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De Crăciun, viscolul şi ninsoa
rea au cauzat grave probleme în
toată ţara. Drumuri închise, loca
lităţi fără curent electric şi maşini
blocate în trafic. Lucrările de des
zăpezire continuă şi acum. Mai
multe persoane s-au adresat me
dicilor cu degerături, iar trei cernăuţeni au murit din cauza gerului
năprasnic. în general, victimele
intemperiei sunt persoane fără
adăpost. Angajaţii Direcţiei regio
nale în chestiunile Situaţiilor de Ur
genţă şi ambulanţele au acţionat
fără întrerupere trei zile la rând.
Cea mai gravă situaţie a fost înre
gistrată în raioanele Hotin, Storojineţ, Vijniţa şi Putila, unde visco
lul a blocat aproape toate drumuri
le. Viscolul a făcut ravagii şi în
raionul Storojineţ. în noaptea de 8
ianuarie o femeie din localitatea
Comarivţi a născut acasă. Medicii
de la Spitalul raional au ajuns la
ea cu autospeciala Direcţiei Si
tuaţiilor de Urgenţă, pentru că am
bulanţa a rămas blocată în troie
ne. Din fericire, totul s-a terminat
cu bine. Femeia a adus pe lume o
fetiţă de 3 kilograme 700 grame.
Ulterior, mama şi fetiţa au fost
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transportate la spital şi acum se
află în îngrijirea medicilor. La eta
pa actuală în regiune circulaţia
rutieră a fost reluată, însă lucrările
de deszăpezire continuă. Se des
zăpezesc atât străzile principale,
cât şi cele de la periferie. De ase
menea, poliţia recomandă condu
cătorilor auto care se deplasează
să adapteze viteza la condiţiile
meteo-rutiere şi să mărească dis

tanţa de siguranţă între ma
şini.
Vremea rea, cu ninsori şi
viscol, face prăpăd şi în
zone. în şase regiuni din ţară,
traficul a fost limitat, din cauza
stratului gros de zăpadă,
de localităţi din regiunea Odesa au rămas fără curent
trie. Sute de oameni au rămas
blocaţi noaptea în maşini.
Vremea rea a cauzat mari
probleme şi în nordul Europei. în
unele zone, transportul e dat
peste cap, iar meteorologii aver
tizează că vremea nu se îmbu
nătăţeşte în urm ătoarele zile.
Frigul a luat viaţa a circa 60 de
persoane. în Polonia, peste 20
mii de gospodării au rămas fără
curent electric; vântul foarte
puternic a smuls cablurile de ten
siune. Tot vântul a răsturnat un
autocar, pe o şosea din Silesia, şi
o furgonetă. Au murit 2 oameni şi
6 au fost răniţi. Multe şosele au
fost închise, pentru că stratul de
zăpadă şi gheaţă făcea imposibil
traficul în condiţii de siguranţă.
Temperatura a scăzut la minus

17 grade, iar stratul de zăpadă a
ajuns la jumătate de metru. Pe
coasta germană a Mării Baltice,
circulaţia a fost perturbată din
cauza valurilor înalte. Porturile
de la Marea Baltică sunt în stare
de alertă. în Cehia, cel mai mult
au avut de suferit şoferii. Copacii
prăbuşiţi pe şosele şi stratul gros
de zăpadă au creat mari proble
me. Furtuna care s-a abătut asu
pra capitalei Austriei, Viena, a
avut forţă de uragan. Vântul vio
lent a smuls copaci. După ore
întregi de ninsoare, tot oraşul a
fost acoperit de zăpadă şi erau
înregistrate mari întârzieri la
trenuri, dar şi la transportul
aerian a fost afectat

comunistă si nazistă
la Malanca-Fest
r

Cea de a Vl-a ediţie a
Festivalului Malanca-Fest va
avea loc la Cernăuţi pe 15
ianuarie.
M anifestarea
culturală
stârneşte un interes foarte mare
în rândul bucovinenilor, dar şi a
tu riştilo r care vin să vadă

minunea. La festival participă şi
m alăncile
din
C rasna
şi
Horbova, care de fiecare dată
reuşesc să impresioneze prin
diversitatea şi originalitatea
măştilor. în acest an, maşinile
de mare tonaj cu care se
deplasează
grupurile
de

mascaţi vor primi permise spe
ciale în vederea asigurării
siguranţei participanţilor şi spec
tatorilor. Decizia a fost luată în
timpul unei reuniuni a membrilor
com itetului organizatoric. De
asem enea,
sunt
interzise
măştile cu simbolică comunistă

sau nazistă. R eam intim că
Rada Supremă a adoptat în
2015 o lege iniţiată de Guvern
privind denunţarea regim urilor
com unist şi nazist şi interzicerea
propagandei şi sim bolurilor

Românii din regiunea Cernăuţi indignaţi
de intenţia
Ministerului Educaţiei
9
9

Buletinul meteo

stârnit un val de
indignare în
rândul comunităţii româneşti din
regiunea Cernăuţi.

Noul proiect privind planul de învăţământ
în şcolile de cultură generală pentru anul de
studii 2017-2018 pentru clasele a 10-a şi a 11a propus spre discuţie de ministrul în 
văţământului din Ucraina, Lilia Grynevyci, a

îngrijoraţi de modificările propuse
sunt atât cadrele didactice, cât şi
locuitorii şi membrii com itetelor părin
teşti din raionul Herţa - informează
portalul de ştiri hertsa.info. Potrivit
' proiectului propus de ministrul Gry
nevyci, limba şi literatura română ca
disciplină de învăţăm ânt în clasele a
10-a şi a 11-a din şcolile generale cu
predarea în limba română, încetează
să mai fie obiect de bază. Pentru
studierea
lim bii
rom âne
sunt
prevăzute doar 3 ore, iar literatura
română, care până în prezent se
studia îm preună cu cea universală,
nu mai figurează în noul plan.
Hertsa.info scrie în urma acestui caz, că aproape
toate instituţiile de învăţăm ânt din raionul Herţa sau adresat către Ministerul învăţământului pentru
a nu permite încălcarea drepturilor minorităţii
naţionale la învăţăm ânt în limba maternă.

acestora. La ediţia din acest an
a Festivalului Malnca-Fest 2017
şi-au anunţat participarea 44 de
colective din regiunea noastră,
dar şi din alte regiuni din ţară,
precum şi din străinătate.
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Domnului Romeo
CRĂCIUN,
redactor-şef adjunct
al săptămânalului
„Libertatea
Cuvântului”

ult stimate
coleg. Am citit
cu deosebit interes
materialul „Casa lui
Aron Pumnul lăsată
în paragină" din zia
rul „Libertatea
Cuvântului" pe care-l
redactaţi cu multă
dăruire sub patrona
jul unuia dintre cei
mai prosperi şi gene
roşi oameni de afa
ceri din Cernăuţi Mihai GROSU.

M

De fapt, în măsură egală eu
mă bucur şi de materialele sem 
nate de ceilalţi colegi, ziarişti de
forţă care, ca şi dumneata, tru
desc în sudoarea frunţii la ctitori
rea celorlalte m ijloace m assmedia, scrise sau vorbite, din
regiunea noastră.
Nu-i enum er în continuare din
trei motive: de a nu alimenta sus
piciunile şi animozităţile care - o
spun cu părere de rău - s-au
cuibărit, într-un fel sau altul, între
oamenii de creaţie, aducându-ne
tuturor prejudicii şi degradarea
imaginilor; din dorinţa de econo
misire a spaţiului ce mi se cuvine
în baza dreptului la replică pe
care-l solicit, referindu-m ă în
continuare stricto senso doar la
constatările, ironiile, aluziile din
articolul în discuţie.
Şi pentru că-mi doresc din tot
sufletul să fim uniţi şi solidari

măcar în scrierile noastre în care
abordăm problemele din dom e
niul învăţământului, culturii, pro
movării şi conservării diverselor
monumente, imobile, locuri ce ţin
de patrimoniul nostru naţional.
în primul rând vreau să spun
că sunt de acord cu afirmaţiile
făcute de dumneavoastră vizavi
de starea de paragină, tot mai
degradată şi degradantă de la un
an la altul
a casei lui Aron
Pumnul din Cernăuţi şi că îm păr
tăşesc într-o anumită măsură şi
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opinia pe care o aveţi despre
m anifestările de om agiere a
m arelui nostru poet naţional,
reduse adesea la „banale depu
neri de flo ri” şi la „discursuri sfo
răitoare” lângă bustul sau monu
mentul lui Mihai Eminescu, şi
pentru că a firm a ţiile dom niei
voastre în acest sens sunt corec
te, ca şi acelea cu privire la
caracterul întrucâtva electoral,
pompieristic, de imagine al cam 
paniei „Cine uită, nu merită”, ini
ţiată în 2014 de senatorul Viorel

t&gr . v fV

Badea.
Aveţi perfectă dreptate, dom 
nule Romeo Crăciun, şi când
constataţi cu tristeţe că entuzias
mul acelei campanii s-a epuizat
repede. Aşa e. Or, în cei doi ani
câţi au trecut de la acea vânzo
leală, nim eni dintre „harnicii
lucrători” şi „reporteri” de atunci,
preşedinţi de societăţi nu şi-au
mai dat ghes „să facă ordine”, să
„cosească buruienile”, să „mătu
re” şi să transporte „gunoaiele”
din curtea acelei case.
larîn tr-a l doilea rând, stimate
coleg, vreau să fac câteva preci
zări pe care sunt dator să le fac,
pentru a lămuri lucrurile.
Desigur că vă daţi seama că
precizările ţin de „plânsul m eu”
pe umerii lui Victor Ponta. Or,
diferenţa dintre înălţimea fostului
prem ier de (1.92 m.) şi a mea de
om scund (1.58 m.), nu m i-ar fi
permis, nici chiar dacă m-aş fi
ridicat în vârful degetelor de la
picioare, să ajung cu capul pe
umerii oaspetelui nostru, sosit la
Cernăuţi într-o vizită particulară,
de jum ătate de zi, ca să vadă,
dacă cele scrise în Adresarea
mea către domnia sa corespund
adevărului.
Şi apoi, cazul acesta, „plânsul
pe umerii lui”, s-ar fi putut întâm 
pla doar dacă V ictor Ponta m-ar fi
luat în braţe, ca pe un copil. Ca
eu să-mi pot lăsa capul pe umerii
lui.
Cât priveşte suma necesară
pentru efectuarea lucrărilor de
restaurare, la auzul căreia, după
cum afirmaţi, unii dintre cei pre
zenţi (probabil şi autorul articolu
lui) au rămas, chipurile, „cu gura
căscată”, menţionăm că miile de
euro solicitate nu erau inventate
de mine la momentul când am
fost întrebat, ci prevăzute de
devizul estim ativ, elaborat în
prealabil de experţii de la firma
„Arheotectos” din Lvov, deţină
toarea dreptului de a face studii

de fezabilitate şi proiecte de rea
bilitare a clădirilor din zonele de
patrimoniu UNESCO din vestul
Ucrainei.
Mai mult, în suma solicitată
atunci erau incluse şi cheltuielile
pentru reconstruirea fostei clădiri
auxiliare, dărâm ate în 1942,
situată în spatele casei lui Aron
Pumnul, în căm ăruţele căreia
locuiau, de fapt, chiriaşii profeso
rului, inclusiv Mihăiţă Eminovici,
şi pentru reamenajarea teritoriu
lui, îngrădirea lui, reamplasarea
bustului ş.a.
Acum toate aceste lucrări vor
costa mai mult decât suma de
250 mii de euro solicitată şi apro
bată de Guvernul lui Ponta în
2014 după vizita lui la Cernăuţi
printr-o hotărâre specială, dată
publicităţii, dar nu şi îndeplinită
de guvernanţii ce au venit la
putere după demisia forţată a
fostului prem ier român.
Cu toate acestea, stim ate
coleg, eu încă mai cred în victo
rie, sperând că până la urmă
vom
reuşi să ducem până la
capăt povara acestei obligaţii de
suflet şi de credinţă în pofida
tuturor dificultăţilor, indiferenţei
autorităţilor ucrainene şi române,
dar şi a multora dintre conaţiona
lii noştri, în pofida împunsăturilor,
ironizărilor şi aluziilor de tot felul
făcute în adresa mea.
Până atunci să facem măcar
ce-i mai uşor, adică nişte lucruri
care nu necesită bani. Să păs
trăm în curăţenie curtea casei lui
Aron Pumnul. De aceea vă pro
pun, mult stimate coleg, să ieşim
sâmbătă, 14 ianuarie, la orele
12.00, ca pe timpurile bune, la o
clacă.
Ca să curăţim curtea casei lui
Aron Pumnul de zăpada, care a
căzut din abundenţă în ultimul
timp, astfel ca în ziua de 15
ianuarie a. c. să ne putem apro
pia cu florile recunoştinţei în
mâini de bustul marelui nostru
poet.
Că ar fi mare păcat dacă s-ar
întrerupe şirul „banalelor depu
neri de flori” la bustul şi la monu
mentul lui Mihai Eminescu.
Cât
priveşte
discursul
„sforăitor” pe care l-aş fi putut
rosti Dum inică, la bustul lui
Eminescu, promit să tac, lăsând
de astă dată, cum s-ar zice,
microfonul liber pentru domnia
voastră, sau pentru oricare alt
bărbat cu-n discurs mai viguros.
Şi, evident, poate mai mobiliza
tor, mai eficient.
Vă voi asculta cu deosebită
plăcere. Poate că de astă dată
voi auzi şi nişte propuneri şi solu
ţii concrete.
Ca să putem ieşi cu toţii din
criza, din impasul în care ne
aflăm.
Vă asigur de tot respectul
meu

Vasile TĂRÂŢEANU
P.S. Da, era să uit. E de dorit
ca fiecare să vină cu lopata şi cu
măturoiul său. Or, viitorul muzeu
încă nu dispune de toate aceste
obiecte de muncă, decât doar de
circa 2.500 de exponate adunate
şi înregistrate conform cerinţelor
de muzeograful responsabil de
crearea fondului, colecţiei de
exponate.
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Spitalele raionale Isi pierd statutul
Soarta lor va fi decisă în a doua jumătate a anului 2017,
când vor fi create spitalele de circumscripţie

nul Cocoşului de foc va fi unul decisiv al reformelor în Ucraina. Cocoşul, care
anunţă începutul noii zile, va prevesti şi multe inovaţii în viaţa obişnuită a
societăţii ucrainene. Unele dintre ele sunt chiar dureroase, de şoc. Aceşti
termeni, folosiţi deseori la descrierea stării sănătăţii omului, se potrivesc de
minune şi la caracterizarea reformelor în sistemul de ocrotire a sănătăţii.

