apreciat și
iubit și de aici apar o serie de situații benefice.
FECIOARA. O perioadă în care relațiile
cu cei apropiați îți dau mult de furcă. Este vorba
despre reluarea unor discuții și acțiuni profesionale. Vei constata că intențiile tale sunt foarte
diferite de ale celorlalți. Cheltuieli pentru cele
necesare traiului cotidian, pentru casă, dar și
pentru cineva drag. Se conturează schimbări importante în
plan amoros și în relația cu copiii. Prudență, răbdare, discernământ!
BALANŢA. Ești plin de energie încă de
la începutul săptămânii, aspect care te ajută să
trasezi planuri de viitor. Sprijin important primești
de la persoanele din anturajul apropiat. Se întrezăresc cheltuieli cotidiene, dar există și posibilitatea să primești bani, cadouri sau favoruri.
Prudență la capitolul financiar, întrucât sunt posibile erori și
cheltuieli nefondate.
SCORPIONUL. Sunt zile favorabile pentru a te gândi pe îndelete la planurile tale de
viitor și la ce îți dorești cu adevărat. Accesul la
informații deosebite te ajută acum să înțelegi
mai bine situațiile în care ești implicat. Îți vei reveni foarte bine și repede din stările neliniștitoare, orientându-ți atenția și eforturile spre acțiuni personale
constructive.
SĂGETĂTORUL. Debutul săptămânii îți
aduce în preajmă prietenii și persoanele importante din mediul profesional. Totuși ar fi bine să
eviți a povesti prea multe și prea mărunte despre tine și despre planurile tale de viitor. Este
vremea potrivită pentru a renunța la tot ceea ce
te nemulțumește. În a doua parte a săptămânii te vei simți
mult mai bine. Se conturează noutăți financiare de mare
anvergură.
CAPRICORNUL. O perioadă cu întâlniri și discuții cu oameni importanți, cu șefi, cu
figuri autoritare. Situațiile în care ești antrenat te pot obosi la un moment dat, de aceea
fii prudent și implică-te cu măsură. A te lăsa
dus de val, nu se recomandă acum. Discuții cu
prietenii pe teme financiare, fiind posibilă demararea unor
colaborări fructuoase pe termen lung. Răbdare, toleranță și
dozarea eforturilor.
VĂRSĂTORUL. Sunt zile favorabile activităților culturale. Trasează-ți un plan de îmbogățire a bagajului educațional. Poți fi ajutat în acest
sens de către prietenii care au călătorit în afara
granițelor. Întâlniri și dialoguri cu multă lume, cu
șefi, autorități, dar și cu persoanele importante
din mediul familial. Foarte bine ar fi dacă ai rezerva momente regulate pentru plimbări în aer liber.
PEŞTII. Cheltuieli profesionale și discuții importante referitoare la plăți, legate de
veniturile obținute din colaborări. Sunt susținute călătoriile pe distanțe lungi, dialogurile
cu persoane străine. Sfaturile unei persoane
erudite din anturajul apropiat, urmează-le cu
încredere. Dispute profesionale și controverse în relațiile
cu prietenii.   
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Întărirea imunităţii: sfaturi simple, cu efect sporit

Deliciul imunităţii: VitaZincul ridică imunitamina C. Celulele noastre imunitare au tea. Datorită lui, putem scăpa de rănevoie de un impuls, pentru a putea deveni active împotriva virusurilor şi bacteriilor.
Este important să luaţi vitamina C chiar de
dimineaţă, în afara faptului că vă protejează
de infecţii, că vă întăreşte împotriva stresului, opreşte sângerările gingiilor şi „pune în
mişcare" hormonii fericirii. Pentru a ajunge
cât mai repede în organism, vitamina C are
nevoie de o sursă lichidă. Beţi 1/2 l de ceai
de măceşe sau sirop de cătină, amestecat
cu apă. Beţi încet, lăsaţi să acţioneze fiecare
înghiţitură. În lunile răcoroase, mâncaţi zilnic
două portocale sau alte citrice, mandarine,

celi. Zinc conţin fulgii de ovăz, curmalele,

brânzeturile, mazărea, lintea, dar şi carnea de pui, de raţă şi de miel. La fel şi carnea slabă de vită sau fasolea albă. Bune
furnizoare de seleniu sunt, de asemenea,
portocalele, boabele de soia, laptele integral şi peştele, mai ales păstrăvul, tonul
şi bibanul.

