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Actual

tim a ţi citito ri, Vă m ulţum im din su flet că
sunteţi a lătu ri de noi. în 2 0 1 7 „Libertatea
C uvântului" are 4 .5 0 0 de abo naţi fideli şi un
tira j săptăm ânal de 5 .1 5 0 de exem plare.
Suntem cel mai tir a ja t zia r de lim bă rom ână din
Ucraina.

S

Am început acest proiect cu
circa doi ani în urmă fără intenţia
de a urm ări unele interese
politice sau de alt gen. A fost o
decizie luată din îndemnul inimii
şi un efort de a face ceva nobil şi
frum os pentru
rom ânii din
regiunea Cernăuţi. Sunt convins
că num ai prin
unitate şi
solidaritate
vom
reuşi
să
realizăm lucruri măreţe şi nu
vom adm ite să fie încălcate
drepturile noastre fundamentale.
Au fost şi greutăţi, am întâlnit
oam eni care încercau să ne
pună beţe în roate. însă, ceea ce
nu ne poate doborî, ne face mai
puternici. Zilnic avem mii de
vizitatori din diferite colţuri ale
lumii pe site-ul www.liberty.com.
Vă mulţumim că sunteţi alături
de noi, pentru comentariile şi

aprecierile de pe Facebook.
încrederea Dumneavoastră ne
bucură,
ne
cim entează
convingerea că suntem pe calea
cea bună şi în egală măsură ne
responsabilizează la maxim. Cu
ceva timp în urmă am înfiinţat un
radio online "Libertatea Cuvân
tului” fără nici un cost, care
poate fi ascultat pe site-ul ziaru
w w w .liberty.com .
Micile
lui
cheltuieli legate de funcţionarea
acestui radio le suportă redacţia.
Actualmente radioul emite doar
muzică bună. în viitorul apropiat
vom interveni cu buletine de ştiri
actuale şi emisiuni pe gustul
fiecăruia. Faptul că num ărul
abonaţilor dar şi a admiratorilor
pe reţelele de socializare este în
creştere ne confirmă credinţa că
aveţi încredere în noi şi în

proiectele noastre. Vom con
tinua să spunem adevărul şi
vom veni în casele Dumnea
voastră cu cele mai importante
ştiri, investigaţii şi opinii inte
resante. Vom aduce în atenţie
oameni exemplari, verticali, care
prin chibzuinţă şi sacrificiu
încearcă să ne facă viaţa
noastră mai frumoasă.
Dragi prieteni, ne cerem
scuze că v-am indus în eroare
pe parcursul anului 2016.
„Libertatea Cuvântului” nu este
un proiect realizat cu sprijinul
Ministerului de Externe-Departamentul Politici pentru Relaţia
cu Rom ânii de P retutindeni.
Este un ziar care apare doar din
sentim entul datoriei faţă de
neam şi istorie. P atriotism ul
adevărat nu se face pe bani, iar
LIBERTATEA nu poate fi călcată
în picioare. Vă mulţumim pentru
încrederea acordată şi promitem
să fim pe măsura aşteptărilor
Dvs.

Cu stimă şi consideraţie,
Mihai GROSU, redactorul şef
al ziarului „Libertatea
Cuvântului”

Primarul Kaspruk: majorarea tarifelor
pentru transportul în comun este iminentă
în regiunea Cernăuţi consumul de alcool ucide anual între 220300 de persoane. în general e vorba de cetăţeni relativ tineri şi care
sunt apţi de muncă. Consumul excesiv de alcool se află pe locul doi
între cauzele deceselor, menţionează Viktor Bacinski, şeful Biroului
regional de examinare medico-legală. "Principalele cauze ale dece
selor survenite din cauza consumului de alcool sunt ciroza hepatică
şi accidentele rutiere produse sub influenţa alcoolului. Efectele
dăunătoare ale alcoolului asupra sănătăţii depind de volumul şi de
calitatea alcoolului consum at.
Cu toate că ţările dezvoltate
înregistrează ratele cele mai înalte ale consumului de alcool,
mortalitatea datorată problemelor legate de consumul de alcool este
mai înaltă în ţările sărace.

a Cernăuţi vor fi majo
rate tarifele pentru
transportul public.
Transportatorii au solicitat
în repetate rânduri
Consiliului Orăşenesc
majorarea preţului
călătoriilor.

L

Primarul oraşului, Oleksii
Kaspruk, consideră că aceste
m ajorării
sunt
im inente.
"înţelegem în mod clar că a
crescut preţul carburanţilor,
pieselor
de
schim b,
a
energiei electrice. E nevoie
de a majora salariile şoferilor,
conductorilor,
medicilor,
m ecanicilor
din
aceste
colective de muncă. Suntem
cointeresaţi ca procedura
examinării noilor tarife să fie
transparentă. Ulterior, decizia

adoptată este discutată la o
reuniune a comitetului executiv ” , a e xp lica t O. Kaspruk.

Preţul
unei
călătorii
cu
troleibuzul va constitui 3 grivne,
iar cu rutiera - 5 grivne.

Mesele calde vor fi reintroduse
In şco lile din Cernăuţi
f

Elevii claselor primare din
Cernăuţi vor beneficia de deju
nuri gratuite. în loc de franzele cu
ceai, elevii vor beneficia de

Buletinul meteo

f

dejunuri gratuite şi foarte diversi
ficate: terciuri, chiftele, clătite,
pâijoale, cartofi, etc. în aceste
scopuri din Bugetul orăşenesc

vor fi alocate 23 milioane de grivne. Costul
mediu al unui mic dejun
va oscila între 7-9
grivne, declară şeful
Direcţiei orăşeneşti în
chestiunile
învă
ţământului, Serhii Martyniuk. ”De trei ori pe
săptămână elevii vor
putea servi un mic dejun
integru: paste, brânză,
ouă, cârnaţi, cereale. în
alte zile vor fi conserve
de roşii, pârjoale din
carne, piureuri. De două
ori pe săptămână vor fi
servite meniuri mai sim
ple formate din ceaiuri
cu franzele cu şniţel şi
salam”, a explicat S. Martyniuk.
Elevii din categoriile privilegiate
vor beneficia şi de prânzuri gra
tuite cu meniuri diversificate.
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Gazprom cere 5,3 miliarde de dolari
de la Ucraina pentru gazele naturale
neutilizate în 2016
rus Gazprom a anunţat că a trimis Companiei
Grupul
energetice Naftogaz o factură în valoare de 5,3 mil

iarde de dolari pentru gazele naturale pe care nu le-a
achiziţionat anul trecut, în conformitate cu contractul
convenit între cele două părţi. Potrivit clauzelor
contractuale, clienţii Gazprom sunt obligaţi să plătească
pentru o anumită cantitate de gaze naturale, chiar dacă
în realitate au achiziţionat o cantitate mai mică.
“în conformitate cu prevederile contractului, o factură în
valoare de 5,319 miliarde de dolari a fost trimisă către
N aftogaz” , se arată într-un com unicat de presă al
Gazprom-ului. Grupul controlat de statul rus precizează că
factura acoperă perioada cuprinsă între al doilea şi al
patrulea trimestru al anului trecut, iar Naftogaz are la
dispoziţie 10 zile să plătească suma solicitată. Cu toate
acestea, Ucraina nu a mai achiziţionat gaze naturale din
Rusia începând din luna noiembrie 2015. Gazprom, cel mai
mare producător mondial de gaze naturale, asigură o
treime din necesarul de gaze naturale al Europei, iar
jum ătate din aceste livrări trec prin Ucraina.

evista Forbes a publicat
rating-ul celor mai bogaţi
ucraineni în 2016. Averea
primilor 100 de bogătaşi din
Ucraina s-a redus în anul
precedent cu 20 milioane de
dolari americani.

R

Top 10 al ce lo r mai bogaţi
ucraineni
arată
astfel:
Rinat
Ahm etov (2 miliarde 300 milioane
$), Igor Kolomoiskyi (1 miliard 300
milioane $), Ghenadi Bogoliubov (1
m iliard 300 m ilioane $), V iktor
Pinciuk (1 miliard 200 milioane $),

luri K osiuk (1 m iliard $), Petro
Poroşenko (898 milioane $), Oleksii
V adaturskyi (840 m ilioane $),
Oleksandr laroslavskyi (721 mil
ioane $), Andrei Verevskyi (694
milioane $), Leonid Cernoveţkyi şi
fam ilia sa (680 milioane $).

enis Boclaci, este un tânăr cernăuţean care cu 5 ani urmă s-a stabilit în
Statele Unite ale Americii. Mai exact, în oraşul californian Sacramento, unde
de mai mulţi ani locuieşte familia lui. A plecat peste Ocean pentru a-i revedea pe
cei dragi, fără intenţia de a se stabili definitiv în această ţară. Odată ce a călcat pe
pământ american a simţit că şi-a găsit o a doua patrie. în toiul Sărbătorilor de
iarnă, Denis Boclaci a revenit la Cernăuţi, iar zilele trecute a fost oaspetele
redacţiei noastre şi ne-a declarat cu mândrie că este cetăţean american cu drep
turi depline.