A

în ianuarie curent în Ucraina
a început prim a etapă a re
formării medicinii, esenţa căreia
constă în schim barea finanţării
sectorului prim ar al asistenţei
medicale. Transform ările se vor
efectua pe etape în decursul
întregului an, cu inform area per
sonalului medical şi al pacien
ţilor. în primul semestru al anului
instituţiile sanitare vor funcţiona
în regim obişnuit, în timp ce la
m inisterul de resort, guvern,
parlam ent şi la departam entele
regionale de ocrotire a sănătăţii
se vor desfăşura pregătirile pen
tru efectuarea reformei, una din
tre măsurile prevăzute fiind crea
rea spitalelor de circumscripţie.
Aceasta înseam nă că spitalele
raionale îşi vor pierde statutul.
D epartam entul ocrotirii să
nătăţii al ARS Cernăuţi a anunţat
deja că în regiunea noastră vor fi

cre a te trei circu m scrip ţii m e
dicale - de Vest, Centrală şi de
Est. S-a lu a t în co n sid era re
p a rticu la rită ţile geografice ale
regiunii. Circum scripţia medicală
de Vest va cuprinde raioanele
Putila, Vijniţa, Hliboca şi Storojin e ţ cu centrul la Storojineţ. Din
circum scripţia medicală Centrală
vor face parte oraşul Cernăuţi (el
va fi şi centrul), raioanele Herţa,
Z astavna
şi
C hiţm ani.
Iar
circum scripţia m edicală de Est
va include raioanele Hotin, Noua
S uliţă, K elm enţi şi Secureni,
centrul fiind la Hotin.
Funcţionarii de la Ministerul
O crotirii S ănătăţii afirm ă că
circu m scrip ţiile m edicale sunt
create pentru a optimiza reţeaua
in s titu ţiilo r sanitare. La baza
acestor transform ări stau două
principii: în primul rând, urmează
să fie asigurat accesul ce tă 

ţeanului la asistenţa medicală
calitativă, iar, în al doilea rând,
in stitu ţiile sanitare trebuie să
dispună de toa te co n d iţiile
pentru menţinerea specialiştilor
medicali de înaltă calificare. în
tim pul creării circu m scrip ţie i
m edicale este determ inat spita
lul pentru tratamentul intensiv,
adică cel mai p u te rn ic din
circumscripţie. Restul spitalelor
vor fi reprofilate pentru a presta
servicii care nu necesită utilaje şi
tehnologii performante. Cu alte
cuvinte, circumscripţia medicală
constituie gestionarea instituţiilor
sanitare de nivelul doi. în pre
zent spitalul raional acordă între
gul spectru de servicii prevăzute
pentru acest nivel. în condiţiile
circumscripţiei m edicale ele vor
fi specializate, însă secţii de
acordare de ajutor de urgenţă
vor funcţiona neapărat pe lângă

ele.
C om unităţile teritoriale ur
mează să determ ine de câte
spitale
e
nevoie
în
circumscripţia medicală. Potrivit
d o cum entelor norm ative, în
circum scripţia
m edicală
urmează să fie cel puţin un spi
tal cu mai multe profiluri pentru
tratam ent intensiv de primul sau
de al doilea nivel şi alte instituţii
sanitare. Spitalul cu mai multe
profiluri pentru tratamentul inten
siv de nivelul întâi urmează să
deservească nu mai puţin de 120
mii de persoane, iar cel de
nivelul doi - nu mai puţin de 200
mii de persoane. Teritoriul şi
com ponenţa
circum scripţiilor
medicale urmează să fie deter
minate în aşa fel ca locuitorii să
aibă acces la asistenţa medicală
specializată de nivelul doi în
graniţele circumscripţiei medica
le date. Centrul administrativ al
circumscripţiei medicale trebuie
să fie un oraş cu populaţie de
peste 40 mii de persoane, care
dispune de un spital cu multe
profiluri pentru tratament intensiv
de nivelul doi. Normativele mai

prevăd că pacientul trebuie să
ajungă la spitalul de tratament
intensiv în decurs de o oră şi nu
mai mult, iar raza de deservire a
acestui spital trebuie să fie echi
valentă cu 60 kilometri.
Prim ele reacţii la crearea
celor trei circumscripţii medicale
în regiunea C ernăuţi au fost
negative. Bunăoară, un pacient
din Mahala, sat care se află la
câţiva kilometri de Cernăuţi şi la
30 kilometri de centrul raional
Noua Suliţă, va trebui să
primească tratam ent intensiv şi
specializat tocm ai la Hotin,
parcurgând o distanţă de 60 kilo
metri. Dar dacă se va decide ca
spitalul de circumscripţie să fie la
Chelmenţi, sau Secureni, căci
sunt şi asem enea propuneri,
atunci va fi nevoit să se trateze la
o distanţă de 100 sau 160
kilometri de casa sa. La fel şi un
locuitor din S eleatin, raionul
Putila, va trebui să vină la
Storojineţ. Aceeaşi cale urmează
s-o facă şi locuitorii satului
Corovia, situat la un kilometru de
Cernăuţi.
Crearea circum scripţiilor me
dicale cere modernizarea spita
lelor pentru tratamentul intensiv
şi ridicarea lor la nivelul actuale
lor spitale regionale. Mai trebuie
reparate şi drum urile spre aceste
instituţii sanitare şi revăzut orarul
transportului public. Mai pe scurt,
probleme şi iar probleme.
„Cocoşul de foc” a prevestit şi
lucruri bune. De la 1 ianuarie se
prevede m ajorarea salariului
m edicilor cu 30 la sută. De ase
menea, vor fi mărite cu 2 miliarde
grivne cheltuielile pentru asigura
rea cu medicamente.

în imagini: oare după refor
mare actualul Spital raional
central din Noua Suliţă va bene
ficia de proiecte transfrontaliere?; personalul medical va fi
mulţumit?

Ispită cu o vechime
de doisprezece ani
utem spune că anul acesta în Ucraina nu va funcţiona piaţa funciară.
Moratoriul la vinderea terenurilor arabile a fost prelungit până la 1
ianuarie 2018. S-a procedat aşa în mai mullte rânduri, afirmându-se: „Odată cu
vinderea pământului, vindem şi Ucraina”. însă acest moratoriu, în opinia unor
experţi, este mai mult o pârghie politică decât economică.

P

Ei au calculat că numai prelungirea m o
ratoriului pe un an, adică până la 1 ianuarie
2018, este echivalentă cu „m inus” 3
miliarde de dolari în economia ţării. Iar dacă
vom face calculele începând cu anul 2004,
când a fost introdus acest moratoriu,
Ucraina a pierdut 43 miliarde de dolari. în
proprietatea statului mai sunt circa 10 mil
ioane hectare de terenuri arabile, care,
vândute la licitaţie, pot vărsa în vistieria
statului încă 20 miliarde de dolari. Unii
deputaţi, încântaţi de aceste cifre, propun
ca moratoriul să fie ridicat de la 1 iulie 2017,
pentru a-i atrage pe investitori în domeniul
agrar. „Cum poţi să pui în vânzare
pământul, atunci când investitorii fug din
Ucraina? în asemenea condiţii preţul va fi
jefuitor atât pentru proprietarii cotelor de
pământ, cât şi pentru stat”, consideră Ivan
Tomyci, preşedintele Asociaţiei fermierilor şi
proprietarilor funciari din Ucraina.
Cei doisprezece ani de ispită a pieţii

funciare au demonstrat că nu-i nimic mai
permanent decât ceea ce este temporar.
Or, moratoriul la vinderea terenurilor arabile
este considerat drept un fenomen temporar,
în orice caz, Ucraina este unica ţară
democrată din lume, unde proprietarii
funciari nu au dreptul să procedeze aşa
cum doresc cu patrimoniul lor funciar. Adică
nu au dreptul să vândă cota lor de pământ
şi să depună banii într-o altă afacere. Iar
darea în arendă a cotelor de pământ nu
este o afacere bănoasă, deoarece taxa
lunară constituie în medie 100 grivne pentru
un hectar. Dintre cei 7 milioane de săteni,
care la începutul anilor 90 au devenit pro
prietari funciari, un milion a decedat şi
cotele lor au revenit statului sau
moştenitorilor.
Ce-i în mână, nu-i minciună, spun
proprietarii funciari, dar, dacă ar exista o
piaţă funciară civilizată, aceştia se vor simţi
cu mult mai „tari pe piaţă”. Acum majoritatea

sătenilor noştri se mulţumesc şi cu puţinul
lui, holdingurile agricole vor fi cointeresate
ce-l primesc pentru darea în arendă a
în folosirea eficientă a resurselor proprii.
cotelor lor de pământ. Fireşte, e mai bine să
Atunci ne putem aştepta şi la investiţii în
primeşti câţiva saci de grâu de la arendaş,
tehnologii performante de lucrare a
decât să stea pământul pârloagă. Piaţa
pământului.
funciară le-ar dezlega şi mâinile fermierilor,
Exemplul este aproape, în România
în cazul lipsei unui ajutor suficient din partea
vecină. în această ţară liberalizarea pieţii
statului pământul devine unicul activ de val
funciare a început nu chiar demult, în 2014,
oare, care poate garanta o finanţare
iar la ora actuală un hectar de teren arabil
costă 3.500 euro. Dacă în decurs de cinci
adecvată nu numai pentru cultivarea
ani acest indice în Ucraina va fi de 3.500cerealierelor, dar şi pentru alte necesităţi.
5.000 dolari SUA hectarul de teren arabil,
Lipsa pieţii funciare nu-i satisface pe
ea îşi va crea un activ de 125 miliarde
micii fermieri, dar, iată, în ea se simt ca
dolari, care pot asigura în continuare un
peştii în apă companiile holding. Ele au în
mare efect economic.
arendă zeci de mii de hectare de pământ şi
le plătesc proprietarilor cotelor funciare
puţin de tot. Odată cu anularea moratoriu- Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Vor fi judecaţi pentru păstrarea drogurilor
rocuratura regiunii
Cernăuţi a transmis în
judecată actul de învinuire
referitor la doi locuitori ai
raionului Chiţmani, aceştia
fiind suspectaţi de
comiterea unei infracţiuni
penale prevăzută de
articolul 307 punct 3 şi 310
punct 2 al Codului Penal al
Ucrainei.

P

A ncheta prejudiciară a
constatat că locuitorul satului
Ostra, în vârstă de 40 de ani,
a intrat conştient în cârdăşie
cu concubina sa în vârstă de
35 de ani pentru cultivarea
ilegală a canabisului cu ulte
rioara realizare a mărfii.
Pentru realizarea planului lor crim inal,

inculpaţii au cumpărat seminţe de canabis
şi le-au semănat în locuri diferite în apro-

piere de propria gospodărie,
unde şi avea loc propriu-zis
cultivarea canabisului. în
afară de aceasta, ancheta a
constatat că bărbatul s-a
ocupat şi de împachetarea
drogurilor periculoase într-o
casă părăsită din vecini,
după care aducea pachete
le în casa proprie pentru
păstrare. Datorită măsurilor
bine
coordonate
ale
oam enilor legii, în tim pul
percheziţiilor efectuate au
fost depistate şi confiscate
peste 37 kilograme de cana
bis. Pentru crim a com isă
bărbatul riscă să-şi piardă
libertatea de la 9 până la 12
ani, iar concubina sa va sta
la răcoare de la trei până la şapte ani.

5

Persoană dispărută
în ajunul Anului Nou
ocuitorul satului Clivodin
din raionul Chiţmani, Ivan
Savciuc, în vârstă de 53 de ani,
a dispărut fără urme chiar în
seara zilei de 31 decembrie.

L

El a ieşit din casă şi nu s-a mai
întors. Era îm brăcat într-o scurtă
sportivă de culoare gri. A fost văzut
pentru ultima dată la trei ianuarie
anul curent în centrul raional
C hiţm ani. Pentru m om ent locul
aflării lui Ivan S avciuc nu este
cunoscut. Rudele şi apropiaţii celui
dispărut se adresează către toţi
oam enii de bună credinţă cu
rugămintea să pună la dispoziţie
orice informaţie despre locul aflării
lui. Cine dispune de asem enea
informaţii este rugat să le comunice
la
num erele
de
telefon:
0669958919 şi 0688820345 sau
0999130027.

lin bărbat n ameninţa
pe trecători cu un pistol

n A T P y /lb H A

nonmifl
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Cafenea-internet jefuită de trei bărbaţi

Poliţiştii de la patrulare, îm preună cu unii trecători neindiferenţi, l-au reţinut pe un
bărbat înarm at cu un pistol, care-i ameninţa pe trecători. Incidentul s-a produs în jurul
orei trei în noaptea de 9 ianuarie pe strada Eroilor Maidanului. Poliţiştii au observat
un grup de bărbaţi, care alergau după cineva. Oamenii legii au intervenit imediat şi
bărbatul a fost reţinut nu departe de locul cu pricina. în timpul percheziţiei asupra lui
a fost descoperit un pistol. La locul incidentului a fost chem at un grup operativ de
anchetă.

Procuratura locală din Storojineţ a pregătit şi a transmis în judecată actul de
învinuire referitor la trei locuitori ai orăşelului Crasna, care au jefuit cafeneaua-internet din centrul raional. Infractorii au pătruns în interior pe timp de noapte. După ce
au spart terminalul cu bani al cafenelei, aceştia au furat 65 mii grivne şi au şters puti
na de la locul crimei. Pentru crima comisă infractorii riscă cu detenţie de la patru
până la opt ani.

3,5 ani la răcoare
pentru furt dublu

Contrabandişti opriţi
cu focuri de armă ’
de a trece
Încercările
nelegal peste frontieră
loturi de ţigări de contra
bandă îi îndeamnă pe
infractori şi în anul care a
început. Recent, în apro
pierea pichetului ”Crasnoilsc” au fost reţinute
trei persoane.

J udecătoria raională Chiţmani a decis,
printr-o hotărâre, de a-l recunoaşte
vinovat pe bărbatul, care în luna iunie a
anului trecut a comis un furt în satul
Şilivţi din raionul Chiţmani, şi a-i
pronunţa o sentinţă sub formă de
închisoare pe o perioadă de 3,5 ani.
A ncheta a constatat că infractorul a
pătruns într-o gospodărie de unde a sustras
lucruri în valoare de 7.400 grivne. Peste două
săptămâni infractorul a revenit la locul cu
pricina şi a furat un acum ulator în valoare de
600 grivne. Bărbatul va răspunde în faţa legii
pentru fapta comisă.

Pietoni accidentaţi grav
de un cernăutean
sv

f

n data de 9 ianuarie, pe strada Eroilor
Maidanului din centrul regional s-a produs
un accident rutier. Un cernăuţean în vârstă de
35 de ani, care se afla la volanul unui auto
mobil ”BMW X5” cu numere de înmatriculare
străine, i-a accidentat pe doi locuitori ai
oraşului Storojineţ.