Imunitatea, la baia cu
aburi. Sauna întăreşte imunitatea şi

contribuie la combaterea răcelilor, intensi-

de viaţă, râsul şi somnul odihnitor sporesc puterile imunitare existente în organism. Dacă vreţi să vă protejaţi de răceli,
trebuie să acordaţi o atenţie deosebită
somnului: să fie liniştit, suficient, profund
şi să dureze cel puţin 7-8 ore pe noapte.
În timp ce dormim, sistemul nostru imunitar are condiţii optime de activare. De
aceea, poate combate în linişte toţi viruşii şi toate bacteriile cu care ne confruntăm pe parcursul zilei.

Apa fierbinte.
lămâi şi grapefruit-uri. Cei ce nu suportă portocalele, din cauză că le provoacă arsuri la
stomac, pot opta pentru o alternativă, căci
vitamina C se găseşte şi în pătrunjelul verde,
în kiwi, în varza albă sau roşie. Şi pentru că
vitamina C este consumată şi descompusă
rapid în organism, trebuie „administrată" de
mai multe ori pe zi. Nu vă fie teamă: prea
multă vitamina C nu strică! Se descompune,
dezinfectând şi vezica, şi căile urinare. Doar
cei cu tendinţă spre calculi renali sau arsuri
la stomac trebuie să fie precauţi!
La fel ca iaurtul, varza acră are un efect
pozitiv. Stimulează formarea bacteriilor intestinale bune, întărind, astfel, imunitatea.
Conţin, de asemenea, o cantitate mare de
vitamina C şi ne fortifică organismul. Cea
mai sănătoasă este varza murată crudă, iar
cei ce o preferă gătită, n-ar trebui s-o fiarbă
mai mult de 25 de minute.
•

împotriva răcelii: faceţi seara, o baie fierbinte la
picioare (15 minute) sau dimineaţa, un duş fierbinte (10 minute), având grijă ca apa să cadă
mai ales pe coloana vertebrală. Cei ce au timp
pot savura şi o baie fierbinte, în cadă, înainte
de culcare, cu adaos de ulei de eucalipt.
Şi jeturile de apă rece stimulează irigarea
sangvină şi metabolismul. Cel mai potrivit este
jetul cu apă rece, dimineaţa, când corpul este
cald. Se începe cu apă caldă şi se trece, treptat, la apă rece. Începeţi mereu de la extremităţile corpului, spre mijloc.

Este un remediu

ficând irigaţia sangvină. Prin transpiraţie,
se elimină toxinele şi se calmează sistemul nervos. Fiecare şedinţă la saună este
un excelent antrenament pentru vasele de
sânge. Mergeţi o dată pe săptămână la saună şi transpiraţi serios, dar nu uitaţi să beţi,
după aceea, 1-2 l de apă minerală sau de
ceai de plante.
Somnul. O atitudine pozitivă faţă

E bine de ştiut!

Cum recomandă medicii să reacționaţi, dacă vă curge sânge din nas

V

ă curge sânge din nas și nu știţi cum să reacționaţi, sau vedeţi un copil care are această
problemă… Ce se întâmplă și cum reacționăm?

Grupele de vârstă cele mai expuse la
acest tip de hemoragie sunt copiii, gravidele și bătrânii. Sângerarea nazală sau

epistaxisul reprezintă exteriorizarea de
sânge roșu proaspăt prin una sau ambele
nări.

