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Solidaritatea și ajutorul comuni-
tar își au locul chiar și în cele mai
grele momente de încercare pentru
mulți locuitori ai localităților afectate
de inundațiile recente. Un astfel de
exemplu este cel al voluntarilor și
angajaților de la Societatea „Crucea
Roșie” din regiunea Cernăuți și
Societatea „Crucea Roșie” din raio-
nul Noua Suliță.

Organizațiile umanitare, în coor-
donare și cu sprijinul Federației
Internaționale a Societăților de
„Cruce Roșie” și „Semilună Roșie”,
Societății Naționale de Cruce Roșie
din Danemarca și Agenţiei SUA pen-

tru Dezvoltare Internaţională
(USAID), au distribuit ajutoare de
primă necesitate persoanelor afec-
tate de inundaţii în raionul Noua
Suliță.

Potrivit Marinei Gligor, pre șe -
dintele Societății „Crucea Roșie” din
raionul Noua Suliță, un astfel de aju-
tor este distribuit unui număr de
circa 600 de familii din categoria
grupurilor vulnerabile, defavorizate
şi cu venituri mici.

Deocamdată echipa „Crucea
Roșie” a distribuit ajutor umanitar
unui număr de 114 familii din comu-
na Noua Suliță (or. Noua Suliță, s.

Zelenyi Gai și s. Mar -
șinți). Totodată, 171 de
ajutoare au ajuns în lo -
calitățile Tărăsăuți,
Van cicăuți și Costi -
ceni.

Societatea „Cru -
cea Roşie” din Noua
Suliță mulţumeşte au -
torităților locale pentru
sprijinul acordat în
vederea transportării
bunurilor în comunită-
ţile afectate, colabora-
torilor de la primăriile
din raion, precum şi
lucrătorilor din sfera
protecţiei sociale a po -
pulaţiei care contribuie
activ la derularea în
bune condiţii a activi-
tăţii umanitare.
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(Continuare)
Amintiri, amintiri… Acum viaţa

mă face să fiu mai omenoasă, mai
ales în această perioadă de
carantină.  Lumea nu prea înţelege
aceste situații. Le pare o glumă, dar
urmările sunt uriaşe. Moartea
nemiloasă poate să intre în orice
moment la fiecare dintre noi în
casă. De aceea, trebuie să fim
precauţi  la toate ce pot să se
întâmple cu sănătatea noastră.
Fiecare în parte poate contribui la
înlăturarea ei. Coronavirusul atacă
cel mai important organ al omului –
plămânii.

Pe parcursul vieţii, cât am fost
mică, proboteştenii se ocupau cu
diferite lucrări. Era fermă în sat,
condusă de Zvâncă, Mărăndel. O
brigadă de câmp ce cultiva
porumb, cereale, floarea-soarelui,
sfeclă de zahăr. A treia brigadă era
legumicolă – se cultiva varză,
castraveţi, ceapă, harbuji, roşii,
ardei graşi, morcovi. Era exact pe
şesul nostru. De multe ori îmi
plăcea să merg s-o ajut pe mama
la câmp. Când se scotea sfecla de
zahăr trebuia încărcată în maşini şi
adusă la punctul de primire din sub-
urbia cernăuțeană, Jucica. Trebuia
să te duci să o predai. Am avut
ocazia să merg pe maşina cu
sfeclă, sus, până la Cernăuţi. Era
curent, frig. Dacă nu mergeai,
maşina se descărca, dar o trecea
pe cine dorea șoferul. Nu erau
serioşi. Pentru a recolta floarea-
soarelui nu erau mașini speciale.
Multe semințe rămâneau în pleavă.
Se stricau. Recolta nu era cu ce se
prelucra ca acuma.  