I

Surse poliţieneşti afirm ă că pietonii - un
bărbat şi o femeie, aflându-se în stare de ebri
etate, treceau strada în loc neregulamentar. în
rezultatul impactului cei doi au fost spitalizaţi cu
traume de diferit grad.

Mai întâi, apărătorii fron
tierei au depistat o perso
ană, care urm ărea din
ascunziş acţiunile grăniceri
lor. încă două persoane,
probabil complicele primei,
au fost reţinute ulterior de
apărătorii frontierei. Toţi trei
au încercat s-o ia la fugă
atunci când i-au observat pe
grăniceri, abandonând ţigările
pe care le transportau. însă,
încercarea lor a eşuat, deoare
ce peste câteva sute de metri
ei au fost reţinuţi de un grup de
reacţionare, membrii căruia au
fost nevoiţi să tragă câteva
focuri de avertism ent în aer.

Bărbaţii, care s-au declarat
cetăţeni ucraineni, nu aveau cu
sine nici un fel de acte de
identitate. în timpul percheziţiei
efectuate, la unul dintre infrac
tori au fost descoperite două
staţii de radio, ceea ce atestă
pregătirea din timp a acestei
operaţiuni de contrabandă.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Influenţa „Lepturariilor”
asupra formării poetului
„Pumnul nu era nici semeţ, nici pretenţios, ci de o înfăţişare simpatică şi cu o fire foar
te blândă. Pre copii îi trata ca un tată pre fiii săi cei mai drăgălaşi. Niciodată nu cerea de
la ei decât aceea ce fiecare era în stare să facă fără multă încordare şi bătaie de cap. De
aceea şi şcolarii îşi împlineau cu plăcere datoria. Aveau drag şi iubeau cu căldură pre
profesorul lor, şi această dragoste şi iubire se răsfrângea m ult şi asupra obiectului ce li se
propunea, iar profesorul era îndestulat si multămit de învăţăceii săi".
(Ion Gh. SBIERA)
Sub influenţa activităţii pedagogice şi a
„Lepturariilor” lui Aron Pumnul, în Bucovina
a crescut o generaţie nouă, o generaţie
fanatizată în tot ce este autentic românesc şi
care s-a opus cu îndârjire tendinţelor de
înstrăinare a sufletului românesc, ceea ce a
păstrat caracterul românesc al acestei pro
vincii. în calitate de profesor, timp de 18 ani,
el a desfăşurat o rodnică activitate didactică
şi de educaţie naţională şi patriotică, a cola
borat cu fraţii Hurmuzaki la opera de renaş
tere naţională a românilor din Bucovina.
Venind din Ardeal, el şi-a legat soarta de
Bucovina.
Cu deosebit elan Aron Pumnul s-a
angajat la elaborarea şi editarea „Lepturariului românesc” (Viena, 1862-1865), care
cuprinde un bogat material informativ des
pre scriitorii români de până la el şi este
prima antologie a scrisului românesc, care
cuprinde 2020 de pagini. Prin această vastă
lucrare el se impune şi ca istoric literar, ela
borând o didactică proprie. „Lepturariul” este
un manual de istorie al literaturii române,
destinat învăţăceilor din teritoriile austroungare. Acest scop a determinat şi selecţia
scriitorilor, despre care a avut numai cuvinte
de laudă. El nu-i critică chiar şi pe „scriptorii”
fără valoare estetică, evidenţiind însă
activitatea lor naţională şi patriotică, introdu
când, alături de nume de rezonanţă precum
V. Alecsandri, D. Bolintineanu, loan Heliade
Rădulescu etc., şi scriitori ocazionali,
numele cărora se cunoaşte astăzi doar din
„Lepturariile” lui Aron Pumnul. Unii dintre ei
sunt cunoscuţi şi din poezia „Epigonii” a lui
Mihai Eminescu. Titu Maiorescu a criticat nu
numai limba, dar şi metodologia „Lepturariului”, considerând că Pumnul a confun
dat „cantitatea cu calitatea”, el critică notiţele
biografice ale unor astfel de scriitori ca Ion
Pralea, Daniil Scavinschi etc., făcând
abstracţie de faptul că A. Pumnul avea ca
scop prioritar să creeze, în condiţiile unei
provincii austriece anexate, un volum
patriotic şi nu a făcut o selecţie estetică exi
gentă a scriitorilor. „Lepturariul” fusese
destinat învăţăceilor dintr-un gimnaziu aus
triac, iar autorul lui dorea ca aceştia să
citească cât mai mult româneşte, lacob
Negruzzi scria în acest sens: „Când ieu în
mână pe Daniil Scavinschi, sau pe
Beldiman, sau pe Alecu Donici, sau cine ar fi
din cei vechi, cu toată lipsa lor de
instrucţiune, cu toată neadâncimea simţirei
sau cugetărei, cu toată lipsa de gust estetic
chiar pentru formă, dacă nu am totdeauna
mulţămire, cel puţin nu simt nemulţămire, pe
când dacă ieu pe toţi modernii, Hajdeu,
Alexandru-Urechie, Dunca, Grandea şi tutti
quanti simt de la întâia linie dezgust ce nu
pot descrie” (după I. E. Torouţiu, „Studii şi
docum ente literare”, voi. V, Bucureşti,
Editura „Bucovina”, 1934, p. 169-170).
Sunt mem orabile cuvintele lui Mihai
Eminescu despre însem nătatea „Leptu
rariilor” lui Aron Pumnul: „Nu râdeţi, domnilor
de „Lepturariu”. Dacă a exagerat în laude
asupra unor oameni ce nu mai sunt, apoi
aceia, mulţi din ei, au fo st pioneri
perseverenţi ai naţionalităţii şi ai românismu
lui, care însă, dacă nu erau genii, erau cel
puţin oameni de o erudiţiune vastă, aşa pre
cum nu există în capetele junilor noştri
dendy” (Mihai Eminescu, „Scrieri politice şi
literare,” voi. I, (1870-1877), Ediţie critică cu
introducere de Ion Scurtu, Minerva, 1905, p.
72). într-o altă lucrare („Austro-Ungaria.
Cărţi româneşti interzise pentru Ungaria”),
Eminescu va urmări soarta „Lepturariului”,
care se număra printre cărţile româneşti
interzise în Transilvania şi Ungaria, „ca să se

vadă cum gospodăresc fraţii maghiari cu
naţionalităţile în şcolile de pe teritoriul
fericitului regat al Sfântului Ştefan”. Poetul
precizează în continuare: „între cărţile
româneşti, vedem figurând chiar „cartea de
lectură a lui Pumnul, aprobată de ministerul
din Viena şi tipărită în chiar Tipografia statu
lui. Dar ceea ce la Viena nu-i periculos, în
Ungaria e, din contra, un sâmbure de distru
gere a statului unguresc, când, precum se
ştie, „Lepturariul”, în aparenţă inocent, al lui
Pumnul îi opreşte pe românii din
Transilvania şi Ungaria de-a se face
maghiari” (Mihai Eminescu, „Scrieri pedago
gice”, Editura Junimea, 1977, p. 137-139). în
polemica cu Dimitrie Petrino, Eminescu îl
susţine pe Pumnul, numindu-l „nemuritor şi
mare”, argumentând că el „e personificarea
unui principiu, sufletul - nemuritor neapărat
- care a dat consistenţă naţională maselor şi
a făcut din ele o naţiune”. Aceste aprecieri
pot fi considerate şi ca răspuns la critica lui
Titu Maiorescu la alcătuirea didactică a
„Lepturariului”. G. Călinescu, în „Istoria lite
raturii române de la origini până în prezent”
(Bucureşti, 1982), în care a acordat,
nepermis de puţină informaţie despre Aron
Pumnul, constata: „între profesorii români, în

afară de „popa Veniamin lliuţ”, care „pârlea”,
se remarca Aron Pumnul. Era un mare
patriot care înlesnea copiilor citirea de cărţi
româneşti şi se purta prietenos cu studenţii,
cu care bătea chiar mingea. Eminescu îl
iubea în chip deosebit, îi devoră „Lepturariul”
cu toate ciudăţeniile lui” („Istoria literaturii...”,
p. 443). Acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga,
în lucrarea „O ipoteză cu privire la „Epigonii”
m enţionează
că
pentru
Eminescu
„Lepturariul” a fost cartea care l-a învăţat să
cunoască şi să iubească producţia poetică a
predecesorilor săi, mai mari sau mai mici, iar
„Epigonii”, cum bine se ştie, este o adevăra
tă apărare a „Lepturariului”, atacat în
„Observaţiile polemice” ale lui T. Maiorescu”
(Analele Universităţii, Bucureşti, Seria ştiinţe
sociale, filologice, XI, 1962, p. 561).
Mihai Eminescu, ca cel mai iubit dintre
învăţăceii lui Pumnul, avea acces şi la
manuscrisele profesorului său, manuscrise
care au fost publicate de abia după moartea
lui de către un alt renumit elev al său, Ion
Gh. Sbiera, în „Aron Pumnul. Voci asupra
vieţii şi însem nătăţii lui, dim preună cu
documentele relative la înfiinţarea catedrei

de limba şi literatura rom ânească la
gimnasiul superior din Cernăuţi, precum şi
scrierile lui mărunte şi fragmentare, publica
te de Dr-ul Ion al lui G. Sbiera, profesor la
universitatea din Cernăuţi, membru al
Academiei Române din Bucureşti, membru
onorariu sau fundătoriu al mai m ultor
societăţi literare etc.”. Cu spesele acordate
de Fundăciunea pum nuleană, de către
Societatea pentru Cultura şi Literatura româ
nă în Bucovina, Editura Societăţii, Tipografia
Arhiepiscopală, Cernăuţi, 1889. în „Cursul
de literatură”, a publicat, în această,
valoroasă, pentru cunoaşterea activităţii şi
competenţei profesorului, şi capitolul „Forma
den afară a poesiei române” (p. 357-363), în
care sunt prezentate elemente de prozodie:
poesia şi felurile ei, elementele formei den
afară a poesiei, măsura încheieturilor (a
silabelor - n.n.), nălţimea şi josimea înche
ieturilor în cuvinte de mai multe încheieturi,
piciorul,
viersul
sau
şirul
viersual,
însuşietăţile versurilor mari şi mici, felurile
viersurilor în privinţa cădinţei ori a
ţărmuriciunii (a rimei n.n.), întorsura. Prin
urmare, Eminescu a cunoscut primele ele
mente de prozodie tot de la profesorul Aron
Pumnul.
Poezia „Epigonii” a apărut în 15
august 1870 în „Convorbiri Literare” la
doar cinci ani de la moartea lui Aron
Pumnul. Ceea ce ne uimeşte însă până
astăzi este admirabila orientare a tână
rului poet în istoria literaturii române. De
unde cunoştea atât de bine literatura
rom ână? Este evidentă influenţa
„Lepturariului”, precum şi a cărţilor citite
în biblioteca profesorului, pe care o şi
îngrijea într-o perioadă. Chiar de la pri
mul vers „Când privesc zilele de-aur a
scripturilor române...” cuvântul scriptură
este folosit în sensul de literatură.
Pentru prima dată întâlnim acest cuvânt
în studiul lui Aron Pumnul „Curs de literatrură română”, publicat de către I. Gh.
Sbiera după moartea profesorului, din
care citim că literatura românească
înseamnă „cuprinsul tuturor scriptelor
câte s-au făcut în limba românească.
Fiind literatura cuprinsul tuturor scripte
lor românesci, se poate numi drept
românesce cu mult mai nimerit „scriptu
ră ”, pentru că scriptură înseam nă
cuprinsul tuturor scriptelor. Literatura
sau scriptura românească, ca ştiinţă,
are să înfăţişeze într-un şir bine aşezat,
chiar, şi lămurit, toate acelea ce s-au scris
sau s-au tipărit în limba românească, de
când a început a se scrie într-însa sau a se
tipări, până în zilele noastre”. Aron Pumnul
propune în această lucrare şi o periodizare a
literaturii române. Este prima periodizare
realizată în istoria literaturii române: prima
perioadă - 1433-1780; a doua - 1780-1828;
a treia -1 8 2 8 -18 5 0 . Tot în acest capitol Aron
Pumnul îşi expune conceptul unei istorii a
literaturii române, care a fost ulterior
dezvoltat şi aplicat de către I. Gh. Sbiera.
Titlul general al lucrării lui Aron Pumnul
este: „Lepturariu rumînesc cules de’n scriptori rumîni pre’n Comisiunea denumită de
cătră naltul Ministeriu al învăţământului aşăzat spre folosinţa învăţăceilor de’n clasa l-lII
a gimnaziului de sus” de Aron Pumnul, profesoriu de limba şi literatura romînă în gim
nasiul plinariu de’n Cernăuţi, Viena, la editu
ra cărţilor scolastice între 1862-1865. (Tom I,
pentru ci. l-a şi a Il-a apărut în 1862, 272 p.;
Tom II, partea a l-a, pentru ci. a 11l-a, anul
1863, 202 p.; Tom II, partea a Il-a pt. ci. a IVa, anul 1863, 274 p.; Tom III, pt. clasa Vl-a,
anul 1862, 532 p.; Tom IV, partea l-a, pt. ci.