De cele mai multe ori ea este autolimitată, adică se oprește singură. În două
treimi din cazuri, originea sângerării este
regiunea anterioară a foselor nazale, așa
numita „pată vasculară”.
La copii, epistaxisurile sunt cele mai
frecvente, ele având de cele mai multe
ori cauze benigne precum scobitul în nas,
loviturile la nivelul feței sau episoadele
repetate de infecții respiratorii ale căilor
superioare respiratorii.
Dacă însă acestea apar la copiii de
vârstă mică, în mod repetat, putem suspecta o patologie severă precum hemofilia, leucemia sau o tumoră.
Corpii străini (jucării de mici dimensiuni, boabe de orez etc.) pot perfora septul
nazal, fiind o altă cauză frecvent întâlnită
la copii. De cele mai multe ori, epistaxisurile se remit spontan în decurs de 10-15
minute.
Persoana afectată trebuie să se așeze
confortabil, ținând capul mai ridicat față

de restul corpului, fără însă
a-l da pe spate. Există riscul
de a înghiți sau
chiar de a aspira
sângele care se
scurge.
Se va apăsa ferm pe zona
moale a nasului de pe partea
unde s-a pornit
hemoragia, timp
de minimum 10
-15 minute, fără
întrerupere. Ridicatul mâinii de pe partea
cu sângerarea nu are nicio dovadă științifică, nefiind recomandată.
Dacă sângerarea nu s-a oprit după
20 de minute, se recomandă consultul
medicului de urgență, care va realiza un
tamponament nazal cu substanțe vasoconstrictoare.
În cazul copiilor, dacă epistaxisurile
sunt repetate, fără a exista un context traumatic sau infecțios, se recomandă efectuarea unui consult amănunțit pediatric.
La adulți se recomandă controlul factorilor predispozanți (consumul de sprayuri nazale, scobitul în nas, fumatul, controlul alergiilor sezoniere) și monitorizarea
atentă a bolilor cronice cu risc hemoragic.
(Formula AS)
Rubrică susţinută de
Valeria ŞTEFUREAC
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Candela vie a dreptei credințe

a 2 august, în Ucraina, pe stil vechi, este prăznuit Sfântul Ilie – unicul prooroc din Vechiul Testament trecut cu roșu în calendarul bisericesc. Potrivit tradiției, el s-a ridicat la cer de viu, devenind „îngerul cel trupesc” și „om
al lui Dumnezeu” după neprihănirea sa și după cununa slavei dobândite. Prin
aceasta și se explică marea popularitate a proorocului Ilie în rândurile creștinilor. Mulți români ortodocși au primit la botez numele Ilie, în cinstea lui sunt
ridicate frumoase lăcașe de închinare. La noi, în Bucovina, una dintre cele
mai vechi Biserici cu hramul Sfântul Ilie este cea din Toporăuți, ctitorită de
domnitorul Moldovei, Miron Barnovschi.
În multe localități din ținutul nostru este primit ca la praznicul Sfântului Ilie
să fie pomeniți blajinii. În acest context ne vom referi la câteva personalități
cu numele Ilie, trecute în pomelnicul vrednicilor noștri români.

Ilie MOTRESCU – un nume
tragic, care s-a prins în „hora vieții” cu cuvântul poetic al adevărului. Zilele acestea
s-au împlinit 50 de ani de la asasinarea lui

drumeții mei, Eminescule, sunt buni numai
de hulă. Să se ghiftuiască și să scuipe fudui
pe toată arta…”. Că avea în suflet credința
creștină mărturisește și această poezie-rugă, care nu putea să fie publicată atunci, în
perioada ateismului: „Rogu-mă, Sfinția Ta,/
să mă miluiești cu-o stea,/ să-mi ardă, să
pot vedea,/ când voi fi a mă pleca/ peste
neființa mea”.