Am fost şi am vândut cu tata o
vacă la Herţa. Când am ajuns
acasă, tata a început să discute cu
mama, ce să facă cu banii de pe
vacă, să nu se cheltuiască în zadar.
Atunci mama a zis: noi avem
atâtea fete, hai să cumpărăm o
maşină de cusut, că din cele cinci
fete la una îi va plăcea să lucreze la
ea. Maşina au cumpărat-o, au
adus-o acasă, dar ea trebuia
montată după instrucţie. Ne-am
muncit vreo câteva zile până am
strâns-o. În sfârşit, am început să
lucrăm la ea. Sora Vergina
prefăcea  hainele mari în rochiţe,
pantalonaşi, bluziţe pentru noi.
Câteodată ne împodobea ca pe
nişte păpuşi. Noi eram mai mici şi
cum vroia, aşa şi făcea.  Îi
mulţumesc surorii Vergina, fie-i
țărâna uşoară,  pentru grija ce-o
purta faţă de noi. La maşina de

cusut nu ne dădeam rând. Când
una vroia să coase,  când alta. Aşa
ne-am învăţat să facem fiecare
câte ceva. Nu-mi pare rău, că am
crescut anume în familia lui Vasile
Costea  din Proboteşti, o familie
numeroasă, nu am dat de ruşine
familia, mă mândresc cu ea.

***
Prin anii 60, fratele mai mare s-

a angajat în organele interne. A
început să aibă salariu, pe care îl
folosea pentru noi, surorile lui. Ne
cumpăra bucăţi de stofă, iar sora
Vergina de-acum lucra la maşina
de cusut şi ne cosea rochii. Într-o zi,
fratele veni acasă şi mă întrebă
dacă nu vreau să lucrez la cafe-
neaua „Beriozka” din or. Herţa.
Bineînţeles că nu şefă, dar să spăl
vasele. M-am hotărât să merg. Am
început să primesc salariu şi eu.
Fratelui  i s-a dat o cameră de la
serviciu şi aveam şi eu unde să
înnoptez. Am lucrat cu Tanea
Ascurtulese, Maria Grib. Ele au
observat că eu fac lucrul cinstit,
curat, m-au trecut în cea de a doua
săptămână la bucătărie şi m-au
pus să fac mâncare. Eram mică de
statură, dar ajungeam la plită să
prăjesc peşte, pârjoale Fratele a
adus un peşte foarte mare să-l
pregătim. L-am curăţat cu greu, dar
am făcut o masă mare şi ne-am
aşezat toţi lucrătorii la ea. Vasile
Grib era la bufet, vindea. A  adus
pentru acea masă o sticlă de
băutură, bere. Am petrecut  frumos.
Mi-a rămas în amintire.  Am lucrat
până în luna octombrie. Dar, tre-
buia cu orice preţ să continui
școala. Lucram jumătate de lună,
iar jumătate  eram liberă. Veneam
acasă, mama smulgea cânepa,
lăsam totul şi mergeam s-o ajut.
Smulgeam, făceam snopi, îi legam,
făceam claie, popuri. Apoi o
duceam la pârâu şi o muram. Am
început să merg la şcoală din
octombrie. Eram elevă, învăţam nu
rău, dar, totuşi, când începi să ai
bani îţi pare rău să te desparţi de ei.
La școală mă ocupam cu sportul –
volei, tenis. Am participat la diferite
competiţii. Nu aveam timp să mă
gândesc la lucru, dar fratele nu m-
a lăsat mult să stau acasă. Cum
am ieşit în vacanţa de vară, am fost
angajată la Fabrica de cărămizi de
la „Mejkolhozstroi”,  ce  se afla la
capătul cărării de pe „Holeac”,
adică nu departe de Proboteşti. Am
lucrat acolo tot aşa, de parcă mă
jucam. Mi s-a dat o vagonetă și
duceam cu ea, pe linie, cărămizi la

cuptor. Lăsam acolo vagoneta cu
cărămizi, luam alta goală şi
mergeam să mi-o încarce.  La dus
era mai greu, dar când mergeam
cu cea goală, îi făceam vânt și mă
urcam și eu în vagonetă...