a VIl-a, anul 1864, 416 p.; Tom IV, partea a
Il-a, pt. ci. a VII l-a, 324 pagini. în total 2020
de pagini. Toate manualele au apărut la
Editura cărţilor şcolare din Viena, tipărite în
tipografia Curţii şi a statului şi doar ultimele
două cărţi au fost tipărite pe cheltuiala
Fondului Bisericesc greco-ortodox al
Bucovinei. întreaga muncă a aparţinut
numai lui Aron Pumnul.
Analizând poezia „Epigonii”, constatăm
că tot ce ştia Eminescu din literatura română
era inspirat din „Lepturariu” şi alte manuscri
se ale profesorului, din lecturile poetului în
biblioteca gimnaziştilor şi chiar din alte surse
neidentificate. Printre numele scriitorilor din
„Epigonii” vom prezenta doar câteva.
„Chichindeal - gură de aur” - epitetul
„gură de aur” este inspirat doar din biografia
entuziastă pe care poetul o citise din manua
lul lui A. Pumnul.
„Mumulean glas de durere” - notele bio
grafice (trei pagini) din „Lepturariu” sunt
reproduse după Eliade, care susţinea că
Mumulean „dacă ar fi trăit sau dacă grijile şi
necazurile sale l-ar fi lăsat să poată a-şi
cerceta şi îngriji pe unde şi unde lucrările
sale sau a se sfătui cu prietenii săi, apoi
scrierile astea de pe urmă (e vorba de
poeziile influenţate de Lamartine) ar fi fost
un cap de operă de închipuinţă firească şi
un model pentru mulţi rumâni”. Aron Pumnul
publică în „Lepturariu” o poezie lungă din trei
părţi: „Plângerea şi tânguirea patriei”;
„Blăstăm
pentru
nelegiuirea
lor” şi
„Rugăciune pentru a sa scăpare”.
„Prale, firea cea întoarsă” este născut în
Basarabia, în satul Volcineţul-Răzeşi, în târ
gul Sorocei. Pumnul scrie că „a fost un băr
bat genial şi ciudat în felul său; cu un spirit
plin de artele frumoase; poet, muzician, arhi
tect, croitor, ciubotar şi aflător de lucruri noi;
spiritul lui ţinea la universalitate, ca probă ne
poate servi unlitere (alfabet), ce făcuse cu
cifre universale, cum sunt numerii arabici, ca
să se citească în toate limbile cu aceiaşi
însemnătate; - cunoştea şi limba greacă
veche; la 1819 călătoreşte la Peterburg cu
episcopul Varlaam, când s-a tipărit acolo
biblia românească a lui Clain şi Micul; - a
compus toată psaltirea în versuri, nu prea
nimerite după măsura poetică, şi după cură
ţenia limbii; a vieţuit la laşi, unde a repausat,
după spusa unui nepot al lui, pe la anul
1847”. Presupunem că Eminescu a citit în
întregime „Psaltirea în versuri” care se afla
în biblioteca gimnaziştilor. în continuare
poetul îi aminteşte pe: „Daniil cel trist şi mic”,
„Văcărescu cântând dulce a iubirii primăva
ră”, „Cantemir croind la planuri de cuţite şi
pahară” etc. Ne vom opri doar la câteva
fragm ente din biografia lui Dimitrie
Cantemir: „Domnitorul Moldovei, Dimitrie
Cantemir, după departul său din Moldova, a
fost cel mai credincios, mai folositor şi mai
priincios sfetnic al lui Petru cel Mare, în trebile politicei şi luminării Rusiei; el a fost înte
meietorul academiei ştiinţelor în Rusia, al
căreia aşezăminte şi statute le-a făcut după
planul marelui filosof Laibnitu. învăţătura
cea înaltă a principelui Cantemir, sentimen
tele lui cele nobile, zelul lui spre înaintarea
ştiinţelor şi nemărginita lui iubire, ce a avuto către naţiunea noastră română sufla cu
înfocare din numeroasele lui produse litera
re, carile au fost şi sunt încă şi astăzi lăuda
te cu gura în toată lumea învăţată (vezi nr.
XXIII, din tomul III al Lepturariului).

Alexandrina CERNOV,
membru de onoare al Academiei
Române
(Va urma)
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linuttle spectatuliiast la gala Gimiiilir de Aur-2017
ersoane renumite din lumea cinematografiei
şi a televiziunii şi-au dat întâlnire la Los
Angeles, unde a avut loc gala Globurilor de Aur.
Evenimentul grandios a fost o ocazie perfectă
pentru ca vedetele să strălucească pe covorul
roşu, iar cele mai multe dintre ele au şi reuşit.
Sarah Jessica Parker, Drew Barrymore, Sofia
Vergara, Natalie Portman şi Nicole Kidman se
numără printre vedetele care au impresionat pub
licul.

P

Emma Stone, desemnată cea mai bună
actriţă dintr-o comedie muzicală, a purtat o
rochie amplă, decorată cu steluţe.

Pe covorul roşu de la Globurile de Aur2017 au fost afişate, de altfel, ţinute vesti
mentare într-o multitudine de nuanţe şi
culori. Natalie Portman a ales o rochie
galben-muştar.

Cele m ai apreciate ţinute vestim entare,
în nuanţe de argintiu, au fost cele afişate de
actriţele Sarah Jessica Parker, care a
purtat o rochie creată de Vera W ang şi
Nicole K idm an, care a respectat dorinţa
fiicelor sale şi a ales o ţinută Alexander
M cQueen.

Gala Globurilor de Aur a avut loc
duminică seară la Los Angeles, iar
muzicalul "La La Land", regizat de
Damien Chazelle, cu actorii Emma
Stone şi Ryan Gosling în rolurile
principale, a fost marele învingător,
reuşind să câştige un număr record
de trofee.

O altă apariţie de neuitat a fost cea a
actriţei Evan Rachel Wood. Vedeta din
serialul „Westworld“ a apărut pe covorul
roşu în pantaloni. Ea a explicat că a vrut să
arate că nu eşti obligat la astfel de eveniment
să alegi doar rochii, deşi nu are nimic
împotriva ţinutelor de gală.

“Sukhishvili”, Ansamblul National de
Dansuri din Georgia, revine lâ Cernăuţi
WSukhishvili"
este cel mai
cunoscut ansam
blu coregrafic
din Georgia.
Baletul Naţional
Georgian a fost
fondat de Iliko
Sukhishvili şi
Nino Ramishvili
în 1945 şi este
prima companie
profesionistă de
dans din
Georgia.
Au făcut înconjurul
lumii de 3 ori şi au
susţinut peste 10 mii de
spectacole în 80 de ţări. La 23 febru
arie, dansatorii Ansamblului Naţio
nal de Dansuri din Georgia „Sukhislivili” vor reveni la Cernăuţi, cu un
concert prezentat pe scena Teatrului
Muzical-Dramatic „Olga Kobyleanska”, din Cernăuţi. In cele două
ore ale spectacolului “Sukhishvili”,
spectatorii vor fi martorii unei

aventuri în spirit georgian, zugrăvind
toate schimbările caracteristice
acestui popor. Dansurile tradiţionale
georgiene, acrobaţiile cu săbii şi
cuţite vor impresiona chiar şi cel mai
sceptic public. Albert Hali, The
Coliseum, The Metropolitan Opera,
Madison Square şi La Scala simt
doar câteva dintre sălile de spectacol,

pe scenele cărora Baletul Naţiona
Georgian a urcat. La fiecare
reprezentaţie ei fiind îndelung
aplaudaţi, publicul despărţindu-se ci
greu de renumiţii artişti. „Sukhishvili” este prima companie de dans
tradiţional care a jucat pe scena La
Scala din Milano şi singura care a
avut 14 reprezentaţii, stabilind astfel

iui record mondial. Deci, să vedem
ce au pregătit şi de data aceasta aceşti

bravi
tineri
cemăuţean.

pentru

Pagină realizată d< Cristina GOSTIUC
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Ucraina are nevaie de Eminescu
Este afirmarea mai multor reprezentanţi
notorii ai intelectualităţii de creaţie ucrainene
5

5

ihai Eminescu, geniul literaturii române, figurează în calendarul UNESCO. Creaţia sa, tradusă în
M
circa 80 de limbi de pe glob, constituie o părticică din patrimoniul spiritual al omenirii. Iată de
ce ziua lui de naştere, 15 ianuarie, este marcată nu numai de românii de pretutindeni, inclusiv de cei
din Ucraina, dar şi de reprezentanţii altor popoare. Sunt importante nu atât cuvântările rostite cu acest
prilej, ci veşnica sete de cuvântul eminescian, căci este un cuvânt viu şi necesar în orice perioadă de
dezvoltare a societăţii umane. Mai bine de o sută de ani unele creaţii eminesciene poartă şi haina
limbii ucrainene. La ora actuală procesul de traducere este relativ intens, ceea ce înseamnă că este o
cerinţă spirituală pentru mediul cultural ucrainean.

Raza stelei lui ne luminează încă...

Serghii LUCIKANIN,
doctor în ştiinţe filologice, docent la
Institutul de Filologie al Universităţii
Naţionale „Taras Şevcenko" din Kiev:
- Mihai Eminescu este poetul naţional al românilor,
unul dintre marii poeţi ai lumii, ultimul reprezentant al
romantismului european, deşi prhi profunzimea sa
poezia eminesciană depăşeşte limitele tradiţionale ale
romantismului din literatura mondială. El a lăsat
generaţiilor o adevărată comoară literară. Dhi toată
creaţia poetică eminesciană se evidenţiază „o
capodoperă lirică mică” - poezia „La steaua”, care
pentru prima dată a apărut în revista „Convorbiri
literare” din 1 decembrie 1886. Mulţi cercetători au
căutat „izvoarele de inspiraţie” ale autorului acestei

poezii. Chiar de la bun început, cunoscutul critic
român, Titu Maiorescu, presupunea că asupra lui Mihai
Eminescu a influenţat mia din conferinţele sale, ţinute
la 11 aprilie 1882, unde s-a accentuat că chipul stelei
ce-a murit continuă să lucească în „depărtările
albastre”. O astfel de stea luminoasă, un Luceafăr, este
în literatura română şi universală Mihai Eminescu,
lumina căruia luminează trăitorilor din secolul al XXIlea. Şi urma acestei stele va dăinui veşnic. La fel ca şi
steaua vestitului profesor de la Universitatea Naţională
„Taras Şevcenko”, „ucraineanului cu mimă română”,
Stanislav Semcinski, fondatorul romanisticii la Kiev,
printre discipolii căruia fiind regretatul Viktor Baranov.
Acesta a tradus în ucraineană nu numai poezia „La
steaua” de Mihai Eminescu, ci şi alte creaţii de ale lui.
Poezia „La steaua” de Mihai Eminescu a fost poezia
preferată a lui Stanislav Semcinski. El o analiza
permanent, învăţându-i pe studenţii kieveni limba
română.
Am iniţiat editarea antologiei de traduceri a poeziei
„La steaua” - în engleză, franceză, germană, maghiară,
rusă, italiană, norvegiană, suedeză şi, desigur, în
ucraineană, hi antologia respectivă au fost incluse mai
multe variante în ucraineană a „micii capodopere
lirice” eminesciene, realizate în diferite perioade şi de
diferiţi traducători. Este vorba de Vasyl Şveţ (1952),
Mykola Ignatenko (1974), Grigori Kuciur (1991).
Apoi urmează încă chici versiuni realizate de maeştrii
contemporani ai traducerii poetice - Viktor Baranov,
Stepan Kelar, Volodymyr Poiata, Olga Straşenko şi
Vsevolod Tkacenko.
Studenţii care doresc să înveţe facultativ limba
română la Kiev, neapărat iau cunoştinţă şi cu creaţia lui
Mihai Eminescu. Tradiţia pusă de Stanislav Semcinski
continuă.

Ţara noastră nu poate
exista fără genii,
chiar dacă aceştia aparţin
altor popoare
Tamara SEVERNIUK,
poetă şi traducătoare din Cernăuţi, laureată
a Premiului internaţional pentru literatură „M.
Vingranovski":
- Din creaţia eminesciană am tradus mai multe poezii,
chiar şi cea de debut - „La mormântul lui Aron Pumnul”.
Regretatul academician, Grigore Bostan, a considerat-o că-i
foarte apropiată originalului. Această poezie a „înlăc
rimatului învăţăcel” Mihai Eminovici îmi este foarte
apropiată sufletului. Dacă profesorul iubit al lui Mihai
Eminescu, Aron Pumnul, l-a făcut pe acesta să iubească
literele române, punându-i la dispoziţie bogata sa bibliotecă,
eu, încă în anii studenţiei la Universitatea cemăuţeană, rn-am
apropiat sufleteşte de profesoara de latină, Zinovia Peniuc,
care mi-a deschis larg uşa spre literatura şi cultura română.
Astfel l-am descoperit pe Eminescu şi pe Veronica Micle,
iubita poetului. Odată cu trecerea anilor, am tradus şi din creaţia lui Mihai Eminescu, şi din cea a Veromcăi Micle.
Şi, de regulă, în fiecare volum de poezie al meu neapărat includ o traducere-două din lirica eminesciană. Fac
aceasta conştient, fiindcă Ucraina nu poate exista fără gemi, chiar dacă aceştia aparţin altor popoare. Este o idee
mhnmată a editării în ucraineană a operelor lui Eminescu. E un păcat să trăieşti în Bucovina şi să nu-1 cunoşti pe
Eminescu. Trebuie să preţuim prietenia între popoare, să dezvoltăm relaţiile spirituale anume prhi propagarea
unor astfel de genii cum este Eminescu. Aceasta este o datorie sfântă. In calea noastră spre perfecţiune nu trebuie
să ne creăm duşmani, ci prieteni. Să conştientizăm faptul că Bucovina este considerată o oază a prieteniei hitre
popoare, la fel urmează să fie întreaga Ucrahiă. Să nu luptăm cu monumentele, ci să păstrăm şi să înmulţim teza
urul spiritual.

Vocea poporului român
Oleg GONCEARENKO,
poet şi traducător din
Melitopol, membru al
Academiei Internaţionale
Române pentru relaţii
interculturale „Paul
Polidor" (2016):
- Cu câţiva ani hi urmă am
publicat iui ciclu de versuri de
Eminescu hi traducerea mea hi
revista „Vsesvit” („Universul”).
Este rezultatul unei munci
intense pe parcursul unui an şi
jumătate.
După cum au
menţionat unii critici de la
Chişinău, este o transpunere hi
versiunea mea a mesajului poetic
al lui Eminescu. M-arn străduit
să înţeleg profunzimea versului
eminescian. Eminescu este
vocea poporului român, care va răsuna veşnic. Şi noi, cei care îl înţelegem
prhi traduceri, îl simţim cu mima. Intr-adevăr, este o necesitate spirituală.
O spun cu toată fermitatea, trăhid intr-o regiune, situată hi vechiătatea cal
varului dhi Donbas. Eminescu ne dă şi o lecţie de patriotism.
Dhi creaţia lui Eminescu s-a tradus mult în limba ucraineană. Poate fi
editată o nouă ediţie bilingvă - hi limba originalului şi hi cea ucraineană. E
de dorit să se facă acest lucru. Succesul cărţii va depinde de cel care va
selecta traducerile, hi carte trebuie să fie incluse cele mai bune traduceri,
căci numai prin valori adevărate îi putem îmbogăţi spiritualiceşte pe citi
torii ucraineni. Numai oameni cu suflet sărac săvârşesc fapte nedemne, bar
bare. Altfel cum poate fi explicat cazul profanării bustului lui Eminescu la
Hliboca, regiunea Cernăuţi, înaintea inaugurării acestuia? Consider că noi,
traducătorii, încă n-am ajuns cu gândul lui Eminescu la sufletele cetăţenilor
noştri. Trebuie să facem ca vocea lui să fie ascultată şi înţeleasă hi Ucrahia.