Ilie LUCEAC – unul dintre puținii
doctori în istorie (dar și cu studii filologice) din
rândurile românilor bucovineni din ultimele
câteva decenii. În centrul preocupărilor lui ști-

tor interviuri într-o carte aparte.
Ilie Luceac de câțiva ani își doarme somnul de vechi în cimitirul din satul său natal,
Sinăuți, alături de rude și consăteni, plecați în
lumea celor drepți. Scrierile sale sunt aproape de toți bucovinenii, îndrăgostiți de istoria
și verbul matern. După cum remarcă vestitul
poet de la Chișinău și bunul lui prieten, Arcadie Suceveanu, „lucrările sale se caracterizează printr-un documentarism erudit, aplicat minuțios, prin profunzime și eleganță”. El
îl asociază pe Ilie Luceac cu un „copac rar și
nobil, un copac care crește greu în pădurea
românească din această parte a lumii”.

– la Editura „Carpați” din Ujgorod, devenind
„nănașul literar” al majorității oamenilor de
litere români din regiune din perioada anilor
70-90 ai secolului trecut, ca radiojurnalist
– la Redacția română a postului de Radio
Ucraina Internațional, de unde s-a pensionat. A fost publicistul care a pus preț pe
cuvântul scris, îi plăcea, cum au observat
colegii de breaslă, textul bine închegat,
cu ecou în sufletele cititorilor. A fost și un
romantic adevărat, exprimându-și rareori
trăirile în versuri. Ca fiu iubitor al meleagurilor natale, el scrie despre Pătrăuții de Jos,
unde a copilărit: „Tu mi-ai rămas în suflet
pe vecie, / Pe unde-am fost, pe unde-am să
mai fiu,/ Neîntrecuta, scumpa mea câmpie,/
Căci m-ai crescut la pieptu-ți ca pe-un fiu”.
Spre apusul vieții sale, Ilie Ștefureac a
pus la cale alcătuirea unui amplu dicționar
ucrainean-român, simțind stricta lui necesitate, dar plecarea prea timpurie în eternitate
a împiedicat realizarea acestei intenții nobile, dicționarul rămânând în manuscris.

Ilie ZAMFIR – legendar președinte de colhoz din Horbova, un talentat
gospodar, care toată viața a avut grijă de
prosperarea consătenilor săi. Zilele aces-

Ilie ȘTEFUREAC – ziaristul
boem cu suflet de poet. El a fost un om cu
cunoștințe largi și profunde, cu care puteai
discuta ore în șir pe diferite teme. Univer-

de către copoii regimului totalitar în pădurea
din Crasna lui natală. Oamenii de bună credință au aprins o candelă întru pomenirea
„poetului mire”. Din scurta sa viață pământească (28 de ani) ultimii trei i-a consacrat
ziarului „Zorile Bucovinei”, care atunci se
afla în zorii afirmării sale. De la primele sale
poezii, apărute în șpalturile acestui ziar și
până la prima sa carte (postumă), „Hora
vieții” (2001), s-a scurs o perioadă mai
mare decât însăși viața pământească a poetului. Cu două săptămâni înainte de moarte, Ilie Motrescu notă în manuscrisele sale,
adresându-se imaginar poetului nostru național Mihai Eminescu: „Cum să fac a nu te
ști epigonii veacului acesta, fără credințe și
fără idealuri. Urmașii tăi, bade Mihai, con-

ințifice s-a aflat celebra familie bucovineană a
Hurmuzăcheștilor, care a și fost tema tezei de
doctorat al lui Ilie Luceac, susținută în România. Activitatea științifică a doctorului în istorie
a lui Ilie Luceac a fost legată nemijlocit de editarea revistei „Glasul Bucovinei”, în paginile
căreia el a tipărit o bună parte din cercetările
sale științifice, precum și o serie de interviuri
cu personalități notorii ale spiritualității românești din Țara Fagilor. Cu prilejul jubileului său
de 70 de ani se intenționează editarea aces-

Lui Ilie Motrescu
Tu eşti în cer cu Eminescu,
Dar parcă te văd printre noi,
Şi parcă-ţi aud prin codri mersul
Şi glasul blând, sincer, vioi.
Parcă îţi simt privirea caldă
A unei stele aurii.
Eşti un Luceafăr fără moarte
Pe bolta dulcei poezii.
Şi te cobori iar printre noi,
Ţi-e dor de dulcea Bucovină.
Iulia GHEORGHIAN
s. Pătrăuții de Jos