*** 
Am lucrat la Sveta Trofenco din

Molniţa. Atunci am auzit de acest
sat care m-a primit apoi în el să duc
viaţa până la sfârşit, dar tot am mai
avut şi alte lucruri. Sora Eva a ter-
minat şcoala la Târnauca şi a
început să lucreze  la un bufet în
sat, era în încăperea casei de
cultură. A lucrat un an, iar în luna
august a hotărât să-şi încerce
norocul la vre-un institut. Şi-a luat
inima în dinţi şi a pornit la Institutul
pedagogic „Taras Şevcenko” din or.
Tiraspol, Moldova. A susţinut cu
bine examenele de admitere. Mare
i-a fost bucuria când a primit acel
plic cu invitația de a veni la lecţii.
Dar ce să fac eu? Am lucrat în locul
ei la bufet, nu am vrut să-l dau
nimănui, credeam că nu va intra şi
îi ţineam locul. Dar a dat Bunul
Dumnezeu şi a ajutat-o. Acum ce
să fac eu? Nu ştiam. Septembrie
bătea la uşă. M-am consultat cu
părinţii. Ei au zis: fă ce vrei – ori
şcoala, ori lucru. Nu vroiam nici
una, nici alta să las. Mi-am făcut
orarul în felul următor. Dimineaţa
mergeam la şcoală, iar de la ora
15.00 până la 19.00 ţineam bufetul
deschis. Marfă luam puţină.
Oamenii ştiau că sunt la şcoală şi
nu-mi făceau probleme. Am lucrat
şi am învăţat până în luna februar-
ie, când un învăţător a dat de mine.
Venea cu maşina de lemne din
pădurea Proboteştilor. A văzut că-i
deschis și, hai să intre. Când a dat
cu ochii de mine, a zis că merge la
şefii mei de la Herţa să mă con-
ceieze. A făcut pentru mine rău, dar
m-am mulţumit într-un fel,
deoarece vroiam şi eu să continuu
învăţătura mai departe. Până a mă
despărţi de serviciu aduceam
seara câte o sticluță de
„perţovcă”(vodcă cu ardei iute)
acasă, serveam părinţii. Mama mă
certa, dar tata spunea în glumă:
las-o să aducă că avem vacă, şi,
dacă rămâne datoare, o vindem.
Când am dat în primire, a trebuit să
pun numai o sută de ruble. Aşa a
trecut încă o perioadă din viaţa
mea, trăită în satul meu natal –
Proboteşti. 

V. GORENCO, 
s. Molniţa

(Va urma)

►Noianul amintirilor

Proiectil din
Primul Război

Mondial 
descoperit în
orașul Noua

Suliță
Echipa pirotehnică a

Serviciului pentru Situații de
Urgență Cernăuți a acționat
de urgență la neutralizarea
unui element de muniție, descoperit de către un cetățean în timpul lucrărilor agri-
cole din orașul Noua Suliță, a anunțat serviciul de presă al instituției menționate.

Specialiștii au neutralizat un proiectil exploziv, calibrul 152 mm, cu proveniență
din Primul Război Mondial, care era în stare de funcționare. Proiectilul a fost ridi-
cat, transportat și depozitat provizoriu, în vederea distrugerii ulterioare într-un poli-
gon autorizat.

Proboteşti – sat natal

►Veşti de peste Prut

Mai multe porțiuni de drumuri din
raioanele Noua Suliță și Hliboca ar
urma să fie reparate și reabilitate cu
ajutorul unui credit bancar obținut de
Consiliul Regional Cernăuți.  O decizie
care dă undă verde pentru realizarea
acestui proiect a fost luată pe data de 6
august a.c. de către consilierii regionali.

Este vorba de un împru-
mut de 150 milioane de griv-
ne de la una dintre băncile
de stat, pe o perioadă de
până la 3 ani și cu o dobân-
dă anuală de 12%, care va fi
rambursat în detrimentul
subvențiilor de la Bugetul de
stat.

Pentru punerea în apli-
care a proiectului reprezen -
tanții Administrației Regiona -
le de Stat Cernăuți, împreu-
nă cu deputații Consiliului
Re gional Cernăuți și repre-
zentanţii autorităţilor publice
locale, au inspectat mai
multe drumuri din raioanele
Noua Suliță și Hliboca care
necesită să fie reconstruite.