Pe asemenea
piloni
se bazează
relaţiile
interetnice
Igor BURKUT,
istoric şi politolog
din Cernăuţi:

- Eminescu este unul
dintre autorii mei pre
feraţi. Am citit poemul
„Luceafărul” în traducerea
lui Vitali Kolodii şi am sesizat că distinsul nostru traducător a
păstrat chiar şi intonaţia versului eminescian. Cu dicţionarul la
îndemână am citit şi alte creaţii eminesciene şi m-am convins că
Eminescu este un poet foarte profund. Pe asemenea piloni se
bazează relaţiile interetnice. Părerea mea e ca în şcolile ucrainene
din regiunile Cernăuţi, Odesa şi Transcarpatică să fie studiată
facultativ creaţia lui Eminescu. Aceasta ar contribui foarte mult la
buna înţelegere între reprezentanţii diferitelor etnii.
Salut ideea scoaterii de sub tipar a ediţiei bilingve - românoucrainene - a creaţiilor lui Eminescu, fiindcă traduceri sunt multe.
Dacă vor fi folosite şi ilustraţii ale graficienilor ucraineni şi români
la poeziile lui Eminescu, aceasta va fi o carte de zile mari.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Frumuseţe

“I

CUM ESTE FOLOSITĂ BEREA ÎN COSMETICĂ

Gătiţi gustos
împreună cu noi!

Idei ingenioase
de sandwich-uri
pentru copii
regătirea pachetului pentru copil nu trebuie
să fie un stres zilnic, ci o activitate distractivă
cu nenumărate feluri de pâine şi combinaţii de
ingrediente dintre cele mai diverse, lată 5 idei de
sandwich-uri delicioase şi hrănitoare chiar şi pen
tru cel mai mofturos copil.

P

Sandwich cu pateu de ficat
Copiii mici preferă gustul savuros al pateului de
ficat, întins pe pâine în combinaţie cu unt şi cu un ardei

atorită ingredientelor pe care
le conţine, berea stă la baza
unor ritualuri de înfrumuseţare
speciale, lată cum este folosită
berea în cosmetică.

D

Berea este o prezenţă constantă
în topurile băuturilor preferate de
pretutindeni. Totodată, însă, aceasta
s-a dovedit a fi eficientă şi în ceea ce
priveşte efectele benefice la capitolul
frumuseţe. Mai exact, folosită la ex
terior, ca parte a unor măşti sau com
binaţii de ingrediente speciale, berea
este utilă atât în îngrijirea tenului, cât şi
a părului.
Proba timpului. Dacă un produs
trece proba timpului, atunci se poate
spune că este unul eficient. în cazul
berii, aceasta a fost folosită încă de pe
vremea vechilor egipteni, când aceştia
aveau nevoie de un produs care să
relaxeze şi să refacă echilibrul pielii
care a stat prea mult la soare. Şi-

atunci au apelat la băile cu bere. în
prezent, cantitatea de bere folosită cu
scopul de a înfrumuseţa pielea s-a
diminuat considerabil, având în
vedere că poţi folosi o cantitate mică
de bere în masca facială pe care o
pregăteşti, dorind să obţii un efect de
revitalizare.
Berea în
cosmetică.
De
asemenea, foloseşte berea dacă ai un
ten cu tendinţe acneice sau, dimpotri
vă, dacă observi că este uscat, şi asta
pentru că această băutură are capaci
tatea de a regla nivelul pH-ului pielii. în
ceea ce priveşte părul, se spune că
este suficient să-l clăteşti cu puţină
bere, pentru a deveni mai mătăsos şi
a căpăta volum. însă, la acest capitol,
părerile sunt împărţite. Cel mai indicat
ar fi să foloseşti, şi în acest caz, o can
titate mai mică de produs, pe care să
o foloseşti alături de masca de păr
obişnuită, sau alături de alte ingre

diente naturale utile părului, şi să ana
lizezi rezultatele.

Mască cu bere, pentru un ten
luminos.
Ingrediente: un albuş de ou, o
ceaşcă de bere, două linguri zeamă
de lămâie. Se amestecă aceste trei
ingrediente până obţii o pastă, pe care
o vei aplica pe tenul curăţat în preala
bil. După zece minute, timp în care vei
observa că pasta respectivă a început
să se întărească, poţi clăti faţa.
Datorită conţinutului de vitamina B şi
drojdie, berea acţionează şi ca un
exfoliant, îndepărtând celulele moarte
de la suprafaţa pielii, care devine
astfel mai luminoasă, fapt susţinut şi
de prezenţa în compoziţia măştii a
sucului de lămâie. în combinaţie cu
albuşul de ou, tenul primeşte şi doza
necesară de hidratare, devenind astfel
mai elastică.

Fructul su p e rs tarAVOCADO

L u p ta cu p etele
Cel mai important este să speli
cât mai repede orice haină pătată şi
să nu intri în panică. E foarte neplă
cut când îţi pătezi bluza sau rochia
preferată, dar trebuie să acţionezi
repede pentru a o salva.
Vinul roşu - deşi pare greu de
crezut, vinul alb va scoate pata de
vin roşu. Toarnă puţin pe pată şi
abia apoi spală haina.
Untul, margarina, uleiul - folo
seşte un detergent special pentru

Se prăjesc două felii de pâine din cereale integrale,
se ung cu unt şi se pun felii de ouă, caşcaval clasic feliat
şi o frunză de salată verde.

Oferă un gust nou sandviciurilor de zi cu zi înlocuind
brânza cu o felie de caşcaval afum at feliat, o delicatesă

vocado este un adevărat superstar între ali
mente şi una dintre cele mai mari surse de gră
simi “bune”. întrucât conţine acid oleic, ajută la
reducerea nivelului de colesterol şi favorizează
absorbţia substanţelor nutritive din alimente.
scoate uşor cu ajutorul unei
linguri sau cu vârful cuţitului.
Ca să cureţi miezul de pe
coajă mai uşor trebuie să tai
miezul în pătrăţele, după
care să-l iei cu lingura.
Nu numai miezul, ci şi
sâmburele de avocado se
poate consuma, ba mai
mult, conţine foarte mulţi
nutrienţi şi compuşi esenţiali.
Un
studiu
realizat
la
Universitatea din Singapore
a demonstrat faptul că sâm
burele de avocado conţine
aproximativ 70% din cantita
tea de antioxidanţi din fruct,

Sandwich cu caşcaval şi ou

Sandwich cu caşcaval afumat

A

Cum alegem un avoca
do bun? în primul rând, tre
buie să ştim că un fruct
necopt este prea tare. în
schimb, unul prea copt se
simte prea moale la atinge
re. Un avocado potrivit de
copt va fi ca un burete mai
tare şi se va simţi ca atunci
când îţi apeşi palma cu
degetul.
Taie fructul în jumătate
pe lungime şi apoi învârte
cele doua secţiuni astfel
încât să rămână sâmburele
în una dintre cele două
jumătăţi, după care îl poţi

gras sau o roşie, Pentru a transform a gustarea într-un
preparat sănătos se foloseşte pâine din cereale inte
grale, unt cu conţinut scăzut de grăsimi şi pateu de ficat.
Poţi adăuga o frunză de busuioc, rozmarin sau cimbru.

pe care copilul o va adora între două felii de pâine, ală
turi de o frunză de salată verde şi o fâşie de şuncă de
pasăre.
miezului revenindu-i doar
30%. Sâmburele de avoca
do trebuie spart şi transfor
mat în pudră cu ajutorul unui
robot de bucătărie sau cu
maşina de tocat piper.
Pudra de sâmbure de
avocado are un gust amărui,
prin urmare va trebui să te

pete. Aplică-I pe pată şi lasă puţin
haina la înmuiat.
Cafea sau ceai - foloseşte din
nou detergentul special pentru pete.
Evită să foloseşti săpunul în aceste
cazuri. Acesta va fixa pata şi mai
tare.
Petele cauzate de iarbă - pentru
a le îndepărta, freacă zona pătată
cu un pumn de tărâţe. Abia apoi
spală haina.
Cerneala - pentru a îndepărta
aceste pete, foloseşte propriul fixa
tiv pentru păr. Aplică-I direct pe

„lupţi” un pic pentru a o face
mai plăcută. Poţi să consumi
avocado ca atare, cu sare,
să-l faci piure şi să înlocuieşti untul în sandvişuri, să-l
foloseşti în salate sau ca
ingredient nelipsit în meniuri
le restaurantelor.

pată, apoi spală normal.
Petele lăsate de antiperspirant cu un burete aplică în zona îngălbe
nită oţet. Apoi spală haina.
Ciocolata - îndepărtează cât mai
multă ciocolată din zona afectată.
Apoi înm oaie haina în apă rece şi
încearcă să scoţi şi restul. Abia apoi
spală haina cu detergent.
Berea - amestecă o lingură de
detergent cu apă caldă. Aplică pe
pată şi apoi clăteşte. Aplică o solu
ţie dintr-o parte de oţet şi trei părţi
apă. Apoi spală haina.

Sandwich dulce cu banane
Se combină o cremă de brânză de buna calitate cu

puţină miere, se ung două felii de pâine cu acest am es
tec şi se adaugă între ele feliuţe de banane. Se pot pre
săra nuci mărunţite şi alte seminţe.

Sandwich cu brânză topită
Cele mai simple sandviciuri sunt preparate rapid cu
brânză topită, şuncă proaspătă de curcan şi ardei gras
sau roşie. Se adaugă şi o frunză de salată.

Pagină realizată de Tatiana CARLAŞCIUC
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Mai sunt oameni ai lui
Dumnezeu pe lumea asta

n Suflete pereche

Se întâlnesc doi vechi amici.
- Ce mai noutăţi, prietene, nu te-am
văzut de-o veşnicie?
- Ce să-ţi spun nou? Lucrez în acelaşi loc.
Numai că de vreo două luni au introdus controlul
obligatoriu la medicul psihiatru şi la narcolog. Pe
de asupra, ne cer în fiecare lună şi certificatul de
cazier judiciar. Pe semne înţeleg că nici un om
normal nu ar vrea să lucreze cu un asemenea
salariu.
WWW
La judecată. Judecătorul întreabă:
- Inculpat, de ce ai aruncat în vânzătoare cu
piatra şi i-ai spart capul?
- îmi pare rău, domnule judecător. Nu era
piatră, ci franzeluţa proaspătă pe care mi-o
vânduse.
WWW
Doi prieteni stau la un colţ de stradă şi discută
în tihnă despre una şi despre alta. La un moment
dat unul îl înşfacă de mână pe celălalt şi-i zice:
- Plecăm de aici repede!
- Da ce ai, omule? - se miră celălalt.
- De cealaltă parte a străzii soţia mea stă de
vorbă cu amanta.
Omul se uită în direcţia indicată şi-i spune
liniştit:
- Calmează-te, amice. Aceea-i soţia mea şi
stă de vorbă cu amanta mea.
WWW
Seara după cină fiul se plânge mamei:
- Ştii, azi tata de două ori m-a "mângâiat” cu
cureaua.
- De ce? - se miră mama.
- Prima dată pentru că i-am arătat cinci note
de doi în zilnic, iar a doua oară, s-a enervat la
culme când i-am spus că e zilnicul lui din anii de
şcoală.
WWW
O doamnă sună satisfăcută la poliţie.
- Alo, poliţia. Am o problemă, l-am prins pe
soţul meu cu amanta în pat!
- Şi care este problema? - întreabă ofiţerul de
serviciu.
- Păi, i-am prins pe moarte, domnule ofiţer.
WWW
Stau doi beţivani într-un bar şi dau peste cap
câte un păhăruţ. La un moment dat, unul dintre ei
spune:
- Măi Vasile, de când am intrat tot bem întruna
pentru sănătate. Hai să mai bem şi pentru succes.
- La ce bun, măi Ioane. Ieri succesul a stat lun
git lângă mine o oră întreagă, dar iată sănătate nu
mi-a prea ajuns pentru a mă bucura de el.

I

Drumul de la Chişinău până la Cernăuţi
i se păru o veşnicie. Poate de aceea că
pereţii casei unde pleca acum îi erau cu
totul străini. De doi ani, de când o născuse
pe Victoriţa, viaţa Dianei era traversată de
o dungă neagră, care părea să nu aibă
capăt. Nu era zi să nu plângă. Cât nu s-a
zbătut pentru a readuce lucrurile la normal,
dar nu a reuşit. Toate mergeau ca pe dos.
Uneori se gândea că, probabil, plăteşte
pentru greşeala ce a comis-o acum trei ani,
atunci când a lăsat o inimă rănită.

Până la urmă, băiatul a convins-o. Şi
de atunci au hotărât să nu se mai despar
tă. Locuiau la gazde separate, dar în fieca
re zi, după lecturile din bibliotecă sau orele
de la Universitate, cei doi găseau timp pen
tru a se vedea şi a se bucura din plin de cli
pele petrecute împreună. Vara au vizitat
mai multe locuri pitoreşti împreună cu cole
gii. Erau de invidiat de celelalte perechi
atunci când ieşeau împreună. Vă spuneam
că avea llie o educaţie aleasă de la părinţii
săi. în fiecare zi Alexandra descoperea la el
lucruri noi şi interesante. El o iubea nespus
de mult. Ar fi mâncat-o din priviri, dar nicio

Fb a n c u r i

I

lexandra stătea la margine de
drum cu fetiţa aproape dormind
în braţe. înfrunta cu greu vântul rece ca
gheaţa amestecat cu fulgi mărunţi,
care se izbeau fără milă de obrajii
femeii. Aştepta o maşină de ocazie
pentru a ajunge mai repede acasă şi a
se adăposti de frigul năprasnic. Ce-i
drept, nici casa la care se grăbea nu o
aştepta cu o căldură deosebită.