Poetului crăsnean
Ilie Motrescu
El s-a născut cu suflet de poet,
Cu fire îndrăzneață și semeț,
Cu istețime și capacitate aleasă
Și mândru că-i român la el acasă.
Iar totul ce a scris și a gândit,
Prin suflet a trecut și a trăit,
Cu firea-i dârză de muntean
Și mândria de a fi crăsnean.
Iubea totul ce era românesc –
Pământul, limba, plaiul strămoșesc.
Și mai iubea Siretul și Carpații,
Oamenii buni, părinții, sora, frații...

salismul său s-a manifestat în diferite etape
ale vieții și activității sale. Ca traducător și
ziarist – mai întâi la publicațiile „Bucovina
Sovietică” și „Zorile Bucovinei”, apoi la ziarul raional din Hliboca, ca redactor literar

Pentru îndrăzneală și demnitate,
Pentru credință, neam și dreptate,
El a plătit cu sânge și tinerețe,
I s-au tăiat din zbor aripile mărețe.
Poetul n-a-ngenunchiat în fața nimănui
Și mă întreb – din cauza aceasta nu-i?
Atât de frumos la suflet și curat,
Cine s-a îndurat și viața ți-a curmat?
Cei care au pus la cale moartea lui Ilie,
Ei nu pot fi oameni și blestemați să fie.
Poetul însă mereu în inimi ne trăiește,
Prin opera înțeleaptă de-a pururi viețuiește.
Prin creația sa ce este APĂ VIE
E printre noi și azi poetul Motrescu Ilie.
Ca nimeni altul el neamul și-a iubit
Și pentru toate acestea cu viața a plătit.
Prin cărțile ce lumea le citește
Motrescu întotdeauna între noi trăiește.
Și cunoscând poetul ce a creat
Din neființă el a înviat.
A revenit înveșmântat în neuitare
Prin apa limpede, curată de izvoare,
Pe sub geana Carpaților – cântați,
Prin florile și umbra brazilor înalți.
Ilie Motrescu pururi între noi va fi
Prin opera nemuritoare veșnic va trăi.
Larisa POPESCU-CHEDIC,
directoarea Căminului cultural
din Pătrăuții de Jos

tea, horbovenii recunoscători i-au ridicat
un bust pe vatra satului, lângă Casa de
cultură, construită pe timpurile președinției sale. Este unul din puținele monumente
din regiunea noastră, consacrat unui președinte de colhoz. În cazul lui Ilie Zamfir
nu a fost încălcată legea decomunizării,
ci, mai degrabă, este vorba de respectarea legii omeniei. Or, președintele Ilie
Zamfir a fost un om cu sufletul bun ca pâinea din recolta cea nouă.
Vasile CARLAŞCIUC

Poetului
Ilie Motrescu
S-a născut la poale de Carpați
Într-o casă cu mulți frați,
Într-un august fierbinte,
Un băiat simpatic și cuminte.
La școală bine învăța,
Sportul și muzica iubea,
Și mai iubea glia și neamul,
Doina, satul, codrul, ramul...
Poezii a început a scrie
La o vârstă fragedă – se știe,
De la bun început s-a văzut
Că-i un talent cu adevărat înnăscut.
Bunul Dumnezeu cu har l-a miruit,
Sfântul Ilie puțin noroc i-a dăruit
Și în scurta-i sa viață
A creat o operă măreață.
A rămas pentru vecie
Opera poetului Motrescu Ilie,
Iar noi cât pe lume vom trăi
Cu gândul la destinul lui vom fi.
Eleonora SCHIPOR
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Felicitări!