În raionul Noua Suliță au fost exa-
minate șase segmente de drumuri, din-
tre care două în direcția: „Marșinți-Fo -
rosna-Doljoc”, și câte una în direcția:
„Vancicăuți-Cerlena”, „Mă lineș ti-Mar -
șinți”, „Boian-Arboreni”, „Co lin căuți-Ră -
chitna”. În raionul Hli boca au fost ins -
pectate cinci segmente situate în lo -
calitățile Cerepcăuți, Camenca, Cupca,

Tărășeni și Mo lo dia.
„Este pentru prima dată când

Guvernul lansează un program care ne
permite să luăm un împrumut și,
împreună cu organele administraţiei
publice locale, să reparăm drumurile în
fiecare raion. Datorită deputaților care
au sprijinit inițiativa noastră și

comunităților teritorial unite care dispun
de resurse financiare pentru cofi nan -
țare, deja în acest an mai multe dru-
muri din Bucovina vor fi reparate”, a
subliniat Ivan Mikitiuk, șeful Depar -
tamentului de infrastructură, construcții
capitale și exploatarea drumurilor din
cadrul Administrației Regionale de Stat
Cernăuți.

Adormirea Maicii Domnului (Sfân ta Maria
Mare), marcată pe 15 august (stil nou), este
una dintre cele mai importante sărbători
creştine, iar, pentru români, este şi ocrotitoarea
marinarilor,  fiind organizate în mai multe oraşe
procesiuni cu icoane şi pelerinaje, dar şi
manifestări artistice.

În această zi foarte multe persoane  își
serbează onomastica. Foar te multe persoane
poartă numele Maria, cărora li se alătură cele
botezate Mariana și Marinela dar și cei care se
numesc Marian, Marin, Mioara, Mia, Maricica,
Marina, Marilena, Mari, Mărioara, Marinel, Ana-
Maria.

Adormirea Maicii Domnului –  săr bătoare
numită în popor şi Uspenia (termenul slav) şi
Sfânta Maria Mare. Adormirea Maicii Domnului
este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei
Fecioare Maria, dar mărturii despre existenţa ei
nu există decât începând din secolul al V-lea,
când cultul Maicii Domnului începe să se dez-
volte foarte mult, mai ales după Sinodul IV
Ecumenic, care a hotărât că Maica Domnului
este Născătoare de Dumnezeu.

Sărbătoarea Sf. Marii este şi ea un hotar:
acum se adună ultimele plante de leac, putem
afla cum va fi toamna ce se apropie. Este un alt
moment important al calendarului viticol. 

În secolul al V-lea, sărbătoarea Adormirii
Maicii Domnului exista în Siria, fiind menţionată
în documentele vremii. Locul de origine al
sărbătorii este probabil Ierusalimul, oraşul sfânt,

unde se păstrează până astăzi, în apropierea
grădinii Ghetsimani, mormântul Maicii
Domnului şi Biserica zidită pe acest mormânt.
În spatele mormântului Maicii Domnului din
această biserică, este pusă la închinare pentru
pelerini Icoana Maicii Domnului Făcătoare de
Minuni, cunoscută sub numele de
Ierusalimitissa. Pelerinii care ajung în Israel au
ca obiectiv, printre altele, o vizită la mormântul
Maicii Domnului.

Generalizarea Praznicului Adormirii Maicii
Domnului în Răsărit se datorează împăratului
bizantin Mauriciu (528 - 603), care a rezidit
Biserica Maicii Domnului din Ghetsimani şi care
a fixat definitiv şi data sărbătoririi ei la 15
august.

În seara dinaintea sărbătorii se săvârşesc
în toate bisericile Vecernia cu Litie şi chiar
Privegherea întreagă, adică şi slujba Utreniei,
urmată de cântarea Pohodul Maicii Domnului.
Sărbătoarea a fost precedată de două
săptămâni de post strict.