D

D.B.: Sunt deja cetăţean cu
drepturi depline al SUA. Am
plecat într-o ţară necunoscută
mai mult din curiozitate şi de
dorul familiei. Adaptarea a fost
dificilă, dar m-a sp rijin it mult
familia şi prietenii. Cel mai mare
impediment a fost limba. Am stu
diat engleza acasă, însă aceasta
diferă de limba vorbită de ameri
cani. Sunt specialist în domeniul
IT, însă am fost nevoit să mă
reprofilez, pentru că diplomele
noastre nu sunt recunoscute în
SUA. Acum sunt şofer de TIR. în
A m erica e mai sim plu să-ţi
găseşti un loc de muncă stabil şi
bine plătit. La ei există o bază de
date despre fiecare persoană

num ită "C redit H istory”, care
reprezintă un indicativ de credibi
litate. Dacă ai facturi neachitate,
ai încălcat legile, etc., atunci
imaginea ta este grav afectată şi
este foarte greu să ei un
îm prum ut sau să obţii un loc de
muncă.

L.C.: Ce părere au america
nii despre evenimentele din
Ucraina?
D.B.: "U rm ărim cu m are
atenţie ceea ce se întâmplă în
Ucraina. E dureros să vedem că
în ţara noastră de origine au loc
astfel de evenimente tragice. De
regulă, evenimentele din Ucraina
sunt urm ărite de cei care au
imigrat în SUA din fostul spaţiu

CSI. Pe americanul de
rând nu-l interesează
astfel de lucruri. Mai
mult, cred că m ajorita
tea dintre ei habar nu
au unde se află Ucraina
pe harta lumii. Cu toate
acestea ei sunt foarte
prietenoşi şi sinceri.

L.C.: Cu cine ai
votat
la recentele
alegeri prezidenţiale?
D.B.: E vident cu
Trump.
La
fel
a
procedat familia şi toţi
prietenii mei. Programul
electoral al lui Hilari
Clinton avea la bază
aplicarea
forţei.

Aceasta însem na război cu
musulmanii, cu ruşii, etc. Ea
îşi dorea ca SUA să dezvol
te în continuare industria
militară şi să vândă arm a
ment. Noi am votat pentru
pace.
în schimb, Trump
apela întotdeauna la pace şi
conciliere.

L.C.: Cum s-a schim
bat Cernăuţiul în această
perioadă?
D.B.: Oraşul şi oamenii
au rămas aceiaşi. Se simte
că-i sărăcie, da r sunt şi
unele contraste care mă fra
pează.
De
exem plu,
numărul mare de maşini de
lux, care circulă pe străzile
oraşului, salariile şi preţurile
m ărfurilor. A m ericanii au
salarii cu mult mai mari, dar
circulă cu maşini mai eco
nomicoase, se îm bracă mai
simplu. Cele mai mici salarii
sunt de 4-4,5 mii de dolari
pe lună. Cele medii sunt de
6-8 mii de dolari.
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businessul trebuie libe
ralizat până la maxi
mum şi tot până la
maximum trebuie
simplificate
condiţiile de
funcţionare
a lui. însă
statul
s
e

De obţii sau nu venit,
impozitul totuna trebuie
plătit...
Iată noua formulă fiscală care seamănă deznădejde in
rândurile micilor antreprenori
Sistemul fiscal nechib
zuit ţine în subteran o
bună parte din economia
Ucrainei.
O
poate
oficializa doar o „revoluţie
fiscală” cu adevărat: cu
vacanţe şi reducerea
taxei.
La noi se procedează
invers. Indicii sociali înalţi,
declaraţi de Guvern, ur-

mează să fie atinşi în 2017
în mare parte pe contul im
pozitelor. Cu câteva zile
înainte de Revelion, Pre
şedintele a semnat legea,
conform căreia de la 1
ianuarie persoanele fiziceantreprenori vor plăti taxa
socială unică de 704 grivne
pe lună, indiferent de au sau
nu venit.

Ca atare, este ignorat
faptul că în perioada de
criză economică businessul
mic şi mijlociu este o
salvare, mai ales pe
dalul creşterii şomajului,
de ce centrele de ocupare a
forţei de muncă
şomerilor subvenţii pentru
punerea pe roate a
afacerii proprii. Dar

cum se va
roceda
acum
a in te ,
â n d
să
nă
n
re a re

în Ucraina, în chinuri grele,
se naşte o nouă şcoală.
Autorii concepţiei reformelor
în învăţământul mediu general
se orientează spre Europa şi
caută să dezrădăcineze totul
ce a rămas în domeniul dat
din perioada sovietică. De la
anul viitor se va trece la
învăţământul de doisprezece
ani. Majoritatea inovaţiilor
propuse revin şcolii de gradul
III. învăţământul de bază îl vor
asigura şcolile de gradul l-ll,
iar învăţământul mediu şi
profesional - şcolile de gradul
III. După absolvirea clasei a
noua doritorii de a obţine
studii medii şi profesionale vor
susţine teste şi vor fi înscrişi
în şcolile de gradul III. Acestea
urmează să fie şcoli de profil.
Absolvenţii, primind atestatul
de maturitate, vor avea şansa
de a-şi continua studiile la
colegii sau instituţii de
învăţământ superior sau se
vor alege deja cu o profesie.
Pentru şcolile cu limba ucrai
neană de predare aceste inovaţii nu
constituie mari probleme, ceea ce
nu putem spune despre şcolile în
care obiectele sunt predate în
limbile minorităţilor naţionale, româ
nă, bunăoară. Este clar că va
scădea numărul şcolilor de gradul
III. După cum îşi dau seama însuşi
profesorii, într-un raion vor funcţiona
doar câteva şcoli medii cu anumite
profiluri, restul vor fi şcoli de gradele
l-ll. Problemele şi îngrijorările apar
în ceea ce priveşte predarea limbii
şi literaturii române în clasele supe
rioare. Proiectul reformei învăţă
mântului mediu general a fost plasat
pe
site-ul
Ministerului
învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei
pentru a fi discutat şi după discuţiile
pe scara întregii ţări el urmează să
fie adoptat. Prin urmare, este obli
gată să înainteze propuneri şi co
munitatea românească din ţară,

venit, persoana fizică-antreprenor trebuie să achite taxa
fiscală de 704 grivne pe
lună? Oare se vor găsi mulţi
doritori ca în asemenea
condiţii să pună la cale
„businessul” lor? Cu atât mai
mult, că micii antreprenori
cu experienţă îşi închid afa
cerea. Statistica deja a sem
nalat că numai în decursul
unei săptămâni în Ucraina
„au luat o pauză economică”
circa 130 mii de persoane
fizice-antreprenori. în regiu
nea Cernăuţi numărul aces
tora a fost de 3.140 per
soane. Majoritatea lor acti
vează în domeniile co-

merţului cu ridicata şi amă
nuntul şi în transport. Depun
cereri de încetare a activităţii
de antreprenoriat cei din
comerţul de sezon.
Antreprenorii care îşi
câştigau existenţa şi în plus
mai creau câteva locuri de
muncă, acum simt şi mai
tare povara impozitului. La
un moment dat ea poate fi
peste puterile acestora.
Specialiştii consideră că
asemenea măsuri fiscale
pot fi aplicate numai în cazul
când este asigurată creş
terea economică reală. Dar
dacă în Ucraina deocam
dată nu există aşa ceva,

reţine de la acest pas
important. Deputaţii popo
rului, văzând că „inovaţia fis
cală din 2017” poate aduce
prejudicii mari, s-au grăbit
să acţioneze. La 4 ianuarie
în Rada Supremă a fost
înregistrat proiectul de lege
care prevede scutirea de
taxa socială unică a persoa
nelor
fizice-antreprenori
care nu au reuşit să-şi sus
pende afacerea până la 1
ianuarie 2017. Dacă legea
va fi adoptată, ea va acţiona
numai în decursul primului
trimestru. Deci, nu prevede
nici un fel de schimbări radi
cale.