La 28 iulie și-a
marcat frumosul jubileu al împlinirilor
doamna
Vera
TODORIUC
din or. Cernăuți,
profesoară de limba română şi director-adjunct al Școlii
medii nr. 10. Doamna Vera este una din puținele cadre
pedagogice, în cartea de muncă a căreia figurează numai
această instituție de învățământ.
Cu ocazia acestei date jubiliare, administrația și
colectivul pedagogic al școlii, actualii și foștii elevi,
precum și toți membrii minunatei ei familii și nu în
ultimul rând mama-soacră, doamna Gheorghina Todoriuc, îi adresează cele mai sincere urări de bine
și sănătate. Fie ca florile vieții să vă încununeze
această zi deosebită, marcată sub cerul înalt și senin al fericirii și iubirii. Dragostea și stima celor din
preajmă să fie mai fierbinți decât cea mai călduroasă
lună a anului în care v-aţi
născut. Familia să vă fie
cetate de nădejde, ocrotită de îngerul păzitor, iar
pe calea destinului să vă
însoțească mereu norocul
și bucuria din partea celor
dragi. Ea să continue fără
zigzaguri și după nunta
celor două nepoțele.
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La finele lunii iulie și-a marcat ziua
de naștere doamna
Aurica
SALAHOR
din satul Voloca, raionul Hliboca. Din
anul 1977, după absolvirea Universității
cernăuțene și până
în momentul de față, ea activează pe tărâmul pedagogic
la școala din satul natal. Împreună cu soțul Gheorghe,
pedagog și el, au educat-o și au dat-o în rând cu lumea
pe scumpa lor fiică Lidia, iar în prezent se bucură de cele
două nepoțele.
Cu prilejul zilei de naștere, doamna Aurica primeşte
urări de bine și sănătate din partea rudelor și celor apropiați, precum și de la colegii de serviciu, de la discipolii săi și
de la părinții acestora. Un călduros și sincer mesaj îi transmit și colegii de facultate, promoția anului 1977, dorindu-i
multă sănătate, fericire și bunăstare, o viață familială armonioasă, bazată pe iubire și stimă reciprocă, iar pe calea
lungă a vieții să-i surâdă mereu norocul și s-o însoțească
bucuria din partea celor dragi.
La mulți ani!

În perioada când iulie se pregătea să-i cedeze locul celei mai
bogate luni ale anului, luni cu
nume împărătesc, și-a sărbătorit
ziua de naștere domnul
Gheorghe
VISOȚCHI
din Cernăuți. Absolvind cu ani și
ani în urmă Institutul Politehnic
din Chișinău, el a avut posibilitate
să rămână în capitala Moldovei,
dar dorul de baștină a predominat
și tânărul specialist Gheorghe Visoțchi a fost angajat la noua uzină din Cernăuți „Electronmaș”, dar s-a pensionat de la o firmă de construcție. Însă
nu poate sta fără ocupație activă. În prezent îngrijește de
casa părintească și de frumoasa livadă din suburbia Roșa
Stâncă. Visează să-i transmită îndeletnicirea de pomicultor
scumpului nepoțel Dumitru. Acesta, la vârsta lui de cinci
anişori și jumătate, se arată a fi foarte ager, răspunzându-i:
„Bine, bunelule, am să fac întocmai așa”.
Cu prilejul zilei de naștere, membrii familiei sale – soția Viorica, fiica Violeta și ginerele Serghei, nepoțelul Dumitru, rudele și prietenii îi urează domnului Gheorghe multă sănătate, că-i mai scumpă decât toate, o viață înstărită
și frumoasă, plină de rod ca livada sa de la Roșa Stâncă,
viață trăită în pace și bună înțelegere.
La mulți ani!

În a doua zi a lui Gustar, în
casa doamnei
Elvira
MARAȘCIUC
din Cernăuți este întotdeauna
sărbătoare. Stăpâna casei își
marchează ziua de naștere.
Descendentă din familia bunilor români Mihai și Valentina
Marașciuc de la Roșa Stâncă, doamna Elvira altoiește
dragostea față de muzică și
tradiția românească atât elevilor Școlii medii incomplete nr. 17, cât și tuturor acelora, care s-au înscris
în grupele vocale de la Casa de Folclor din suburbie.
Însăși doamna Elvira participă la diferite manifestări
culturale din oraș și regiune, precum și peste hotare.
Rudele și cei apropiați îi urează mulți ani frumoși,
trăiți sub steaua Fericirii, Iubirii și Norocului, să-i fie
viața armonioasă ca și cântecul.