Potrivit tradiţiei bisericii, Sfânta Fecioară
Maria a fost înştiinţată printr-un înger de tre-
cerea ei la cele veşnice, iar apostolii, aflaţi în
acel moment în diferite zone ale lumii, au fost
aduşi pe nori pentru a fi prezenţi la acest eveni-
ment. Apostolul Toma nu a fost prezent la
înmormântare, el ajungând trei zile mai târziu.
Întristat, a cerut să se deschidă mormântul,
pentru a săruta mâinile Născătoarei de
Dumnezeu, dar intrând, l-a găsit gol. În timp, în

cu vântările părinţilor bisericii s-a afirmat cu mai
multă putere credinţa că, după adormirea sa,
Fecioara Maria a fost înviată de Iisus Hristos şi
luată cu trupul în împărăţia cerurilor.

De la sărbătoarea Adormirii Maicii
Domnului se redeschide perioada în care se
pot face nunţi, încep târgurile şi iarmaroacele
de toamnă, dar şi praznicele de pomenire a
morţilor.

În ziua praznicului, femeile merg la biserică
şi duc cele mai frumoase flori din grădină,
struguri, prune şi faguri de miere, pe care le dau

în amintirea răposaţilor.
Obiceiuri de Adormirea Maicii Domnului

În unele zone, de  Sfânta  Maria se făcea
masă comună în curtea bisericii. Se făcea
masă pentru străinii din alte sate, apoi pentru
cei din sat. Se împart struguri şi prune pentru
sufletul morţilor.

În dimineaţa zilei de Sântămărie femeile
merg la biserică cu ofrandă din ciorchini de
struguri copţi de la soiurile văratice.

Se fac hori în sate: tineretul joacă, iar
bătrânii şi copiii bat nucii pe la vii, câmpuri şi prin
grădini.

Dacă înfloresc trandafirii pe la Sfânta Maria,
toamna va fi lungă.

În ce privește magia, de Sfânta Maria Mare
se culeg flori şi se pun la icoana Preacuratei.
Acestea apoi sunt bune de leac.  Lăcaşurile
sfinte care o au ca ocrotitoare pe Maica
Domnului îşi serbează  în această zi hramul.

Adormirea Maicii Domnului este cea mai
veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare
Maria,  este mijlocitoarea noastră, blândeţea
însăşi, pururea rugătoare, apărătoarea celor
mâhniţi, singuri, a celor pe care nu are cine să-
i iubească, să-i miluiască şi să le surâdă. Maica
Domnului se află permanent în apropierea celor
năpăstuiţi, lângă mamele şi copiii agresaţi şi
alungaţi, lângă cei care suferă pe pat de spital
sau se află în temniţă, lângă cei neputincioşi.
Maica Domnului este ocrotitoarea şi
ajutătoarea familiei creştine, a unităţii şi
armoniei dintre soţi şi dintre părinţi şi copii. De
aceea, pentru noi, creştinii, Maica Domnului
este ca o mamă mereu pregătită să se roage,
să iubească, să ierte şi să ne mijlocească
rugăciunile către Dumnezeu.

►Sărbători creştine

adormirea Maicii Domnului.  Semnificația
zilei, tradiții, obiceiuri și superstiții

La finele anului
2019,  la Editura
„Druk Art” din
oraşul Cernăuţi a
văzut lumina tiparu-
lui cartea „Dor de
infinit” (versuri – 64
de pagini) de Petru
Grior.

Menţionăm, că
autorul a scos  de
sub tipar cărţile
„Gânduri rebele”,
versuri, Editura
„Золоті литаври”,
Cernăuţi, 2018, 56
pag.; „Mărturii
referitoare la
Eminescu”, articole,
Editura „Druk Art”,
Cernăuţi, 2012, 40
pag.;  „În ţara
istorică”, versuri,
Editura „Druk Art”,
Cernăuţi, 2016, 64
pagini.

Viorel Ghiba
vine cu câteva argumente din creaţia
arhivistului  şi istoricului Petru Grior.

Dumnealui, în  anul 2018, la concur-

sul de creaţie literară
„Treptele devenirii
noastre” de la Vaslui,
România, obţine pre-
miul II.