TREI OREDEUNIRĂROMÂNA
PECÂNTARULDESTINULUI ŞCOLILORROMÂNEŞTI

care îşi apără fiecare şcoală. Primul
punct din proiectul dat se referă la
studierea limbii de stat. Nimeni în
şcolile româneşti nu pune la
îndoială importanţa cunoaşterii cât
mai bine a limbii ucrainene de către
elevi. Dar, în acelaşi timp, profesorii
demonstrează
necesitatea
şi
eficienţa studierii obiectelor în limba
maternă. Din concepţia reformei
învăţământului mediu general reie
se că în clasele superioare nu vor fi
nici cele trei ore pe săptămână de
limba şi literatura română, lată de ce
aceasta a trezit protestul profesorilor
români. Şeful Secţiei de învăţământ
din cadrul Administraţiei Raionale
de Stat Herţa, Octavian Magas, s-a
încumetat şi a expediat o adresare
către Ministerul învăţământului şi
Ştiinţei, explicând că 95 la sută din
populaţia raionului o constituie
românii şi învăţământul mediu
general trebuie să se facă în limba
română.
La 1 septembrie 2018 elevii din

clasa întâi vor începe procesul de
învăţământ de doisprezece ani.
Şcoala medie de bază reformată va
fi pusă în funcţiune în 2022, din
2027 - şcoala de profil, iar la 1
septembrie 2029 se vor aşeza în
bănci elevii primei clase a două
sprezecea. Deci, pe etape urmează
să fie soluţionate toate problemele
cauzate de reformarea sistemului
de învăţământ. Primul punct din
cele 10 competitivităţi ale şcolii
ucrainene noi este comunicarea în
limba de stat (şi în limba maternă
dacă aceasta nu coincide cu cea de
stat). Elevii trebuie să poată explica
prin mijloacele lingvistice întregul
spectru al fenomenelor sociale şi
culturale: în procesul de învă
ţământ, acasă, în timpul liber... Deci,
trebuie să cunoască limba maternă
şi cea de stat, dacă ne referim la
şcolile româneşti. Numai aşa poate
fi tălmăcit acest punct al concepţiei
reformei învăţământului. Profesorii
de română trebuie să lucreze în su

doarea frunţii în şcolile de gradele III, iar, potrivit propunerilor reforma
torilor, în şcolile medii de bază şi de
profil munca lor se reduce doar la
orele facultative la obiectul dat, fapt
care a şi trezit îngrijorarea peda
gogilor de la şcolile româneşti.
în unele sate din raioanele cu
populaţie românească din regiune
sunt adunate semnături întru
susţinerea învăţământului în limba
maternă. Bunăoară, la Tâmauca,
raionul Herţa, au fost adunate circa
o mie de semnături. Părinţii din
îndemnul propriu vin la şcoală şi-şi
pun semnăturile sub adresare. Pe
timpuri, la Şcoala medie de aici,
care a înveşnicit numele poetului
român Vasile Bogrea, în cadrul unui
seminar regional fostul Consul
General al României la Cernăuţi,
Romeo Săndulescu, a numit profe
sorii de română „apostoli ai
neamului”. Şi iată că se pune la cale
constrângerea cercului de activitate
a acestor „apostoli”. în p ag jnă

apărarea lor şi a şcolii româneşti
trebuie să se pronunţe în mod
deosebit oameni cu împuterniciri, cu
mandatele încrederii, iar opinia
publică să-i susţină.
Clasele superioare sunt deci
sive în formarea personalităţii
elevilor. Iar lecţiile de litera-tură şi
limba maternă au o influenţă mare
la educarea cetăţeanului. Ele
asigură continuitatea învăţămân
tului în limba maternă. Viitorii profe
sori de matematică, fizică, chimie,
biologie etc. pentru şcolile cu preda
rea în limba română vor studia
obiectele de specialitate în limba
ucraineană. Deci, pentru ei baza
posedării limbii române rămâne cea
pusă în şcoala medie, care
urmează să fie perfecţionată de
sine stătător.
Lipsa orelor obligatorii la limba şi
literatura română în şcolile de bază
şi de profil va cauza şi rărirea rân
durilor
„apostolilor
neamului”,
precum şi a doritorilor de a studia
româna la universitate. Atât timp cât
concepţia noii şcoli se află la etapa
discutării ei, trebuie de acţionat cu
argumente şi cu fermitate, căci e cu
mult mai uşor să previi incendiul
decât să-l stingi.

La Şcoala medie din Băhrineşti, sat situat chiar la frontiera
cu UE, este un minunat cabinet
de limba şi literatura română,
unde ţine lecţii profesoara Elena
Adruhovici.
Doamna
Elena
afirmă că la şcoala din satul ei
natal limba română e la ea acasă
şi aşa trebuie să fie şi în
continuare, în pofida oricăror
reforme.
alizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Primul accident rutier tragic din noul an. Patru persoane au decedat
ragicul accident s-a pro
dus în seara zilei de 12
ianuarie pe drumul de centu
ră din apropierea satului
Corovia, raionul Hliboca. Un
autoturism "Mercedes” a
încercat să depăşească un
camion de evacuare.

T

Şoferul a ieşit pe contrasens
şi s-a tam ponat cu un microbuz
"Mercedes Sprinter”. Impactul a
fost într-atât de puternic, încât

toate cele patru persoane, care
se aflau în salonul autoturism u
lui, au decedat. Alte patru per
soane au fo s t traum atizate.
Salvatorii, sosiţi la faţa locului,
au folosit utilaje speciale pentru
a debloca corpurile celor morţi.
Ulterior, surse poliţieneşti au
com unicat că în salonul "Merce
des” - ului se aflau un cernăuţean şi trei locuitori ai raionului
Chelmenţi.

Taximetrist bătut şi expropriat de maşină

oliţia l-a reţinut pe un
locuitor de 18 ani al oraşului
Storojineţ, care a atacat un
taximetrist, l-a bătut şi i-a furat
maşina.

P

Din spusele reclamantului, el l-a
transportat pe tânărul cu pricina la
Storojineţ. Ajunşi la destinaţie, în loc

de plată, tânărul i-a
aplicat şoferului mai
m ulte lovituri cu o
vargă din metal, l-a
împins din maşină, s-a
aşezat la volan şi a
plecat într-o direcţie
necunoscută. Poliţiştii
l-au
identificat pe
urme proaspete pe
atacant. Acesta s-a
dovedit a fi un tânăr de
18 ani din centrul
raional Storojineţ, care a nimerit nu o
singură dată în câmpul de vedere al
oam enilor legii. Tânărul şi-a re
cunoscut vina şi a comunicat că
peste două zile după fapta comisă a
sosit la Cernăuţi şi a incendiat maşina
pentru a şterge urmele crimei. în
prezent criminalul se află sub strajă.
Cercetările continuă.

Punct de schimb valutar jefuit la Cernăuţi

oliţiştii cernăuţeni au
clarificat
circumstanţele rezonabilei
jefuiri a unui punct de
schimb valutar din centrul
regional. Colaboratorii
Direcţiei de urmărire pena
lă au clarificat că crima a

P

fost comisă de un bărbat
în vârstă de 57 de ani.
El a recurs la un asem e
nea pas din cauza unor dato
rii mari pe credit. Incidentul sa produs în data de 6 ia
nuarie. C asieriţa punctului

A FOST RETINIIT BĂRBATUL CARE A STRANGULAT-O PE 0 RĂTRÂNĂ DE 05 DE ANI

Colaboratorii organelor de drept
l-au identificat pe criminalul, care a

strangulat-o pe o bătrână în vârstă de
95 de ani din raionul Chiţmani. Poliţiştii

500 mii grivne menite pentru
amenajarea frontierei au dispărut

au constatat că fem eia a fost asasina
tă de un consătean de 22 de ani, care
intenţiona
să
pună
mâna
pe
econom iile băneşti ale bătrânei.
Tragicul caz s-a produs la finele anului
trecut în localitatea Şipinţi din raionul
Chiţmani. Bătrâna a fost descoperită
moartă la domiciliu cu urme de violenţă
pe corp. După ce a fost reţinut, bărba
tul a povestit în detalii în ce mod a
pătruns în casa bătrânei şi cum a uciso. Criminalul a fost luat sub strajă. Au
fost fixate o serie de expertize medicolegale. Potrivit legislaţiei naţionale în
vigoare, pentru crima comisă bărbatul
riscă cu privare de libertate de la 7
până la 15 ani.

Grănicer corupt
prins în flagrant

Militar găsit mort. Versiunea
prealabilă ar fi sinuciderea
Corpul unui militar din regiunea Cernăuţi a fost găsit de
către locuitorii satului Vartikivţi din raionul Chelmenţi. în
timpul cercetărilor efectuate la locul incidentului, poliţiştii
au găsit un pistol pneum atic tip Flaubert din care s-a tras
un glonte. De asemenea, a fost găsită o legitimaţie de mili
tar pe numele lui Vonciul Oleksandr lurievyci, născut în
1993 în satul Kobolcin, acelaşi raion. Răposatul lucra în
calitate de inspector chinolog în cadrul Serviciului de
Grăniceri “Crasnoilsc”. Potrivit unei versiuni preventive,
militarul în vârstă de 23 de ani s-ar fi sinucis. în prezent,
poliţia încearcă să stabilească circumstanţele morţii m ilita
rului. Tatăl acestuia a declarat pentru anchetă că în perioa
da 9-16 ianuarie curent fiul său urma să treacă un curs de
tratam ent la Spitalul raional central din Secureni.