A

Şi aşa, măcinată de gânduri amare,
tânăra femeie nici nu observă când în faţa
ei a frânat o maşină. Fata, care stătea în
dreapta lângă şofer, o îndemnă cu un glas
blând:
- Haideţi, urcaţi cu noi în maşină, nu
îngheţaţi.
Parcă mai avea nevoie Alexandra de
vreo invitaţie specială în acele clipe, căci
nu mai ajungea dinte pe dinte. Şi fetiţa
scâncea în braţele ei. Tinerii s-au oferit s-o
ducă până în satul fostului său soţ, deşi era
situat la o depărtare de zece kilometri de
baştina lor. „Mai sunt oameni ai lui
Dumnezeu pe lumea asta” - se gândi în
sinea ei Alexandra. Un licăr de bucurie i-a
trecut prin piept. în sfârşit va ajunge acasă,
va face focul în sobă, va hrăni şi va culca
copila şi apoi se va pune pe depănat amin
tirile - plăcute, şi nu chiar...
...Vă spuneam că mergea biata femeie
la o casă ce-i era cu totul străină. Acum un
an divorţase de soţ. O istorie ciudată s-a
petrecut între cei doi înainte de a-şi uni
destinele. Alexandra venise în vacanţa de
iarnă la Ana - o colegă de grupă din satul
acela de pe Valea Prutului. Auzise ea de la
mama că sărbătorile de iarnă în acest colţ
de lume au un farmec aparte şi că românii
de aici le păstrează cu sfinţenie. Şi atunci
când Ana a invitat-o la ea, a acceptat cu
plăcere. Dorea să se mai debaraseze de
gândurile neplăcute după o relaţie de doi
ani cu llie - un coleg de facultate, care era
cu doi ani mai mare decât ea şi cu care trăi
se clipe de iubire adevărată, llie era tot de
prin părţile Cernăuţiului. Doi ani flăcăul a
desfătat-o cu cuvinte frumoase, doi ani au
pus la cale planuri minunate. Intenţionau
să facă nuntă şi să se mute la Cernăuţi,
unde llie moştenise un apartament spaţios.
Alexandra crescuse într-o familie cu opt
copii într-un sat din raionul Criuleni, nu
departe de capitala Moldovei. După
absolvirea şcolii din satul natal norocul i-a
surâs să fie admisă la medicină - visul ei
sacru din copilărie. Deşi a frapat-o flăcăul
din prima clipă cu ţinuta-i elegantă şi edu
caţia aleasă, fata nu a fost încântată de
acele planuri. O ţinea morţiş că nu va
părăsi Moldova.

LC

De la lum e adunate
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dată nu a îndrăznit să-i ceară ceva mai
mult decât îmbrăţişările calde sau sărutări
le fierbinţi pe care i le oferea fata. Prietenii
se mirau de felul cum îşi păstrează cei doi
sentimentele. La întrebările băieţilor, dacă
încă nu a cucerit-o, llie răspundea mândru:
- Sunt convins că am găsit un loc în
inima ei. A mea îi aparţine în totalitate
numai ei. Cu celelalte reuşim noi.
Alexandra este pescăruşul meu, pentru
care mi-aş da şi viaţa şi nu vreau s-o
rănesc cu vreo vorbă sau un gest negândit.
- Să tot cauţi şi să tot cauţi aşa băieţi,
îi zise mama Alexandrei, atunci când llie a
venit să facă cunoştinţă cu părinţii fetei.
Mulţumeşte-i lui Dumnezeu, draga mamei,
pentru acest dar.

|” ) Visul frumos
se destramă
Toate au mers strună până într-o zi. llie
îşi luase licenţa şi se pregătea să vină la
Cernăuţi pentru a aranja unele treburi în
legătură cu viitorul loc de muncă. Era pen
tru prima dată când, nu din voia lui, nu i-a
făcut pe plac Alexandrei, care-l invită să
meargă împreună la nunta unei colege.
Supărată foc, fata l-a rugat să-şi amâne
plecarea pentru câteva zile. Văzând că nuI poate convinge, i-a închis uşa în nas şi a
plecat. A doua zi llie găsi în uşa aparta
mentului unde locuia un bileţel cu un mesaj
de rămas bun de la Alexandra. I s-a părut
mai întâi o glumă. A căutat-o la gazdă şi nu
a găsit-o. Aplecat mai apoi la părinţi, dar tot
nu i-a dat de urmă nici acolo. Aşa au trecut
vreo câteva luni. Fata ştia că o s-o caute şi
s-a mutat cu traiul la cămin alături de o
colegă.
Şi iată că Ana, cea mai bună prietenă şi
colegă de grupă, o invită la ea în ospeţie.
Alexandra sosi la Cernăuţi în după amiaza
zilei de 23 decembrie şi imediat luă rutiera
necesară pentru a ajunge în satul cu prici
na. în zilele următoare a trăit clipe de
basm. Cete de colindători, glume, veselie
şi... noi cunoştinţe. Nu o scăpa din ochi mai
ales Valeriu, fratele Anei - un băiat înalt, cu
nişte ochi negri şi vorbăreţ de nu-i mai
tăcea gura nici pentru o clipă. Alexandra ia acceptat din start invitaţia de a ieşi la
plimbare, iar în seara următoare şi la dan
surile de la căminul cultural. Valeriu nu era
nici pe departe omul perfect, care i s-ar fi
potrivit acestei fete cu suflet blând. Poate
de aceea, văzându-l alături de Alexandra,
fetele şi băieţii din sat au rămas cu gura
căscată. Fata, însă, se simţea în al nouă

lea cer. Juca, probabil, în pieptul ei un sen
timent al răzbunării. Gândea că astfel îşi va
cicatriza rana cauzată de despărţirea cu
llie. Şi când Valeriu a venit la Chişinău să-i
spună că ar vrea s-o prezinte părinţilor, nu
a ezitat nici pentru o clipă. Şi-a strâns nişte
lucruri şi a plecat împreună cu el la
Cernăuţi.
- Să vă fie într-un ceas bun, dragii mei,
le-a spus mama flăcăului cu o nedumerire
în priviri.
- Poate tu, Alexandra, vei reuşi să-l dai
la brazdă, adăugă tatăl mai în glumă, mai
în serios.
Aceste incomodităţi au fost transforma
te imediat într-o glumă de Valeriu. Aşa a
păşit Alexandra cu stângul, momente des
pre care-şi aminteşte acum cu amărăciu
ne. Valeriu era antipodul total al lui llie.
Imediat după nuntă i-a declarat tinerei soţii
că pleacă la Moscova, la câştig.
- Poate mai stai pe acasă, căci doar nu
pentru asta m-am măritat.
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|” JViaţa Alexandrei se
transformă în coşmar
Nu i-a dat ascultare. La vreo săptămâ
nă dus a fost. După ce s-a mai acomodat
în acel sat, Alexandra avea să afle că
Valeriu este un fustangiu fără pereche şi că
ea nu este prima fată pe care a prezentato părinţilor. Au mai trecut pe el vreo câteva
şi au plecat cu copii în braţe. Pe lângă
toate, îi mai plăcea şi păhărelul. Când
venea acasă de la câştig, chefuia câte trei
zile pe la barurile din sat. Mai prefera să
dea asemenea petreceri şi băute cu priete
nii înainte de a pleca din nou la câştig. Aşa
a trecut în scandaluri şi insulte pentru tână
ra femeie un an de zile, răstimp în care
Alexandra a adus-o pe lume pe Victoriţa.
Uitasem să vă spun că părinţii Alexandrei
nu au fost încântaţi de acea alegere a fiicei
şi când fata a venit acasă cu copilul în
braţe, au sfătuit-o ”să ia cale întoarsă şi să
fie gospodină, chipurile, „singur ţi l-ai ales”.
A plâns mult tânăra femeie şi a blestemat
acea zi când l-a cunoscut pe Valeriu. Dar
ce era să facă. Le înghiţea în suspine pe
toate. Spera mult că poate odată cu naşte
rea fetiţei inima i se va înmuia. Dar, ţi-ai
găsit! Odată întors de la Moscova i-a decla
rat că are o altă soţie şi copil acolo, depar
te şi că ea ar trebui „să-şi ia catrafusele şi
să se care la Moldova de unde a venit”.

Dumitru VERBIŢCHI
(Va urma)
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Se apropie un şofer de un poliţist şi începe săi mulţumească, îi face un cadou şi chiar încearcă
să-i strecoare ceva bani în buzunar. Poliţistul,
nedumerit, îl întreabă care este problema.
Răspunsul vine imediat:
- Dvs. i-aţi ridicat ieri permisul de conducere
soţiei mele!
WWW
Mă bucur că zăpada e atât de mare, căci nu
vede poliţia că nu am cauciucuri de iarnă!
★★★
Nevastă-mea conduce atât de rău, încât
GPS-ul i-a zis: „în 50 m, trage pe dreapta, că eu
cobor!”.
WWW
O doamnă cu o maşină intră într-un service
auto. Mecanicul întreabă:
- Ce s-a întâmplat?
- Merge aiurea şi se opreşte motorul.
Mecanicul deschide capota şi găseşte un
bileţel: “Este o proastă, nu ştie să conducă, iar eu
n-am de gând să plătesc. Soţul”.
Mecanicul închide capota:
- Ne pare rău, dar nu vă putem ajuta, mergeţi
la un alt service.
Doamna furioasă:
- La mama dracului, sunteţi al şaptelea
service care mă refuză.

LC

G hidul sănătăţii
dum neavoastră
_____________________
a__________________________

eşi organismul uman
conţine doar un gram şi
jumătate de iod, acest element
coordonează zeci şi sute de
procese fiziologice, fără de
care nu am putea exista. Iodul
a fost descoperit de chimistul
francez Bernard Curtois, care
a reuşit, la începutul secolului
al XlX-lea, să izoleze un gaz
de o minunată culoare violet,
pe care l-a botezat după
numele grecesc al culorii, IOEDES. Până la mijlocul secolu
lui XX, adică mai bine de o
sută de ani de la descoperirea
lui, nu s-a ştiut nimic despre
rolul iodului în organismul
uman. Abia odată cu cerceta
rea glandei tiroide, s-a obser
vat că aceasta conţine o canti
tate însemnată de compuşi ai
iodului, compuşi ce intră în
compoziţia hormonilor tiroi
dieni, care coordonează arde
rile din corpul uman şi contri
buie la tot ce înseamnă activi
tate nervoasă, având un rol
foarte important şi în ceea ce
numim metabolism.

D

Corpul nostru nu ar putea asimila zaharurile, grăsimile, proteinele, fără iod. De ase
menea, nu şi-ar putea coordona bătăile ini
mii, contracţiile muşchilor şi nici nu şi-ar
putea dobândi şi menţine rezistenţa oaselor.
Fără acest oligoelement din tiroidă nu
putem gândi şi nu ne putem dezvolta inte
lectual. Interesant este, însă, că maximum
30% din iodul organismului este concentrat
în tiroidă, restul 70% fiind prezent în ţesuturi
şi organe, la care nu ne-am aştepta, cum ar
fi ochii sau glandele salivare, pereţii arteriali,
mucoasa gastrică, lichidul cerebrospinal ori
glanda mamară. Se ştie că acest element
are un rol important în procesele de apărare
în faţa microbilor, de dezvoltare a sistemului
nervos al copiilor sau de auto-distrugere a
celulelor maligne.

0 Deficitul de iod
în organism
Cea mai importantă tulburare ce apare
în organism atunci când avem prea puţin iod
este hipotiroidismul, o afecţiune care se
manifestă la aproximativ 4% dintre adulţi,
dar cu o certă tendinţă de creştere.
Simptomele hipotiroidismului produs de
deficienţa de iod sunt: oboseala extremă,
încetineala proceselor mentale, depresia
uşoară, creşterea în greutate şi apariţia aşa
numitei guşe, scăderea temperaturii corpu
lui şi senzaţia de frig. La copii, deficitul de iod
are efectele cele mai dramatice, pentru că le
afectează grav dezvoltarea intelectuală,
făcându-i să memoreze greu, să aibă o vite
ză de asociere şi deducţie slabă, dându-le
încetineală în gândire, dar şi o coordonare
motorie deficitară. Nu în ultimul rând, defici
tul de iod afectează maturizarea sexuală, iar
la femeile adulte, în absenţa acestui ele
ment, apar ciclurile anovulatorii şi infertilitatea. Lipsa de iod mai creşte riscul de tiroidită autoimună şi riscul de cancer tiroidian,
dar unii cercetători consideră că lipsa de iod
măreşte şi incidenţa cancerului de prostată,
mamar, de col uterin şi ovarian. In timpul
sarcinii, deficitul de iod aduce după sine ris
curi pentru mamă şi copil deopotrivă.
Mamele riscă hipertensiune, iar la copil se
va dezvolta incomplet sistemul nervos cen
tral, deficitul extrem de iod conducând la
apariţia aşa-numitului cretinism.
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iodul
natural

tare sănătoasă a sistemului lor
nervos. Iodul extras din alge nu
doar că ajută la normalizarea unor
procese cognitive, cum ar fi
memorarea, deducţia sau corela
rea, dar contribuie şi la dezvolta
rea normală şi sănătoasă a oase
lor şi danturii celor mici. De ase
menea, iodul natural este un fac
tor activ în dezvoltarea şi menţine
rea capacităţii naturale de apărare
a organismului în faţa infecţiilor.

0 Iodul natural,
obezitatea şi slăbitul

0 Alimentele cele mai boga
te în iod biologic: produsele
lactate
Zilnic, un bărbat adult are nevoie de
aproximativ 190 micrograme de iod, în timp
ce femeile au un necesar de 210 microgra
me pe zi. în prezent sarea este în mod obli
gatoriu iodată, indiferent dacă este de con
sum sau pentru gătit. Aşadar, cel puţin la
nivel teoretic, fiecare persoană care îşi
sărează mâncarea va avea un aport consis
tent din acest element. La nivel practic, iodi
zarea sării nu a rezolvat, totuşi, problema
deficitului din acest element. Există o mare
diferenţă între efectele iodului natural, pre
zent în legume, fructe şi alge, şi iodul de sin
teză, care nu este decât o substanţă anor
ganică, obţinută prin procedee industriale.
Iodul natural conţine aşa-numiţii co-factori,
adică substanţe organice care ajută la asi
milarea sa şi la îndeplinirea rolului său în

procesele hormonale, imunitare, nervoase
etc.

lată care sunt sursele cele mai bune de
iod biologic: produsele lactate (lap
tele proaspăt, iaurtul), ceapa şi
usturoiul verde, fasolea boabe,
fasolea verde, ouăle fierte, sarea
naturală de Himalaya, tonul, cartofii
copţi. Dintre fructe, cele mai bogate
în acest element sunt: bananele,
căpşunile, prunele (mai ales cele
uscate), merişorul. De regulă, ali
mentele verzi, proaspete conţin iod
nu în cantităţi foarte mari, dar per
fect asimilabil şi însoţit de nutrienţi
care îi amplifică acţiunea detoxifiantă şi reglatoare hormonală.
Medicii au constatat că sarea
iodată are o toxicitate ridicată,
deoarece, pe lângă substanţa anorganică
numită iodură de potasiu, ea mai conţine doi
stabilizatori, cel puţin controversaţi: E 535,
adică ferocianura de sodiu, şi E 536, adică
ferocianura de potasiu. Acest amalgam de
substanţe din sarea iodată este acuzat că ar
fi responsabil de creşterea incidenţei tiroid itei autoimune, a nodulilor şi a cancerului
tiroidian, a alergiilor, a cancerului la sân.