La 30 iulie și-a sărbătorit
ziua de naștere doamna
Olga
IONAȘCU
din Igești, raionul Storojineț.
Este o personalitate stimată
în Comunitatea Teritorial Unită Ciudei, fiindcă de mai mult
timp se află în fruntea colectivului Școlii medii din Igești.
Cu această ocazie, colegii de breaslă, conducerea
Comunității o felicită cu prilejul acestui eveniment important din viața dumneaei,
dorindu-i multă sănătate, o activitate rodnică și să-i
meargă în toate cu plinul. Mulți ani fericiți sub semnul
norocului!

La mulți ani!

La 2 august își va sărbători ziua de naștere doamna
Elena
GARCUȘA,
activistă a vieții culturale a
românilor din Kiev. Cu prilejul
acestui eveniment, rudele și
prietenii, colegii de serviciu și
membrii Societății românești
din capitala Ucrainei îi dorește sănătate și mulți ani fericiți,
alături de cei iubiți și dragi, realizări și împliniri. Drumul vieții să fie cât mai drept și
lung, iar pe el
s-o însoțească
mereu Iubirea,
Credința
și
Speranța.
La mulți ani!

La mulţi ani!

La mulți ani!

La 31 iulie, ultima zi a lunii
lui Cuptor,
Ilie
CAPTARI
din satul Dranița, raionul Noua Suliță, a împlinit o frumoasă vârstă a
copilăriei – 10 ani.
Cu această deosebită ocazie, sincere cuvinte de felicitare îi
adresează tată-l Daniel și bunica
Alexandra, colegii şi prietenii, do-

rindu-i multă sănătate, succese la învăţătură, copilărie frumoasă şi realizări importante, prieteni devotaţi şi să aibă
parte de un viitor destoinic sub un cer senin şi paşnic.
Scumpul nostru!
Să fii o stea pe cerul minunat, / Să fii un soare-adevărat. / Inima fie-ți scăldată-n bucurie, / Iar viața numai
zâmbete să-ți fie. / Să nu cunoști tu jalea sau tristețea,
Să porți în tine doar tandrețe. / În calea ta să întâlnești
Lucruri frumoase ca-n poveşti!
La mulţi ani!

Cea mai cunoscută tămăduitoare,
Lucreția MELISSA, sosită la Cernăuți la
cererea românilor care au probleme,
aflați în suferință

Atenție! Fermecătoarea Melissa-Lucreția
vă anunță că poate face cele mai
puternice farmece pentru a-i face pe oameni
fericiți, de legare a persoanei iubite sau de dezlegare,
poate îndeplini orice dorință pe care o aveți și oferă
talismane de dragoste și împreunare.

Vrăjitoarea Melissa,
singura din România care vine în ajutorul
dumneavoastră cu dezlegări de farmece, blesteme, necazuri în familie şi despărţiri.

Cea mai mediatizată din România, care a apărut la toate
posturile TV, Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, Show
păcătos etc.
Sunt multe vrăjitoare care profită de numele meu, folosindu-mi numele.
Telefoanele afişate în anunţ sunt numai ale mele şi nu se
vor schimba niciodată!
Doamna Melissa vă ajută să aveţi spor în afaceri, câştiguri în bani, realizări în toate domeniile care vă interesează,
dragoste şi noroc.
Dacă aveţi probleme în dragoste, afaceri, sunteţi nemulţumită lângă persoana iubită, dacă nu vă merge bine în
ceea ce faceţi, atunci apelaţi la mine şi vă voi rezolva orice
problemă.