Organele procuraturii au constatat că filiala Centrului
Cadastrului Funciar (executor) şi Direcţia principală a
Cadastrului G eologic de Stat în regiunea Cernăuţi (solici
tant) au încheiat un contract pentru efectuarea lucrărilor de
elaborare a proiectului de am enajare a segmentului de
frontieră dintre Ucraina şi Republica Moldova pe teritoriul
regiunii Cernăuţi. însă, contrar prevederilor contractului,
persoanele cu funcţii au convenit alocarea a 500 mii griv
ne către executorul lucrărilor, sumă care nu acoperă costul
lucrărilor efectuate, potrivit o rganelor de anchetă.
Persoanele respective au fost înlăturate de la îndeplinirea
obligaţiunilor de serviciu pe perioada desfăşurării anchetei.

valutar respectiv a alertat
poliţia şi a com unicat că un
bărbat a atacat-o şi a luat cu
forţa 140 mii grivne, 2 mii de
dolari americani şi 550 de
euro. Atacantul a fost identifi
cat la scurt tim p după
comiterea crimei. Au urmat
percheziţii în locuinţa acestu
ia, în timpul cărora au fost
sustrase m ijloacele băneşti
furate, dar şi alte lucruri care
dovedesc complicitatea băr
batului la comiterea crimei.
Acesta a recunoscut că a
avut nevoie de bani pentru a
achita creditul. în legătură cu
acest incident a fost dem ara
tă o anchetă penală în baza
articolului 186 al Codului
Penal al Ucrainei.

^ C olabo ratorii organelor de
drept l-au reţinut pe un grănicer,
care a cerut mită în sumă de o mie
de euro pentru a favoriza
contrabanda cu ţigări.
Ofiţerul a fost reţinut la periferiile oraşului
Vijniţa, care tocmai intenţiona să primească o
mie de euro pentru a favoriza trecerea peste
Frontiera de stat a 20 de lăzi cu ţigări, se arată
într-un com unicat al Procuraturii regionale.
Grănicerul a fost reţinut. Banii şi ţigările au fost
confiscate.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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In flu en ţa „ L e p tu r a r iilo r ”
a su p ra fo rm ă rii p o etu lu i

(partea a doua)

„Limba şi literatura românească ne-o preda, când era sănătos, profesorul Aron Pumnul, iar când
se îmbolnăvea îl substituia profesorul dr. Ion Sbiera, ulterior profesor la Universitatea din Cernăuţi.
Aceşti doi profesori ne-au iniţiat în gramatica şi literatura românească şi ne-au predat şi puţină istorie
naţională, atâta cât era pe atuncea permis să ascultăm din istoria neamului nostru.
Profesorul Pumnul venea foarte neregulat la clasă, pentru că era mai mult bolnav, dar când venea
era o sărbătoare pentru noi, căci mult îl iubeam cu toţii pe acest bărbat bun care ne instruia cu atâta
tragere de inimă, cu atâta iubire părintească şi cu atâta linişte şi răbdare. Noi elevii nu l-am văzut
niciodată râzând. Avea veşnic o înfăţişare melancolică şi dureroasă. îl respectam cu toţii şi adese,
când din cauza durerilor ce-i frământau trupul, era silit să părăsească clasa, mulţi din noi îl petreceam
până la trăsură, şi-i ajutam să se urce în ea, iar Eminescu, pe care Pumnul îl iubea foarte mult, îl
petrecea până acasă”.
(din amintirile lui Tudor V. Ştefanelli)
in prima parte a materialului publicat în
numărul precedent al ziarului, am scris
despre felul în care este prezentat în
„Lepturariu” Dimitrie Cantemir. Şi în volu
mele urm ătoare Aron Pumnul va scrie des
pre domnitorul moldav, care în dorinţa de a
elibera ţara de otomani, se aliază cu ţarul
Rusiei, Petru I, care se angajează să-l ajute
în acest sens şi-i promite domnia ereditară
a Cantemireştilor în Moldova. însă, după
eşecul în lupta de la Stălineştila Stălineşti
pe Prut, Cantem ir, îm preună cu Ion
Neculce şi alţi boieri, care l-au susţinut pe
domnitor, a fost nevoit să se refugieze în
Rusia, unde ţarul le-a creat condiţii, iar pe
domnitorul-învăţat îl numeşte sfetnic în pro
blemele ştiinţifice. Ce s-ar fi întâmplat cu D.
Cantemir, dacă nu s-ar fi refugiat în Rusia,
ne putem închipui uşor, urmărind în istorie
soarta altor domnitori români, decapitaţi de
turci. Să-l amintim aici doar pe domnitorul
Miron Barnovschi, originar din Toporăuţi.
Din „Lepturariul” lui Pumnul aflăm multe
amănunte interesante despre personalita
tea dom nitorului. A stăzi puţini le mai
cunosc şi nu-l apreciază pe Cantemir la
justa lui valoare.
în tomul III pentru clasa a V-a şi a Vl-ea
a gim naziului de sus (1862) citim :
„D em etriu Cantem ir, Domnul Moldovei
(1710-1711, anii vieţii lui: 1673-1723). S-a
născut la Odorheiu în 26 octombrie 1673,
când tatăl său Constantin era încă sărdar.
Tatăl său se făcu Domn Moldovei la anul
1684 şi se îndatoră să trimită pe unul din fii
săi ostatici la Constantinopol: el trimise pe
fiul său cel mai mare, pe Antioh cu şase fii
de boieri. Dar după trei ani, la 1687 mere
D em etrie să-şi schim be pe frate-său
A ntioh.
Dem etriu
a
petrecut
în
Constantinopol până în 1691, în care răs
timp se ocupă cu limba şi mai ales cu muzi
ca turcească, pe care el a adus-o mai întâi
la oarecare deplinătate, puind-o în note, de
care era lipsită până atuncea. în anul 1693,
murind tată-său, se învoiră boierii să-l alea
gă Domn Moldovei în locul lui tătâne-său,
însă nu izbutiră. La 1700 s-a însurat cu
C asandra,
fata
stolnicului
Şerban
Cantacuzino, fostul Domn al României
(1678-1688). Curând după aceea, detronându-se frate-său Antiohie din Domnia
M oldovei,
m erse
cu
dânsul
la
Constantinopole, unde petrecu până în
1710, când Petru, ţarul Rusiei, declară răz
boi Turcilor. Sultanul hotărî să trimită în
asemeni îm prejurări pe Demetriu Cantemir
Domn M oldovei, în locul lui Nicolae
Mavrocordat. Cantem ir primi Domnia mai
mult din îndemnul lui Devlet Girei hanul
Tătarilor, amicul său, şi mai ales câştigând
de la marele Vezir Băltagi Mahomet promi
siunea că nu se vor cere dările cele mari,
ce se îndătinau a se plăti la numirea
Domnilor. însă abia sosi la laşila laşi, şi
îndată îi şi veni poruncă de la Vezirul, ca să
trimită banii pentru Domnie.
Astă nestatornicie din partea Turcilor
supără pe Demetriu Cantem ir într-atâta,

Sfârşit. începutul vezi ”L.C.” din 12
ianuarie 2017

cât îndată a intrat în trătăciune cu Petru
îm păratul Rusiei, prin doctorul grec
Policala pe care i-l trimise Petru înadins, şi
făcu învoială cu el, ca să se desfacă de
Turci, şi încheie alianţă cu Petru. în urma
acestei legături, Cantemir îl înştiinţă pe
Petru despre toate m işcările Turcilor, şi
în tâ rzie înadins facerea podului peste
Dunăre, cum avea poruncă de la Vezirul.
Cu toate acestea, Petru veni cu oştile prea
târziu; Turcii trecuseră Dunărea şi
ocupaseră Ţara de Jos.
De aceea Petru
pierdu
’

bătălia de
la Prut
şi răs
cum pă
ră pacea
de
la
Turci cu
n o ro a d e le
împărătes
e
i
C antem ir
trecu cu Petru
în
Rusia.
Petru îi fu des
tul de recunos
cător, căci printrun uric dat din 1
A u g u st
din
Movileu, numi pe
Demetrie Cantemir
şi pe toţi urmaşii lui
Cneji ruseşti, cu titlul
de „prea înalţi”, îi făcu
pensiuni însemnate, îi
dărui moşii întinse în
Ucraina. Cantemir se aşeză cu locuinţa în
Harikov, unde petrecu până în 1713, ocupându-se cu literatura. La 1713 merse la
Moscova, unde-i răpăusă soţia Casandra.
La 1714 fu chemat la San-Peterburg, unde
fiul lui, Şerban, fu primit în garda îm pără
tească. Aici petrecu Demetriu până la
1715, când se întoarse la moşiile sale,
unde sfârşi istoria turcească, începută încă
la Constantinopole.
în 1718 se însură de a doua oară cu
fata Cneazului Trubeţkoi, şi petrecu la SanPeterburg până în 1720, când însoţi pe
îm păratul în războiul cu Perşii. în acest războiu purta Demetrie Cantemir şi Tolstoi
grija trebilor politice. în iulie 1721 sosiră în
Astrahann. De atunci a început Cantemir a
simţi durere la rărunchi, îm preunate cu fri
guri ascunse care-l supuneau uneori la
atâta slăbiciune, încât nu se putea scula