0 Capsulele
cu iod natural
Sunt obţinute dintr-o categorie de plante
care, probabil, are cea mai mare concentra
ţie de iod din lume şi anume: algele marine.
Au fost descoperite specii de alge capabile
să metabolizeze cantităţi uriaşe de iod. Iodul

se găseşte alături de polizaharide, vitamine
din complexul B, magneziu şi zinc natural,
precum şi mulţi alţi nutrienţi care fac acest
oligoelement asimilabil şi îi dau maximum
de eficienţă terapeutică. Algele au în com
poziţia lor substanţe cu un puternic efect
^ ^ ^ ^ ^ ^ a n t it u m o r a l,
dar şi de
d renaj
a
I

Extractul din alge, cea mai
populară sursă de iod, este ade
sea folosit pentru curele de slăbi
re. Pur şi simplu, acest element
intensifică metabolismul, cu alte
cuvinte, arderile de calorii din
organismul uman, făcându-ne să
consumăm mai multă energie
când efectuăm efort. Desigur, nu
vom slăbi un kilogram pe zi, dar
iodul ne va ajuta, cu siguranţă, să
îmbunătăţim efectele unui regim
alimentar sănătos şi ale sportu
lui.Iodul natural, părul şi unghiile
Suplimentat chiar în cantităţi
mici, iodul este un stimulator al
creşterii aşa-numitului ţesut cheratinos, adică a părului şi a unghii
lor. Evident, rezultatele apar după cel puţin
trei luni de cură, creşterea acestor ţesuturi
fiind lentă. Iodul natural face ca firul de păr
să dezvolte o structură mai omogenă şi să
capete o rezistenţă mai mare la rupere. La
nivelul unghiilor, ţesutul cheratinos va
deveni, la rândul său, mai elastic şi mai
rezistent, căpătând un aspect mai uniform şi
regulat. Pe lângă iodul din alge, se reco
mandă şi ingerarea de siliciu natural, extras
din coada-calului sau din urzică.

0 Iodul natural
şi infecţiile
lui sistem limfatic
al organismului uman.

0 Iodul natural
şi hipotiroidia
Acest oligoelement este poate cel mai
puternic ajutor pentru reglarea pe cale natu
rală a activităţii glandei tiroide, atunci când
aceasta îşi “încetineşte activitatea”. O canti
tate de doar 150-200 micrograme de iod
natural administrat zilnic are darul de a
intensifica metabolismul, de a regla tempe
ratura corpului (element de maximă impor
tanţă în timpul sezonului rece), de a reda
tonusul fizic şi de a consolida sistemul osos.
Tiroida are nevoie de iod pentru a produce
hormonii săi, tiroxina şi triiodotirona, care
reglează în organism zeci de procese, influ
enţând decisiv nu doar fiziologia noastră, ci
şi procesele de gândire şi chiar emoţiile. Din
acest motiv, la persoanele cu hipotiroidie,

Iodul din legume, fructe şi alge marine
reprezintă o excelentă protecţie împotriva
bacteriilor care afectează plămânii, aparatul
urinar sau căile respiratorii superioare.
Aşadar, dacă suferiţi de pneumonii, sinuzite,
cistite sau bronşite recidivante, o cură de 34 săptămâni cu iod natural poate avea un
efect decisiv pentru vindecare. Cu excepţia
persoanelor cu hipertiroidie, administrarea
acestui element nu are efecte adverse, nu
intră în contradicţie cu nici un alt tratament
cu antibiotice, naturale sau de sinteză.

0 Iodul natural
şi cancerul
Acest oligoelement are un rol foarte
important în prevenirea şi combaterea boli
lor tumorale de toate felurile. Mai exact,
iodul din organism are rolul de ucigaş indi
rect al celulelor canceroase, un nivel sufi
cient de iod într-un loc afectat de cancer
având efectul de a “reaminti” celulelor din
compoziţia tumorii că au un program de
autodistrugere şi determinându-le să se
sinucidă. La persoanele sănătoase, iodul
participă la un adevărat proces de sortare a
celulelor, lăsându-le neafectate pe cele
sănătoase şi determinându-le să se auto
distrugă pe cele care au suferit mutaţii,
având potenţial malign.

0 Precauţii
la administrarea iodului

administrarea sistematică de iod ajută la
redobândirea optimismului şi a tonusului
psihic, la creşterea capacităţii de concentra
re mentală şi de memorare, crescând efi
cienţa în muncă şi în activităţile zilnice.

0 Iodul natural
şi copiii
Mulţi părinţi preferă să nu le prepare
celor mici mâncare cu sare iodată, din
cauza potenţialului toxic, în special alergen,
al acesteia, preferând variantele disponibile
în magazinele naturiste, de sare naturală.
La aceşti copii, precum şi la cei obligaţi să
ţină regimuri fără sare (din cauza medicaţiei
sau a unor afecţiuni) suplimentarea dietei cu
iod natural este obligatorie pentru o dezvol-

De regulă, iodul natural administrat în
doze normale (în jur de 200 micrograme
pentru adulţi şi copii şi 300 micrograme pen
tru femeile însărcinate) nu are efecte adver
se, fiind o substanţă de origine vegetală,
perfect compatibilă cu organismul uman.
Problemele pot apărea atunci când este
supradozat, deşi, de regulă, organismul ştie
să elimine surplusul de iod, atunci când
acesta este în formă organică. Problemele
cele mai mari apar atunci când iodul natural
este administrat împreună cu cel de sinteză,
prezent în sarea de bucătărie, acumularea
acestuia în exces putând produce hipertiroi
die, noduli tiroidieni, precum şi tiroidită autoi
mună. Aşadar, recomandarea este să folo
siţi tipuri de sare naturală, neiodată, din
magazinele naturiste, preferând să vă supli
mentaţi iodul din surse naturale, adică ali
mente şi suplimente de alge, în dozele reco
mandate.

Rubrică susţinută de Valeria STEFUREAC
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Rânduri din scrisori

12 ianuarie 2017

Urătură de Sfântul Vasile

IH IO BlO lSiG LO lPJ

Să trecem pe la profesori,
Căci ei ne-aşteaptă cu drag,
Cu sarmale şi colac.
Primul la care-am intrat Domn director, Ion Ignat,
îndrăzneţ şi talentat,
Aibă cinste şi onor
Şi în anul viitor,
la vedeţi, colea-n pridvor,
Doamna Valeria Sidor
Şi la anul viitor
Să ne fie dirijor,
la mai îndemnaţi, flăcăi,

10.0122.111.21117
BERBECUL. în ziua de 16 ianuarie, Luna se

Să răsune peste văi!
Hăi! Hăi!

Aho! Aho!
Decum seara s-a lăsat,
Noi cu plugul ne-am luat,
Că nu suntem de ici-colea,
Dar suntem din Mahala.
Ne-am pornit noi cu uratul
Pe la case, prin tot satul.
Suntem o ceată de urători,
Mândre fete şi feciori,
Şi acum, de Sfântul Vasile,
Să vă fie tot spre bine,
Să fiţi sănătoşi,
Buni la suflet, inimoşi.
Am venit şi vă urăm,
Obiceiul să-l păstrăm,
îl ducem din an în an
Pe pământ bucovinean,
Să ducem pe la case Cuvântul,
Să brăzdăm prin sat pământul.
Seminţe de elită avem,
Peste tot le semănăm
Să rodească pământul,

Să ni se-m plinească gândul.
Cerul să ne fie senin,
Să ne meargă tot din plin!

Mânaţi, măi!
Hăi! Hăi!
Plugarii sunt harnici foc,
Nu stau nici un pic pe loc,
Iute, iute pe la creste,
Am ajuns la alte ferestre,
La case de gospodari,
Gospodari cinstiţi şi mari.
Am ajuns şi-n acest an
Tot pe plai bucovinean,
Fete şi flăcăi voinici
în Cernăuţii de pe-aici,
Vă rog tare să uraţi,
Să răsune în Carpaţi,
Să urăm cu voie bună
Şi cu toţii împreună,
Anul Nou în uşă bate
Cu noroc şi sănătate.
Până la aprins de zori

Urătură nu-i mai multă,
Să trăiască cei ce-ascultă,
Că de-atâta urătură
Ni se usucă-n gură.
Gospodari ne cheamă-n casă
Să ne aşezăm la masă,
Să gustăm bune bucate
De-ntreg anul adunate,
Sarmale scoase din cuptor,
Vin roşu dintr-un ulcior,
Să cinstim în semn de bine
Pentru anul care vine.
2017 în uşă bate,
Voie bună, sănătate,
Pace-n ţară, Ucraina unitară!
Rămâneţi cu bine,
Fiţi fericiţi, s-aveţi voie bună,
Să ne mai primiţi!
Ani mulţi Domnul să vă dea
Şi la anul - de asemenea!
Opriţi plugul, măi plugari,

La anul şi la mulţi ani!
Sărbători fericite!
A urat cu ceata sa Ion BÂNDIU din comuna Mahala

0

0

La Cupca tradiţiile rămân mereu frumoase

Probabil numai în acest vechi sat de
pe Valea Şiretului se colindă de Crăciun
trei zile şi trei nopţi la rând. Se colindă
uneori câte o jum ătate de oră, tărăgănat
şi frumos, cum nu mai întâlneşti în alte
părţi.
Frum useţea S ărbătorilor de iarnă
este oglindită în colindele, cântecele,
urâturile, scenetele, dansurile, ce le pre
gătesc elevii de la CIE Cupca, îndrumaţi
de harnicii şi pricepuţii lor dascăli,
susţinuţi de părinţi.

A stfel, la a ctualele sărbători de
Revelion elevii claselor mici şi mijlocii au
demonstrat încă odată în faţa tuturor cât
de frumoase şi minunate sunt tradiţiile,
obiceiurile, datinile Sărbătorilor de iarnă.
în frum oase costum e naţionale, micii
cupceni le-au demonstrat tuturor că-şi
iubesc portul şi vorba, neamul, vatra,
credinţa, neuitatele datini ce dăinuie aici
de veacuri.
Personaje din poveşti: iepuraşi, ursu
leţi, cocoşei, vulpişoare, cuconaşi şi

domnişoare, fulguşori, brăduleţi şi câte şi
mai câte au prezentat în faţa părinţilor,
bunicilor, oaspeţilor, conducerii satului,
tuturor celor prezenţi, elevii noştri.
Le mulţumim pedagogilor care au
muncit mult cu ei, dar şi părinţilor care
le-au procurat toate cele necesare.
N-au rămas cu nimic în urmă nici ele
vii claselor mari, care în afară de faptul
că au pregătit o sală minunată, au mai
pregătit şi un spectacol de zile mari.
Pluguşor cu specific cupcean, urâturi,
colinde ca-n poveste, scenete vesele,
dansuri populare, dar şi moderne,
obiceiuri ale acestui sat, dar şi costum a
ţia cuvenită au dat un aspect cu totul
aparte acestui carnaval al Anului Nou
2017. La pregătirea lui au participat
n e m ijlo cit şi părinţii, încadrându-se
foarte activ, fapt pentru care le mulţumim
frumos.
Nu în ultimul rând am vrea să aducen
sincere mulţumiri dirigintelui clasei a XIa, profesorului Ion Plevan, pentru munca
depusă, ingeniozitate şi străduinţă.
Sperăm că, odată cu trecerea anilor,
nu vor fi date uitării aceste minunate
perle ale neamului nostru, cu care noi ne
mândrim mult.

Eleonora SCHIPOR,
profesoară

mişcă prin casa sănătăţii din horoscopul
?vostru general, semn cum că sănătatea ar
' trebui să vă intereseze mai mult în această zi.
încercaţi să vă faceţi un program fix ale meselor şi de
somn şi să evitaţi orice fel de excese! Dacă daţi dova
dă de o atitudine echilibrată, fiţi siguri/e că nu veţi avea
de tras de pe urma neplăcerilor medicale.
TAURUL. în zilele de 17 şi 18 ianuarie, Luna
se plimbă prin casa sănătăţii din horoscopul
vostru general, predispunându-vă la trândăveală. Nu este nimic rău în a vă acorda clipe
de relaxare, dar asiguraţi-vă că aţi muncit ca să le
meritaţi! în caz contrar, sfârşiţi prin a lenevi toată ziua
fără a realiza nimic deosebit. în concluzie, încercaţi să
vă menţineţi starea de spirit şi cea fizică în echilibru şi
să vă achitaţi în timp util de sarcinile avute!
GEMENII. în intervalul 19-21 ianuarie, Luna
trece prin casa sănătăţii fizice, fapt pentru
f>fţ\ j care se recomandă să vă feriţi de eventua
lele evenimente care vă pot încurca mental
şi/sau emoţional întrucât acest lucru vă poate afecta şi
fizic. încercaţi să vă menajaţi puţin către sfârşitul săp
tămânii, chiar dacă nu sunteţi persoane care fug din
faţa provocărilor! Optaţi pentru linişte!
RACUL. Ziua de 22 ianuarie vă poate sur
prinde într-o formă fizică slabă, cel mai pro: babil pentru că v-aţi dedat exceselor în zile' le trecute. Ar fi bine să vă propuneţi ca în ulti
ma zi a săptămânii să vă odihniţi activ, practicând un
sport în aer liber sau doar plimbându-vă în natură cu
persoanele apropiate. Cert este că aveţi nevoie să vă
reechilibraţi cu puţină mişcare şi alimentaţie uşoară.
LEUL. In ziua de 19 ianuarie, Soarele
părăseşte casa sănătăţii fizice din horosco
pul vostru general. Dacă nu aţi apucat să vă
stabiliţi un stil de viaţă şi alimentaţie ordonat,
ar fi bine să faceţi ceva în acest sens. Gândiţi-vă ce
ajustări puteţi aduce acestora şi dacă acestea sunt
posibile! Doar în felul acesta veţi reuşi să vă asiguraţi
că aduceţi modificări de care vă puteţi ţine mai multă
vreme.
FECIOARA. în ziua de 16 ianuarie, Luna se
mişcă prin casa vitalităţii din horoscopul vosI tru general, fapt pentru care nivelul de ener' gie poate oscila în această zi. Nu vă propu
neţi ca atunci să finalizaţi sarcini care presupun
să depuneţi efort susţinut mental sau intelectual! în zile
le de 19 şi 20 ianuarie, încercaţi să menţineţi armonia
cu colegii de muncă şi luaţi măsuri de siguranţă.
BALANŢA. în ziua de 16 ianuarie, Luna se
m
mişcă prin casa subconştientului din horosC0PIJI general, fapt pentru care pare să nu vă
V
y mulţumească nimic în această zi. Dacă acest
scenariu devine realitate, este posibil să apară
motive reale să fiţi supăraţi. Căutaţi să vă bucuraţi de
orice lucru mărunt şi nu mai speraţi întotdeauna la
schimbări înspre bine de proporţii uriaşe!
SCORPIONUL. în zilele de 17 şi 18 ianuarie,
>.*
Luna trece prin casa subconştientului din
horoscopul general, fapt pentru care
r echilibrul mental şi emoţional poate avea de
suferit. Gândiţi-vă dacă există cauze reale, care v-ar
putea dezechilibra universul interior! S-ar putea ca
acestea să nu fie decât temeri care nu îşi au niciun rost
în contextul vieţii actuale. încercaţi să conştientizaţi
acest lucru!
SĂGETĂTORUL. în intervalul 19-21 ianuay tg jh rie,
Luna se
perindă
prin casa
subconştientului din horoscopul general,
semn cum că sfârşitul acestei săptămâni
poate avea de suferit de pe urma faptului că le permiteţi
temerilor să vă răpească ocazia de a vedea partea
plină a paharului. Aţi avea mai mult de câştigat dacă aţi
încerca să nu vă concentraţi asupra lor atât de mult.
CAPRICORNUL. în ziua de 22 ianuarie,
Luna se mişcă prin casa subconştientului
! din horoscopul general, fapt pentru care
'este posibil să nu vă găsiţi într-o formă
mentală şi/sau emoţională tocmai bună. Poate
dacă aţi fi puţin mai indulgenţi cu sine, mai ales atunci
când nu reuşiţi să vă ridicaţi la înălţimea principiilor şi
valorilor voastre, lucrurile ar sta cu totul altfel.
VĂRSĂTORUL. în zilele de 17 şi 18 ianua| rie, Luna se mişcă prin casa filozofiei voastre
\ , de viaţă, lansând aspecte tensionate
planetei impulsivităţii, semn cum că aţi putea
trece peste unele valori şi principii în mod nechib
zuit, spunând sau făcând lucruri care nu vă fac deloc
cinste. Dacă nu vreţi să ajungeţi să le regretaţi mai
devreme sau mai târziu, încercaţi să vă temperaţi la
timp! Este în puterea voastră să faceţi acest lucru.
PEŞTII. în intervalul 19-21 ianuarie, Lunatrar versează casa filozofiei de viaţă din horos1copul general, semn cum că evenimentele
r cu impact emoţional destul de puternic prin
care aţi trecut în ultima perioadă ar trebui să devină
indicii importante în sistemul vostru de referinţă.
Gândiţi-vă care ar fi lecţiile pe care le-aţi putea trage de
pe urma lor şi asiguraţi-vă că nu se vor mai repeta
niciodată de acum înainte!