ÎN ATENŢIA
CITITORILOR!
Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea 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 contact
(numărul de telefon şi E-mail) pentru a clarifica mai
multe detalii despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei

Vrăjitoarea Melissa vine acum în ajutorul tuturor celor
care au nevoie. Contactaţi-mă!
Fiecare om din orice colţ al lumii doreşte să aibă noroc în
dragoste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu vă pot rezolva aceste probleme numai în 24 de ore cu rezultate garantate.
Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pentru a vă face o primă verificare.
Vrăjitoarea Melissa din România vă rezolvă orice doriți!
Doamna Melissa deţine cartea magică veche de peste 100
de ani cu care face cele mai puternice desfaceri de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează cu
magie veche şi pot rezolva orice fel de problemă şi orice dorinţă aveţi.
Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare de magie albă şi preoţi şi nu aţi
fost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit şansa de a obţine ceea ce doriţi.
Sunt o femeie cu puteri foarte mari care pot să aduc un bărbat sau o femeie în numai trei ore la persoana care doreşte.

Prin plante şi leacuri pot vindeca boli de piele, scot argintul viu, lecuiesc beţia, impotenţa,
pot salva tinerii de vicii nedorite, aduc persoane
plecate de acasă, împreunez familii dezbinate,
ajut în spor şi afaceri etc.

Relații la tel. +38(068)2867379; +38(099)2294132;
+(40)747500601, sau pe Viber

Redacţia ziarului nu poartă răspundere pentru conţinutul anunţurilor publicitare
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TINA KAROL ÎȘI ÎNNEBUNEȘTE FANII CU POZE
ÎN CARE ÎȘI ARATĂ POSTERIORUL SEXY

Este una dintre cele mai admirate interprete
din Ucraina şi uimeşte cu fiecare apariţie. Cântăreața nu a ratat nicio ocazie să arate că are
forme de invidiat, așa că pozele cu posteriorul
ei au făcut ravagii pe rețelele de socializare. De
data aceasta Tina Karol a publicat pe Instagram
o serie de poze noi de pe plaja din Los Angeles.
Cântăreața de 34 de ani a surprins fanii cu formele magnifice și provocatoare Super sexy și
în costum de baie, Tina în viitorul apropiat urmează să lanseze o nouă piesă, iar filmările au
loc peste ocean.
Tina Karol (nume real Tatiana G. Lieberman)
este o cântăreață talentată, ucraineană, care a
devenit faimoasă pentru performanța ei remarcabilă la concursul Eurovision-2006. După ce a

cucerit întreaga Europă, această fată talentată
a devenit o adevărată stea și de atunci nu a părăsit Olympusul muzical. Astăzi, cântecele ei
sunt cunoscute și iubite în toată lumea.
Reamintim că după lansarea celui de-al
9-lea sezon al Concursului „Vocea Ucrainei”
din 2019, utilizatorii reţelelor de socializare comentau vizibila simpatie a celebrului cântăreţ
basarabean Dan Balan pentru Tina Karol. Ambii erau jurații concursului. Idila ar fi pornit în
momentul când Tina l-a rugat pe Dan să interpreteze hitul „Liubi”, după ce Aleksandr Moroz,
unul dintre concursanţi, a apărut în scenă cu
această piesă. Toată lumea a observat că Dan
este sedus de frumuseţea cântăreţei ucrainene.
Gingaşul cuvânt din textul piesei „liubi” (iubeş-
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te), Dan l-a dedicat Tinei, de la care nu-şi putea dezlipi privirea. În acel moment Tina părea
puţin jenată şi surprinsă. Dan Balan a comentat
anterior relația sa cu frumoasa blondină, declarând: „Minunata Tina Karol… Ea m-a fermecat.
Are o carismă extraordinară. Așa femei ca Tina
se întâlnesc extrem de rar. Sunt foarte bucuros
că proiectul ne-a dat ocazia să ne cunoaștem
unul pe altul mai bine”. Acesta a mărturisit că
știa și înainte de Tina și despre activitatea ei,
dar acum a devenit și mai interesat. „Anterior,
ascultasem câteva piese de-ale Tinei, dar în
timpul proiectului am început să o fac mai des.
Eu cred că Tina este menită pentru a dărui oamenilor căldură, sinceritate și motivație”, a conchis interpretul.
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