din pat câte trei, patru zile. In Auguste,
merse în Persia; dar boala îi mergea tot
crescând; de aceea îşi făcu testamentul, şiI încredinţă îm păratului. După aceea se
întoarse la moşiile sale, unde se ocupă cu
zidirea unei biserici, până în 1723, când la
21 August se mută din viaţa pământească.
D e m e t r i u
Cantemir era
la stat de
m ijloc, mai
m ult slab,
d e c â t
g r a s ;
pururea
vesel;
vorba
lui era
fo a rte
b lâ n 
dă şi
plă-

cută;
se scula de
dimineaţă şi se ocupa cu
literatura până la amiază-zi. El ştia
limbile: româneasca, latina, italiana, grea
ca, ruseasca, arabica, turceasca şi perseasca, şi înţelegea bine: elenica, franţu
zeasca şi slavona. Se ocupa mai mult cu
istoria, deşi îi plăcea foarte mult filosofia,
m atem atica şi m ecanica. Ca literatoriu
ocupă loc între cei întâi învăţaţi ai veacului
său. Pentru români are el un preţ îndoit, şi
ca Domnitor Moldovei, şi ca istoric, căci
nimeni n-a scris mai cu foc pentru Români
şi mai cu iubire decât el, cum arată
„Cronicul Românilor” compus de dânsul.
Despre Antioh Cantemir, fiul lui Dimitrie
Cantemir, care a fost cel mai mare poet al
Rusiei pe timpul său, despre carele şi
Farni, cel mai adânc cunoscător al literatu
rii slavone, încă zice că „el a fost întâiul
întem eietor al adevăratei poezii ruseşti.
Mai presus de Antioh Cantem ir nu a fost
nici Lomonosov. Ei pot fi de o potrivă, şi au
fost mari după înrâuririle lor asupra literatu
rii ruseşti”.

„Tot fiu de rumân al Moldovei, scrie
Pumnul în „Lepturariu”, a fost şi Herescul,
bărbat neuitat în istoria luminării Rusiei
carele a fost şi literatoriu şi întâiul curătoriu
al Universităţii din Moscovia”. Autorul con
chide: „lată nobili români! Cum ne convinge
istoria Moldovei, că străbunii noştri au fost
pururea oameni mari, întemeitori de ştiinţe
şi de cultură nu numai pentru sine şi în ţara
sa, dar au fost şi învăţătorii, luminătorii şi ai
altor ţări. Adică a tuturor ţărilor, unde i-a
alungat soarta vieţii”.
Istoricul literar bucovinean, Constantin
Loghin, în lucrarea „Aron Pumnul - Mihai
Eminescu” găseşte şi alte afinităţi între
„Lepturariu” şi alte poezii eminesciene.
Astfel, „Rugăciunea unui dac” despre
care unii istorici literari scriu despre influen
ţa lui Schopenhauer, şi că are o influenţă
budistă, este în realitate inspirată tot din
„Lepturariul” lui Aron Pumnul, în care el
scrie despre „viaţa Dacilor, firea lor nobilă şi
curajul lor în războaie. „Ceea ce insufla mai
mult curajul lor, scrie A. Pumnul, a fost cre
dinţa aceea mare cum că moartea este
numai o trecere, de la un loc la altul şi cum
că ei, îndată ce trec din lumea aceasta, se
îm preună cu D-zeul lor Zam olxe...”. Şi
dacul lui Eminescu este recunoscător lui
Zamolxe: „Astfel, numai Părinte, eu pot săţi mulţum esc/ Că tu mi-ai dat în lume noro
cul să trăiesc”. într-o altă poezie, „Egiptul”,
scrisă în anii tinereţii, inspirată din lecţiile
profesorului, care încă în „Lepturariul” din
clasa l-a include informaţii despre Egipt
şi-i orientează pe elevi în mitologia
greco-rom ană, în lum ea ze ilo r lor.
Multe am ănunte din istoria patriei,
Em inescu
le-a
aflat
tot
din
„Lepturariu”.
Ca
şi
profesorul
său
în
„Lepturariu”, Eminescu a ridicat pe
toţi scriitorii epocii sale. Poetul îşi
justifică punctul său de vedere:
„Când ieu în mână pe Daniil
Scavinschi sau Alecu Donici sau cine ar fi
din scriitorii vechi, cu toată neadâncimea
simţirii sau cugetării, cu toată lipsa de gust
estetic chiar pentru formă, dacă nu am tot
deauna mulţămire, cel puţin nu simt nemulţămire, pe când dacă ieu pe toţi modernii...
sim t deja iritarea de la întâia linie, un desgust ce nu pot descrie”.
Aron Pumnul a trezit în sufletele tinere
tului studios bucovinean interesul pentru
limba şi literatura română. El a deşteptat
elevilor săi conştiinţa naţională şi s-a îngri
jit ca această conştiinţă să rămână vie din
generaţie în generaţie. A fost cel mai iubit
profesor al lui Mihai Eminescu. Poetul şi-a
dobândit la Cernăuţila Cernăuţi nu numai
primele noţiuni de cultură generală, el şi-a
form at aici sufletul românesc, în mediul
bucovinean. De aici, din Cernăuţi, a pornit
spre Blaj şi mai departe prin Transilvania,
ca să-şi cunoască neamul, păstrându-i
recunoştinţă eternă părintelui sufletesc Aron Pumnul.

Alexandrina CERNOV,
membru de onoare al Academiei
Române
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Cătălin Haşa vă invită
la un concert inedit

ătălin Haşa s-a născut în localitatea Stremţ, judeţul i
Alba, la 19 mai 1988. El a devenit una dintre cele
mai importante voci masculine ale judeţului, datorită
numeroaselor trofee pe care le-a câştigat în decursul
anilor. Pe când era Cătălin Haşa de-o şchioapă, unchiul
său Valentin, din localitatea Stremţ (sat în care a copilărit
şi a crescut tânărul solist de muzică populară), venea
seara lângă patul nepotului şi-i cânta piese din repertoriul
zonei, să-i fie somnul mai dulce.
_________________________________________________________ I

C

Aşa se face că a crescut de mic
cu muzica populară, iar de la vârsta
de 5 ani a început şi Cătălin să cânte.
După şcoala generală a urmat semi
narul teologic din Alba Iulia, unde
pasiunea pentru folclor a crescut în
intensitate. „In seminar am învăţat să
cânt pe note şi ceea ce înseamnă

teorie muzicală. Profesorii din
seminar şi cei din satul Stremţ au fost
mereu alături de mine, rn-au ajutat
mult să progresez. îmi amintesc cu
drag de profesoara Monica Stan din
Stremţ, prin intermediul căreia am
cunoscut-o pe profesoara Leontina
Fărcaş. Aceasta m-a învăţat să cânt

corect, să îmbrac un costum popular,
practic ea m-a descoperit. De altfel,
de fiecare dată când primesc un
costum popular nou, mă duc la ea săi cer părerea. Dacă spune că e de
valoare şi-l pot purta pe scenă, mă
conformez, dacă nu, îl piui în dulap,
la colecţia de costume. Majoritatea
costumelor populare le primesc de la
oameni care, văzându-mă cântând,
mă contactează să-mi facă asemenea
cadouri”, spune Cătălin Haşa.
în familia lui Cătălin, toată
lumea cântă. Bunicii din partea

mamei şi tatălui au cântat, mama sa
doineşte, tatăl are şi el voce, sora şi
fratele lui cântă şi ei. Cătălin este,
însă, vedeta familiei. La primul festi
val la care a participat, în Câmpeni, a
obţinut locul III, iar apoi a obţinut
marele premiu la cam toate festival
urile la care a participat.
Pentru a vă convinge de vocea-i
puternică şi talentul acestui tânăr
interpret aveţi posibilitate, stimaţi
cititori, fiind prezenţi la cea de a
doua ediţie a spectacolului folcloric
”Hai să dăm mână cu mână”,

consacrat Sărbătorii naţionale Unirea Principatelor Române din 24
ianuarie 1854, care se va desfăşura în
incinta Palatului Academic din
Cernăuţi, cu participarea interpre
tului Cătălin Haşa şi taraful său de
muzică populară. Intrarea va fi liberă
cu începutul la ora 16.00. Iar în după
amiaza zilei de 25 ianuarie, acelaşi
spectacol va fi susţinut şi pe scena
Căminului cultural din Vancicăuţi,
raionul Noua Suliţă, la invitaţia
Primăriei şi a locuitorilor din această
frumoasă localitate.