Felicitări!

J

In aceste zile,
când din nou trăim
bucuria
Sărbătorilor de
iarnă, adresăm
cele mai sincere
urări de bine şi
sănătate, de viaţă
lungă şi fericită
domnului

La 9 ianuarie, doamna

în aceste zile
feerice de iarnă,
doamna

Viorica VÂSOŢCHI

Lilia
GOVORNEAN,
metodistă la Institutul
de perfecţionare a
cadrelor didactice din
regiunea Cernăuţi,
profesoară de limba
şi literatura română la
Şcoala de cultură
generală de gr. I-II nr. 17 din Cernăuţi,
împlineşte o frumoasă vârstă.
Spunem frumoasă, deoarece nu anii
determină vârsta, ci frumuseţea sufletului,
bunătatea inimii. Iar sufletul doamnei Lilia e
întotdeauna senin, luminos. Are o inimă mare,
bună, ţine mult la familia sa, la colegi şi prieteni,
care o felicită din toată inima cu ocazia acestei
vârste frumoase. Ei îi doresc sănătate, că-i mai
scumpă decât toate, şi ca bucuria, fericirea şi
bunăstarea s-o însoţească mereu.
Mult stimată doamnă Lilia, cu prilejul zilei
de naştere, vă dorim şi noi, colectivul ziarului
L.C., ca viaţa să vă fie ţesută cu crini şi
trandafiri, dragostea
şi
gingăşia,
înţelepciunea
şi
omenia, norocul
şi
sănătatea să vă călăuzească mereu calea
vieţii.

Oleksandr FIŞCIUK
şeful Administraţiei Regionale de
Stat Cernăuţi. în această perioadă,
plină de miracolul sărbătorii
Divine, dumnealui îşi sărbătoreşte
ziua de naştere, adunându-şi la
pomul vieţii încă un inel.
Cu acest prilej reprezentanţii
opiniei publice din regiunea noastră
vă transmit cordiale felicitări, dorinduvă să aveţi parte de sănătate, noroc în
viaţă, iar activităţile în care sunteţi
încadrat să se bucure de succes. Vă
dorim multă armonie în familie şi vă
mulţumim pentru verticalitatea de care
daţi dovadă, îndeplinindu-vă funcţia
de şef al Administraţiei Regionale de
Stat Cernăuţi.
întreaga comunitate vă este
recunoscătoare pentru
munca pe
care o depuneţi întru binele oamenilor.

La mulţi ani!

La mulţi ani!
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Joi, 12 ianuarie 2017

din Cernăuţi, redactor la Postul de radio
„Ucraina-lntemaţional, redacţia emisiuni în limba română, a
împlinit o frumoasă vârstă, adunându-şi la buchetul vieţii încă
un trandafir.
E vârsta înţelepciunii, când omul îşi poate recapitula
activitatea şi face unele bilanţuri. Bună gospodină, stimată de
colegi, iubită de soţ, fiică, ginere şi nepoţel, doamna Viorica se
poate mândri cu anii care au trecut, cu faptele ei frumoase con
tribuind la formarea destinelor celor apropiaţi. în dragoste, bună înţelegere trăiesc
împreună cu soţul Gheorghe, stimându-se unul pe altul. Fiica Violeta, ginerele Serghei,
nepoţelul Dumitru se închină de sănătate, dorindu-i mult noroc, bucurie, fericire, casa
să-i fie mereu acel cuib, care îi adună şi-i fac să simtă fericirea adevărată, ca în
copilărie. La aceste sincere felicitări se alătură şi colegii de serviciu, dar şi colectivul
redacţiei săptămânalului „Libertatea Cuvântului”, dorindu-i multă sănătate, fericire, suc
cese în activitatea de zi cu zi, optimism şi multe bucurii din partea celor apropiaţi.

La mulţi ani şi toţi buni!
Colectivul săptăm ânalului „Libertatea Cuvântului” adresează sincere felicitări
cu prilejul sărbătorii Sfântului Vasile (stil vechi) tuturor rom ânilor şi bunilor noştri
prieteni, care poartă numele Vasile - lui Vasile BÂCU, poet şi redactor,
preşedintele Societăţii regionale pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu”,
Vasile VASCAN, scriitor şi traducător, Vasile TĂRÂŢEANU, poet, activist public
şi membru de onoare al Academiei Române, Vasile PALADEAN, maestru
fotograf, Vasile RAUT, anim ator al vieţii culturale a rom ânilor din regiune,
Vasile AMARI, veteran al învăţământului public, ş. a., dorindu-le tuturora
multă sănătate, să le fie anul bogat ca holda lui badea Traian - personajul
nelipsit al pluguşoarelor tradiţionale româneşti, iar calea dreaptă ca brazda de
plug, zile senine, pace-n casă şi în suflet. Să trăiţi, să înfloriţi ca merii, ca perii
în mijlocul verii!

La anul si la mulţi ani!
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Când Bucovina este îmbrăcată în
sfintele sărbători de iarnă,
domnişoara

Vor sosi urătorii şi clopoţeii din multe pluguşoare
vor suna la ferestrele domnului

Vasile RAŢA

Ala CAŞTELEAN

din satul Costiceni, raionul Noua Suliţă, iar semănătorii o să-l felicite pe
domnul Vasile şi cu ocazia sărbătorii Sf. Vasile şi cu prilejul zilei de naştere.
S-a născut în zi de sărbătoare, la 14 ianuarie. Anul acesta îşi va prinde în
cununa vieţii încă o floare. Omul înfrumuseţează locul, glăsuieşte o maximă.
La construcţie unde sărbătoritul munceşte, se manifestă ca un om capabil,
harnic şi foarte responsabil. Este stimat de toţi cei care-l cunosc pentru
seriozitate, profesionalism şi punctualitate, fiind un bun prieten, cu o inimă
binevoitoare. Este o fire liniştită, plină de entuziasm, energie şi curaj. Este un
bun ajutor pentru părinţii pe care îi iubeşte nespus de mult, străduindu-se să nui supere cu nimic, înţelegând că inimile acestor fiinţe scumpe trăiesc
tru el. Astfel, cu ocazia zilei de naştere şi a zilei numelui, cele mai dragi fiinţe inimii sale îi doresc o
fericită pe măsura frumuseţii sufletului, multă sănătate, vivacitate, prosperitate, tihnă în
belşug pe masă, un sincer „La mulţi ani!” şi aceste cuvinte izvorâte din adâncul inimii:

din localitatea Draniţa,
raionul Noua Suliţă,
îşi sărbătoreşte ziua de naştere.
Cu acest prilej este felicitată de
toată familia, de rude, colegi şi prie
teni, care-i doresc din inimă: viaţă
lungă, bani în pungă, bucurii în casă şi
zâmbet pe faţă.
Sărbătorita de astăzi, este o fire
optimistă, receptivă la totul ce se petrece în jur, fidelă, grijulie,
înţelegătoare, iubitoare de tot ce e frumos şi pasionată de fiorul
muzicii. în ziua aniversării frumoasei vârste, tânăra domnişoară
Ala este felicitată din suflet de cei dragi inimii
întreaga familie îi doreşte ca Bunul Dumnezeu să o
binecuvânteze, îngerul păzitor să o călăuzească,
iar Maica Domnului să o ocrotească. Gingăşia şi
rul din privire să nu dispară nicicând, iar
bunătatea şi căldura sufletească să-i bucu
re pe cei din jur mereu.

Te bucură: răsare soarele,
Mai sunt pe apă lotuşi,
Cinsteşte clipa ce ţi-e dată,
Frumoasă-i viaţa, totuşi!

Fii ca bradul de frumos, sănătos şi omenos,
De cei dragi să fii iubit, de toţi îngerii păzit.
Şi-ţi dorim toţi împreună: fericire, voie bună,
Zile multe şi senine cu cei dragi pe lângă tine.

Astăzi, în preajma sărbătorii Sfântului Vasile, mult stimata doamnă

De acum înainte viaţa să se compună
numai din clipe fericite, că tu, dragă Ala, meriţi toată fericirea.

La mulţi ani!

Diana CUCOŞ-VOIŢCHEVICI

din satul Mahala, raionul Noua Suliţă,
mai adăugă în buchetul vieţii un trandafir roz, de culoarea răsăritului de soare.
Cu prilejul aniversării frumoasei vârste, sărbătorita este felicitată cordial de cei dragi
sufletului şi inimii: de feciorul Maxim, de soţ, de scumpii părinţi Mihai şi Maria, de fratele
Gheorghe împreună cu familia, de surorile Mariana şi Oxana împreună cu familiile lor,
de rude şi prieteni. în familie este apreciată pentru căldura ce le-o dăruie din plin
tuturora, este o mamă grijulie, fiică înţelegătoare, soţie iubitoare.
Astăzi, în această zi de sărbătoare pentru doamna Diana, toţi cei care o stimează
şi-i apreciază calităţile alese ale sufletului, îi adresează sincere cuvinte de fericire
şi mult noroc, fie ca Bunul Dumnezeu s-o binecuvânteze pe toate căile vieţii. Fiind o
fire sensibilă şi receptivă ca mamă, soţie şi prietenă, ea îi iubeşte în
măsură pe toţi, trezind în inimile celor din preajmă calmul, optimismul, omenia şi speranţa.

Din univers misterios, /Din bolta cristalină,
Cu drag îţi dăruim o stea /Frumoasă şi senină.
Stea-nsoţită de noroc, /Ce prin farmecul iubirii
Să-ţi aducă-n viitor/ Mulţi ani şi multă fericire.

MANIFESTĂRI CULTURALE PRILEJUITE DE
ZIUA CULTURII NAŢIONALE LA CERNĂUŢI
15 IANU ARIE 2017
ora 10.00 - D epunere de flori la Bustul lui Mihai
Eminescu, Casa “Aron Pum nul”, Cernăuţi (str. Aron
Pumnul, 19);
ora 11.00 - D epunere de flori la M onum entul lui
Mihai Eminescu din centrul oraşului Cernăuţi;
ora 12.00 - Concursul de recitare a operei em ines
ciene, cu participarea elevilor de la şcolile cu predare
în limba rom ână din regiunea Cernăuţi. Evenim ent
o rg a n iza t de S o cietate a S c riito rilo r R om âni din
Cernăuţi - Gim naziul nr. 6 din Cernăuţi (str. Şeptiţki,
19);

ora 14.00 - Recitalul ”Cu Eminescu în
suflet”, organizat la Şcoala Populară de Artă şi
Civilizaţie Rom ânească Cernăuţi din cadrul
C e n tru lu i
B ucovinean
de A rtă
pentru
C o n se rva re a
şi
P rom ovarea
C ulturii
Tradiţionale Româneşti Cernăuţi (str. Gaidar,
nr. 9 A);
ora 15.30 - M asa rotundă cu tem a
"Eminescu, poet al fiinţei”, la sediul Societăţii
pentru C ultură Rom ânească "Mihai E m inescu”
din regiunea Cernăuţi (Piaţa Centrală, nr. 9);
ora 17.00 - Seară rom ânească de rom anţe pe ver-

R om ân
„E udoxiu
(str. Kobyleanska, 9).

H u rm u za ch i”

din

C ernăuţi
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Jasmin, soţia milionarului
llan Şor din Republica Moldova
într-o vacantă de lux

■As

ara Manahimova, cunoscuta
octombrie 1977, este o cântăreaţă de muzică pop, actriţă, fotomodel şi
prezentatoare de televiziune, de origine daghestanezo-evreiască.

S

în decursul carierei sale
muzicale a lansat opt albume de
studio. Actualmente este căsă-

torită cu m ilionarul Nan Şor,
prim arul oraşului Orhei, unul
dintre cei mai înstăriţi oameni de

afaceri din Chişinău, proprietar
de firme şi al unui club de fotbal
MILSAMI URSIDOS ORHEI.

Nunta lor a fost jucată în
Palatul Republicii din Chişinău,
în toamna anului 2011. în timpul
acestor sărbători de iarnă
Jasmin a plecat într-o vacanţă
de lux. Interpreta şi-a luat cei doi
copii şi a plecat într-o ţară exoti
că, departe de iarna friguroasă
de acasă. Astfel, micuţul Miron
şi fetiţa Mărgărită de 3 ani, se
pot bucura de soare şi timp fru
mos. Se pare că artista are
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parte de o vacanţă de vis, jude
când după imaginile publicate
de ea pe reţelele de socializare.
Vedeta pare în fotografii extrem
de relaxată şi fericită. Jasmin a
evitat să precizeze unde anume
se află.

P.S. Vedeta educă un fiu de
18 ani, pe nume Mihail, din
relaţia cu primul soţ.
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