Din noua
culegere de versuri,
reţinem poeziile:
„Vorkuta”, Întâi
decembrie” (Ziua
Naţională a
României), „A durerii
carte”, „Veniţi la
casa mamei”,
„Oameni fără viitor”,
„Rugă către cei
plecaţi”, „Molniţa”
etc.

În versurile sale
autorul vine cu
momente din viaţa
noastră, din trecutul
şi prezentul nostru.

Aş zice, că e o
plachetă  binevenită
pentru cititorii  de
toate vârstele.

Îl aşteptăm pe viitor  cu alte lucrări
interesante.

LuCeRNa
Este o plantă perenă pentru

nutreț din familia legumi-
noaselor, are tulpina ramificată.
E apreciată de agricultori pen-
tru productivitatea ei. Se cultivă
mai mult lucerna albastră. 

Lucerna conține acizi organici,
hidrați de carbon, alcaloizi, celuloză,
proteine, uleiuri eterice, flavo noizi,
vitaminele C, B6, B12, D, E, K, caro-
ten. Conți nutul vitaminei C în lucernă
e de 4 ori mai mare decât în fructele
citrice.  Lucerna e bogată în  calciu,
potasiu, siliciu, fosfor, sodiu, man-
gan, fier, zinc, cupru, magniu. E
important că planta conține multă
clorofilă, care este un antioxidant
puternic. 

E puțin cunoscut faptul că lucer-
na se poate folosi și pentru alimenta-

re. Bunăoară, butonii florilor de lucer-
nă se pot adăuga în salate. Planta
mărunțită se adaugă în supe, ciorbe
(50  grame de lucernă și se fierbe 6-
10 minute). 

Evident că lucerna dispune de
calități curative. Lucerna este consi-
derată de mulți specialiști drept „regi-
nă a plantelor medicinale – una din-
tre cele mai de preț plante cu calități
terapeutice extraordinare”. Lucerna
e antioxidant, antisclerotic, antidia-
betic, vitaminizator, întârzie îmbătrâ-
nirea, îm bu nă tățește  sănătatea. În
scopuri  curative se folosește lucerna
albastră, dar și cea cu flori galbene.
Dacă se con sumă preparate din
lucernă, se reduce nivelul zahărului
și colesterolului în sânge. E bineve-
nită bolnavilor de cistită, reumatism,
ulcer. Îmbunătățește digestia și
funcțiile pancreasului. Persoanelor
care lucrează mult la calculator li se
recomandă să consume lucernă

pentru a îmbunătăți vederile. E de
folos și pentru femeile care alăptea-
ză copilul (sporește cantitatea).
Consumul acestei plante previne
apariția cancerului mamar.

La prepararea infuziei se folo-
sesc 1-2 lingurițe de plantă uscată
mărunțită, la care se adaugă 200 ml
de apă clocotită și se infuzează 25
de minute. Se strecoară și se consu-
mă de 2 ori pe zi cu 20 minute înain-
te de masă. Ceaiul din lucernă
îmbunătățește digestia, e bactericid
și cicatrizant pentru răni. 

Cu pulbere din frunze de lucernă
se vindecă formații oncologice exte-
rioare. 

Nu se recomandă consumul
lucernei persoanelor care suferă de
tuberculoza pielii, femeilor gravide și
copiilor până la 3 ani. 

Lucerna albastră se seamănă
primăvara de timpuriu, la adâncimea

de 2,5-3 cm, pe loturi însă mân țate
cu culturi cerealiere. Lucerna necesi-
tă locuri însorite, e rezistentă la tem-
peraturi scăzute, secetă, soluri cu
reacție neutră sau cu aciditate scă-
zută. Lotul însămânțat se exploatea-
ză 4-5 ani. De menționat faptul că
lucerna ameliorează solul, îmbu -
nătățește structura lui, îmbogățindu-l
cu azot și calciu, oprește creșterea
buruienilor. Lucerna e un pre -
mergător bun pentru culturi cerealie-
re și prășitoare. 