TradiţHle bacovinoM n r face
înconjurai lumii şipestetotvorfi admirate

entrul metodic de
învăţământ şi cultu
ră din Bucovina a găzduit,
duminică, 15 ianuarie, o
întâlnire în cadrul unei
mese rotunde, dedicată
păstrării, dezvoltării şi
promovării tradiţiilor
Anului Nou şi Crăciunului
în Bucovina, cu participa
rea oficialilor şi experţilor
din regiunea noastră, dar
şi din ţările vecine.

C

Cu această ocazie, dar şi cu
prilejul marcării zilei de naştere a
marelui poet naţional Miliai
Eminescu, şi Zilei culturii
naţionale,
şefiil
Consiliului

Judeţean Suceava, Glieorghe
Flutur, prezent la întâlnire, a trans
mis iui salut românilor din regiu
nea Cernăuţi, pe care i-a felicitat
pentru eforturile pe care le fac pen
tru a păstra limba, tradiţiile şi obi
ceiurile. De asemenea, a ţinut să
mulţumească autorităţilor locale
pentru colaborare şi organizarea
evenimentului „Malanka-F est2017”, în cadrul căruia judeţul
Suceava a fost reprezentat de
„Capra” de la Mălini şi Ansamblul
“Piatra Şoimului” din Câmpulung
Moldovenesc.
Şeful Administraţiei Regio
nale de Stat, Oleksandr Fişciuk, de
asemenea prezent la această
şedinţă culturală, a salutat oaspeţii

din România, Polonia şi Ungaria,
care au sosit la Cernăuţi intr-o
perioadă specială, perioada minu
natelor sărbători de iarnă, care la
neamul nostru simt foarte bogate
în tradiţii, obiceiuri, datini. Potrivit
dumnealui şi tuturor celor prezenţi
la şedinţa de duminică, astfel de
întâlniri simt întotdeauna bineve
nite şi au o influenţă pozitivă asu
pra noastră, iar „Malanka-Fest” a
demonstrat o dată în plus faptul că
bogăţia şi frumuseţea tradiţiilor,
păstrate din străbuni peste vre
muri, simt adevărate comori ale
generaţiilor de astăzi şi celor vii
toare, care sperăm că vor face
înconjurul lumii şi peste tot vor fi
admirate.

C el m ai atrăgător
bărbat a l a n u lu i 2016
ctorul nord-irlandez
Jamie Dornan, în vârstă
de 33 de ani, protagonistul
francizei cinematografice
"Cincizeci de nuanţe ale lui
gri/Fifty Shades of Grey", a fost
desemnat cel mai atrăgător
bărbat al anului 2016.
Jamie Dornan va putea fi văzut în
această iarnă pe marile ecrane alături de
Dakota Johnson în cel de-al doilea film
al francizei ”Fifty Shades of Grey”, înti
tulat ”Fifty Shades Darker/Cincizeci de
nuanţe mai închise”, ce va avea premie

A

ra în România pe 10 februarie.
Ultimul film al trilogiei ”Fifty
Shades” va avea premiera pe marile
ecrane în anul 2018.
Jamie Doman a avut o relaţie cu
actriţa Keira Knightley din 2003 până în
2005. S-a căsătorit cu actriţa şi cântărea
ţa Arnelia Warner în comitatul britanic
Somerset, pe 27 aprilie 2013. Prima fiică
a cuplului, Dulcie, s-a născut în noiem
brie 2013. A doua fiică a cuplului a venit
pe lume pe 16 martie 2016. Cei doi ţin
foarte mult la viaţa lor privată.

_
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oetul-academician de la
Chişinău, Nicolae
Dabija, în preajma împlinirii a
167 de ani de la naşterea lui
Mihai Eminescu, s-a întrebat
pe sine: cum de reuşeşte
poporul evreu să-şi menţină
identitatea în decursul a mai
bine de două milenii? Şi a răs
puns: identitatea lui este
„Tora". Eminescu este acea
„Toră" care îi ajută pe românii
de pretutindeni să-şi menţină
identitatea, a concluzionat
notoriul poet. Este un adevăr
confirmat şi de viaţa
spirituală a comunităţii
româneşti din regiunea
Cernăuţi, desfăşurată sub
raza călăuzitoare a icoanei
stelei cu numele Eminescu.

P

De acum înainte ziua de 15 ianua
rie va avea pentru români o
semnificaţie dublă: ziua de naştere a
Poetului lor naţional şi cea a culturii
naţionale. Or, Mihai Eminescu este
piatra triunghiulară în această
„coloană a infinitului”. La Cernăuţi ea
a fost marcată în mod oficial la cel mai
înalt nivel, cu participarea primelor
persoane din conducerea regiunii şi a
oraşului, precum şi a unei delegaţii
solide din judeţul Suceava şi a întregu
lui corp diplomatic al Consulatului
General al României la Cernăuţi, şi cu
o diversitate de acţiuni culturale.
Depunerea de flori la bustul lui
Eminescu din curtea casei lui Aron
Pumnul şi la monumentul lui „de sub
teiul secular” a coincis în timp cu ser
viciul divin de duminică de la
bisericile din oraş. Ca în faţa altarului
au fost rostite cuvinte elogioase la
adresa Luceafărului poeziei româ
neşti. Şeful Administraţiei Regionale
de Stat Cernăuţi, Oleksandr Fişciuk, a
accentuat că piatra de temelie a acestui
monument a fost pusă de preşedinţii
Ucrainei şi României, iar preşedintele
Consiliului Regional, Ion Muntean, a
amintit că în rezultatul colaborării
organelor puterii cu societăţile
naţional-culturale româneşti bustul lui
Mihai Eminescu au fost ridicat şi în
centrele raionale Herţa, Noua Suliţă şi
Hliboca. Primarul Cemăuţiului,
Oleksii Kaspruk, numindu-1 pe
Eminescu „marele cemăuţean”, a
declarat: „Cemăuţiul era cândva numit
„capitala neoficială a Europei”. In
anul 2024 vom încerca să participăm
la concursul pentru titlul de „capitală
culturală a Europei”. Sunt convins că
Cemăuţiul n-ar putea fi numit „capita
lă culturală a Europei” lără luarea în
considerare a contribuţiei comunităţii
româneşti, a marilor reprezentanţi ai
culturii şi literaturii ei”.

Imunitate spirituală
împotriva înstrăinării noastre
din Cernăuţi, a ajuns la cea de a
12-a ediţie.
Majoritatea participanţilor la
concurs
purtau
costume
naţionale, iar în suflet - marea
dragoste faţă pe creaţia
eminesciană. Elevii de la Şcoala
medie nr. 1 din Ciudei, au ieşit în
faţa juriului (din care au făcut
parte şi poeţii Vasile Tărâţeanu,
Simion Gociu) cu vioara şi flau
tul. In afara concursului au
participat şi doi elevi din
Colincăuţi, raionul Hotin, unde
procesul de învăţământ decurge
în limba ucraineană, însă
vlăstarii româneşti mai înmugu
resc. In categoriile de vârstă
învingători au devenit Tatiana
Govomean (Gimnaziul nr.6),
Caterina Magas (Buda Mare) şi
Andrei Scripcaru (Şcoala medie
nr.10). Consulul General al
României la Cernăuţi, Eleonora
Moldovan, a declarat că toţi
participanţii la concurs, în afară
de premii băneşti, cărţi
româneşti, în timpul vacanţei de
vară vor pleca într-o tabără de
odihnă în România, Iar ministrul
consilier, Ionel Ivan, a lansat
iniţiativa ca în lima martie să fie
organizat un concurs de poezie
ciiim cswiaim

Conducătorul delegaţiei din
judeţul Suceava, Gheorghe Flutur,
preşedintele Consiliului Judeţean, a
mulţumit localnicilor pentru faptul că
ştiu să-şi onoreze înaintaşii, să-şi
păstreze limba română şi să organize
ze asemenea evenimente în cinstea
marelui Eminescu. „Este un moment
foarte important pentru Cernăuţi,
pentru că de Ziua culturii naţionale, de
ziua Marelui Eminescu comunitatea
românească demonstrează că e demnă
de această continuitate de valori şi spi
rit eminescian”, a constatat în faţa
monumentului lui Eminescu Consulul

General al României la
Cernăuţi, Eleonora Moldovan.
în sunet de fluier şi
bucium, melodie înălţătoare în
interpretarea unor muzicanţi
amatori din satul Mălin,
judeţul Suceava, de la baştina
unui tragic poet român din
perioada postbelică, Nicolae
Labiş, au fost depuse flori vii
la monumentul lui Mihai
Eminescu.
Apoi acţiunile consacrate
aniversării ordinare a naşterii
Luceafărului au continuat la
Gimnaziul nr. 6 cu concursul
declamatorilor de poezie
eminesciană de la şcolile
româneşti din oraş şi din raioa
nele regiunii, concurs, care,
după cum a menţionat unul
dintre organizatorii lui, Ilie
Tudor Zegrea, preşedintele
Societăţii Scriitorilor Români

„Malanka-Fest’ -

estivalul tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „Malanka-Fest" de la
Cernăuţi, pe an ce trece, devine tot mai popular şi îndrăgit de spec
tatori. Că la 15 ianuarie cernăuţenii şi oaspeţii oraşului vor fi martorii
unei feerii nemaipomenite se ştia mai înainte, după „Malăncile" de la
Crasna, Horbova şi Vaşcăuţi, desfăşurate cu mare succes.

F
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ucraineană şi de poezie şevcenkiană în
traducere românească.
La Casa Naţională s-a desfăşurat
dezbaterea cu tema „Eminescu - Poet
al Fiinţei”, ţinută de docentul Lora
Bostan de la Catedra de Filologie Ro
mână şi Clasică a Universităţii
cemăuţene, şi profesorul de la
Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava,
Aurel
Buzincu,
de
Alexandrina Cemov, membru de
onoare al Academiei Române, şi de
poetul Mircea Lutic, laureat al
Premiului „M.
Eminescu” al
Academiei Române. Discuţiile au fost
însoţite de un recital de poezie
eminesciană, prezentat de studenţi de
la Universitatea din Cernăuţi.
Ziua Eminescu şi cea a culturii
româneşti s-a încheiat cu un program
de romanţe pe versurile poetului
nostru naţional, care au răsunat în
localul Centrului Cultural Român
„Eudoxiu Hurmuzachi”.

La ediţia din anul curent a Festivalului
măştilor au participat 49 de colective nu numai
din Bucovina, dar şi din regiunile Hmehiiţki,
Temopil, Transcarpatia, Ivano-Frankivsk,
precum şi din Moldova şi România, hivingători
au devenit artiştii amatori ingenioşi din Cealior,
reprezentând un subiect din Egiptul antic, care au
primit iui premiu bănesc de 50 mii grivne.
Horbovenii, care au purtat pe străzile Cemă
uţiului „Calul Troian” şi „Cocoşul de foc” au
ocupat locurile doi şi trei, primind premii de 30
şi 20 mii grivne.
Au rămas nemulţumiţi participanţii din
Crasna, care, mai de fiecare dată, s-au numărat
printre învingătorii festivalului. Ei s-au ales doar
cu dovezile că în timpul votării a fost închisă
linia pentru voturile în favoarea crăsnenilor.
- Malanca de la Crasna este o veche tradiţie
populară românească. Pentru ea simt străine
subiectele şi ciudăţeniile născocite. La festivalul
nostru de la Crasna au venit oaspeţi din diferite
ţări europene, ba chiar şi din Japonia. A sosit şi
iui om de ştiinţă de la Kiev care consideră că
„Malanca de la Crasna” este ceva deosebit şi
merită trecută în lista UNESCO. Nu am venit la
Cernăuţi să câştigăm premii în bani, am venit să
demonstrăm tradiţia noastră populară. Iar dacă
am fi câştigat vreun premiu, acei bani erau
folosiţi în scopul tratării bolnavilor de cancer, a
declarat deputatul Consiliului Regional, Ştefan
Mitric.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Tenis de masă

Preşedintele
LPF Serhii
Makarov
a comentat
situaţia din
Liga I
Preşedintele Ligii Profesionale de
Fotbal (LPF) Serhii Makarov a comentat
situaţia din Liga 1. ”Nu există o tendinţă
îmbucurătoare. Sunt semnale de alarmă
venite din partea mai multor cluburi, dar
noi rămânem optimişti. Cea mai gravă
situaţie este la FC Skala. Majoritatea

Medalii de bronz
pentru gimnaziştii din Crasna

echipelor au început pregătirile către
următorul sezon fotbalistic de primă
vară. De asemenea şi FC Bucovina
întâmpină dificultăţi majore, însă condu
cerea cluburilor ne asigură că toate
problemele vor fi soluţionate”, a menţio
nat S. Makarov.

TURNEU U i VUIII IA HERŢA
Şcoala sportivă, care funcţionează pe lângă Liceul din Herţa, a
desfăşurat un turneu de volei între elevii Şcolii sportive pentru copii şi
tineret şi şcolile din raion, anunţă hertsa.info.
La competiţie au participat doar trei echipe, însă lupta pentru cucerirea titlului
de învingător a fost foarte încinsă. Astfel, locul întâi le-a revenit sportivilor de la
Şcoala din Hreaţca. Pe locul doi s-a situat echipa Şcolii din Mogoşeşti, iar pe locul
trei - echipa Liceului din Herţa. Echipele participante au fost premiate cu diplome
şi mingi de volei, care au fost înmânate de către directorul Şcolii sportive pentru copii
şi tineret, Gheorghe Tincu.

în cadrul celei de a 72-a ediţii a
Spartachiadei regionale între elevii şcolilor
medii din regiune, echipa Gimnaziului din
Crasna (raionul Storojineţ) s-a clasat pe
locul 3 la proba tenis de masă. La
competiţie au participat 14 echipe, care au
fost împărţite în 4 subgrupe. Astfel, echipa
din Crasna i-a avut ca adversari în grupă
pe sportivii din Secureni, Chelmenţi şi
Noua Suliţă. Crăsnenii s-au impus în faţa
echipei din Secureni cu scorul de 4:0, apoi
în faţa celor din Chelmenţi - scor 3:1 şi în
ultima partidă - în faţa echipei din Noua
Suliţă cu scorul de 3:2, notează

storojineţ.info. în prima partidă din finala
competiţiei sportivii din Crasna au învins
cu scorul de 3:1 în faţa echipei oraşului
Cernăuţi, pentru ca ulterior se cedeze în
faţa echipei din raionul Putila - scor 2:3. în
ultima partidă din finală crăsnenii sunt
învinşi de echipa raionului Hliboca, cu sco
rul de 1:3. Astfel, echipa Gimnaziului din
Crasna formată din sportivii Gherman
Andrei, Mitric Roman, Bruja Valentina şi
Romaniuk Maria-Marinela, precum şi
reprezentantul echipei Romaniuc llie, se
clasează pe locul trei.

TENIS: Olga Savciuk şi românca Raluca
Olaru au câştigat turneul de la Hobart
erechea formată din românca
Olga Savciuk şi românca
Raluca Olaru a câştigat finala de
dublu a turneului de la Hobart în
faţa cuplului Gabriela Dabrowski
(Canada) / Yang Zhaoxuan
(China).

P

După ce au cedat primul set cu 0:6
în faţa adversarelor cotate cu a treia
şansă la câştigarea trofeului, Savciuk
şi Olaru au revenit în meci şi au
câştigat actul secund cu 6:4 pentru ca
apoi să se impună în super tiebrake cu
scorul de 10:5. Este al doilea turneu din
circuitul WTA câştigat de această pere
che, care s-au mai impus în anul 2008
în turneul din capitala uzbekă, Taşkent.

SCHIMBĂRI MAJORE ÎN FOTBALUL INTERNAŢIONAL. FIFA A DECIS:
CAMPIONATUL MONDIAL CU 48 DE ECHIPE ÎNCEPÂND DIN 2026!
otbalul mondial intră oficial într-o nouă
eră, după ce membrii Consiliului FIFA au
votat creşterea numărului echipelor calificate
la turneele finale ale Campionatului Mondial
de la 32 la 48, începând cu ediţia de peste 9
ani, din 2026. Propunerea i-a aparţinut
noului preşedinte FIFA, Gianni Infantino, şi
s-a numărat printre promisiunile cu care
acesta a câştigat campania electorală anul
trecut.