Lucerna galbenă crește pe locuri
care nu se ară, pe marginea
șanțurilor, planta e mai mică,  are
frunze mai mărunte  față de lucerna
albastră.

Pentru scopuri curative, se recol-
tează planta în timpul înfloririi. Pentru
alimentare se pot aduna plante  mai
tinere. Se usucă în locuri umbrite.

I. CRILIUC,
pedolog 

Fiecare om îşi are destinul său, propriul drum în viaţă.
Domnul Ştefan Roşca s-a născut la 17 august 1955 în

comuna Ostriţa. A fost unicul  fiu în familie. Absolveşte opt clase
la Ostriţa, apoi la Voloca – şcoala medie.

Îşi face serviciul militar în termen în oraşul Serpuhov, regiu-
nea Moscova într-o unitate de constructori.

După eliberare îşi continuă studiile la Tehnicumul de Comerţ
din Cernăuţi (specialitatea de merceolog).

Îşi începe activitatea  profesională  la un magazin alimentar
din Cernăuţi,  unde lucrează pe parcursul a  10 ani.  Se transfe-
ră în gospodăria agricolă din Ostriţa şi activează pe parcursul a
cinci ani în calitate de contabil.

Cu drag îşi aminteşte de preşedinţii  de colhoz Vasile Puiu
şi Alexandru Bodnaraş.

Din anul 1993  şi până-n prezent  lucrează  vânzător la
Piaţa „Kalynivska” din Cernăuţi.

În anul 2015  s-a pensionat. 
S-a căsătorit la vârsta de 22 ani  cu o fată frumoasă  pe nume  Lucica, fiica gospodarului

din sat Mihai Toderean.
Împreună cu soţia au crescut şi educat  patru copii: Vitalie, Vasile, Mihai şi  Violeta.
A fost şi a rămas o persoană stimată  în sat, un familist  bun, un gospodar  adevărat.
Se bucură în prezent de  cei şapte nepoţi, cel mai mare are 18 ani, cel mic – un an.

Un eveniment deosebit a avut loc în familia  Roşca. La  2 august, mama Eugenia a lui  Ion
a împlinit  90 de ani! A fost o sărbătoare de suflet cu copii, nepoţi, rude...

La 17 august  va fi din nou  sărbătoare, domnul Ştefan va împlini 65 de ani.
Vor veni cu sincere felicitări  copiii, fiica Violeta din Italia, nepoţii, rudele apropiate.
Vă zic şi eu, domnule Ştefan  „La mulţi ani şi toţi bogaţi”.
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Dor de infinit 65 de veri ale domnului 

Ştefan ROȘCA
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Credit bancar pentru repararea 
drumurilor în raioanele
Noua Suliță și Hliboca

„Crucea Roșie” a distribuit ajutoare 
de prima necesitate pentru locuitorii

raionului Noua Suliță 
afectați de inundații

Campionatul raionului Noua Suliță la fotbal.
Rezultatele etapei a 15-a

În weekendul trecut, în raionul Noua Suliță a avut loc etapa a 15-a a
Campionatului raional la fotbal. Evenimentul sportiv, organizat de Federația
Raională de Fotbal Noua Suliță,  a înregistrat următoarele rezultate:

FC „Nedoboivți” – FC „Marșinți” – 3:0
FC „Stroiești” – FC „Toporivți” – 2:1

FC „Ridkivți” – FC „Ciornivka” – 2:3
FC „Boian-Priprutia” – FC

„Tărăsăuți” – 8:4
FC „Dinăuți” – FC „Stălinești” – 4:2
FC „Colincăuți” – FC „Zelenyi Gai-

Miasnyi Dim” – 2:0
Lider în clasament rămâne FC

„Mahala” cu 37 puncte la activ. FC
„Stroiești” ocupă locul 2 cu 35 puncte,
urmată de FC „Dinăuți” (33 puncte), FC
Boian-Priprutia (31 puncte), FC
„Nedoboivți” (21 puncte), FC „Toporivți”
(19 puncte) etc.

Viorel GHIBA