F

O altă schim bare
importantă va apărea în
modul în care echipele
vor fi împărţite în grupe.
Cele 48 de echipe califi
cate la turneul final vor
urma să fie împărţite în
16 grupe a câte 3 for
maţii (în prezent avem 8
grupe a câte 4 echipe),
astfel încât numărul
meciurilor să nu creas

că foarte mult. Primele două echi
pe din fiecare grupă se vor califi
ca mai departe, după care vor
urma “16”-imi de finală, optimi,
sferturi, sem ifinale şi finală.
Practic, pentru câştigarea trofeu
lui o echipă va trebui să dispute 7
partide (două în faza grupelor,
plus cinci în fazele eliminatorii),
ca şi în prezent (trei în faza gru
pelor, patru în fazele eliminatorii),
relatează Prosport.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Sufletul pereche nu se pierde [bancuri

După o ceartă zdravănă, după
ce s-au mai calmat un pic, soţul o
întreabă gingaş pe soţie:
- Scumpa mea, în caz dacă mă duc la alta,
o să-ţi pară rău?
Soţia:
- Şi de ce, naiba, ar trebui să-mi pară rău
după o fem eie necunoscută?
* * *

Vine Petrică la Maria şi o întreabă cu ochi
rugători:
- Mărie, pot să te folosesc ca femeie?
- Nu ţi-e ruşine să mă întrebi aşa ceva. Eşti
I încă mic de tot, dar iată ce gânduri îţi trec prin
I minte!
- Mărie, asta ţie îţi trec prin minte gânduri
■ murdare. Am vrut să te rog să-mi scoţi mingea
din WC-ul femeilor.
* * *

ţ

Şeful se răsteşte enervat la subalternul
său:
- Am o singură întrebare: de ce aţi întârziat
•
azi la serviciu?
- Se poate să vă răspund tot cu o
L întrebare?
- Zii! - strigă acela şi mai înfuriat.
- Vreau să ştiu de ce îmi reţineţi salariul?
- Păi, odată şi odată o să-l primeşti.
^
- Vedeţi că şi eu am venit, totuşi, la
serviciu.
* * *
|

plâns mult tânăra femeie şi a blestemat ziua când l-a
cunoscut pe Valeriu. Dar ce era să facă? Le înghiţea în
suspine pe toate. Spera mult că poate odată cu naşterea fetiţei
inima i se va muia. Dar, ţi-ai găsit! Odată întors de la Moscova i-a
declarat că are o altă soţie şi copil acolo, departe, şi că ea ar
trebui „să-şi ia catrafusele şi să se care la Moldova de unde a
venit".

A

După o băută zdravănă până-n zori cu
prietenii de pahar, a venit omul nostru acasă
şi a pus-o pe Alexandra în faţa faptului:
- Pleacă din casa părinţilor mei, căci
locul tău nu este aici. Mă duc din nou la
Moscova pentru ca să mă întorc acasă cu
soţia şi copilul meu.

Casa mătuşii îi devine refugiu
temporar____________________
In zadar a încercat Alexandra să-l
convingă că nu face bine. Şi mama lui
Valeriu a tot plâns şi l-a rugat să se lase deale lui. Nu i-a stat nimeni în cale. Nici copil,
şi nici soţie nu avea în Rusia - i-au spus-o
nişte oameni din sat. Pur şi simplu, lui
Valeriu îi plăcea o astfel de viaţă. Şi unde era
să se ducă biata femeie cu copil în braţe. A
avut noroc de-o mătuşă de-a lui Valeriu,
căreia i s-a făcut milă de ea şi care i-a
propus să treacă cu traiul într-o casă
bătrânească ce-i rămăsese ca moştenire de
la părinţi. Nu era cine ştie ce lux în acea
casă, dar, de bine, de rău, avea unde trăi
femeia. Rudele soţului au asigurat-o cu
lemne necesare pentru a trece cu bine
iama. Şi aşa se perindau una după alta
zilele Alexandrei, scăldate în lacrimi şi în
amintiri amare. îşi aducea aminte mereu de
ziua când s-a despărţit de llie, care o ţinea
ca pe palmă şi se gândea întruna la el. în
rarele cazuri când avea ocazia să fie la
Cernăuţi, se uita la fiecare trecător. îşi dorea
mult să-l întâlnească din nou pentru a-i cere
iertare. Pe unde-o fi acum? Ştia de la nişte
colegi că a revenit la baştină şi s-a angajat
în calitate de pediatru la un spital din centrul
regional. Şi doar atât.

Şi aşa, măcinată de aceste amintiri,
Alexandra se pomeni în faţa unei case mari,
unde stopă maşina. Fata de pe banca din
faţă îşi luă rămas bun de la şofer şi coborî în
grabă. Vântul de afară sufla parcă cu mai
multă furie şi drumurile erau aproape
acoperite de troiene purtate de viscol.
- Treceţi în faţă, o îndemnă şoferul
galant pe Alexandra. Aici este mai cald. O să
încercăm să răzbatem până în satul unde
locuiţi.
Şi coborî imediat pentru a-i deschide
portiera. Urcând în maşină femeia încre
meni. La volan era chiar llie, acel cu care a

(Sfârşit. începutul vezi „L.C.”
din 12.01.2017)

împărţit atâtea bucurii şi alături de care a fost
atât de fericită. Nici bărbatul nu a
recunoscut-o dintr-odată. Abia atunci când ia pronunţat numele l-au trecut şi pe el fiorii.
S-au privit în ochi timp de câteva minute, llie
a fost primul care a rupt tăcerea.
- Pescăruşul meu blând, unde te-ai
pierdut atâta amar de vreme? Nici nu-ţi
închipui câte zile şi nopţi la rând am tot
căutat răspunsul la această întrebare.
Alexandra începu să plângă.
- Dragul meu, llie. Aceasta a fost, poate,
cea mai mare greşeală din viaţa mea.
Dumnezeu mi te-a scos în cale cu ani în
urmă, dar eu nu am ştiut să mă folosesc de
acel dar sfânt al destinului. Am blestemat
mult clipa când ţi-am închis uşa în faţă. îmi
închipui cât de mult te-am făcut să suferi.
Nici mie nu mi-a fost mai dulce. Zile şi nopţi
la rând am plâns. Te căutam peste tot în
oraş pentru a-ţi cere iertare şi iată că acel
moment a sosit acum.
- Nu trebuie să-mi ceri iertare, o linişti
bărbatul. Nu ai nici o vină. Şi eu mă simt
vinovat pentru că nu am ştiut să cedez atun
ci din orgoliul meu. Oricum, lucrurile se aran
jau de la sine. Dar, ce a fost, a fost.

erau singura alinare___________
El pomi motorul şi prinse a-i destăinui
cât de greu a suportat durerea despărţirii. A
avut noroc de serviciul, unde a fost angajat
în acele zile de toamnă. Nu-I ademenea
nimic atunci - nici colegele din secţia în care
lucra, nici serile la care era invitat de prieteni.
Gândul îi era mereu numai la Alexandra. Şia pus în gând că oricum odată o va întâlni.
Părinţii îl linişteau spunându-i că sufletul
pereche nu se pierde niciodată şi într-o bună
zi o va găsi pe cea cu care-i este sortit să-şi
ducă viaţa. Cea mai mare bucurie i-o
aduceau copilaşii, pe care-i trata ca medic.
Atunci când privea în ochii lor nevinovaţi,
uita de toate pe lume. Se împăca cu gândul
că într-o zi o va întâlni în mulţime şi toate
lucrurile vor reveni la normal. Visa la o
familie trainică, în care să domnească
pacea şi buna înţelegere şi în care să se
audă mereu râsul zglobiu al copilaşilor. O
astfel de familie plănuiau pe timpuri când
erau împreună cu Alexandra. Şi iată că acea
zi neagră le-a rupt toate planurile. Tot aşa
povestind, s-au pomenit că nu mai pot să
circule mai departe. Era prea troienit drumul.
Până la satul cu pricina mai rămăseseră
vreo patru kilometri.

- Ce mă fac acum? - întrebă, aşa, pen
tru sine, Alexandra.
llie nu o lăsă să se gândească mult.
- Ne întoarcem la Cernăuţi. Poate până
mâine se potoleşte şi vântul.
- Nu cred că s-ar cuveni să procedez
astfel, spuse şovăind Alexandra.
- î n casa mea te vei simţi mai bine decât
acasă, te asigur. Vezi că şi natura este de
partea noastră, insistă llie.
Şi cei trei au luat cale întoarsă spre
Cernăuţi. Casa cea atât de străină pentru
Alexandra a rămas undeva printre nămeţi.

N evasta găseşte înregistrarea de la
propria nuntă în coşul cu gunoi. Evident,
începe să ţipe la bărbat:
- Ce ar însem na asta, măi omule!?
- Ce să fie? Este un film documentar
despre un tânăr cu suflet bun, care şi-a ruinat
viaţa.
* * *
Ce zici iubi iti
place cum mi-am
epilat zonele intime?

Vă spuneam la început că llie moştenise
un apartament spaţios în centrul Cernăuţilor
de la un unchi al său. Revenit de la studii, Ia amenajat cu gust după cum şi-a dorit. în
acea noapte llie şi Alexandra şi-au cerut
iertare unul de la altul şi şi-au jurat credinţă
pe toţi vecii. Au decis să meargă mai întâi la
părinţii lui llie, apoi la Moldova pentru a le
cere binecuvântarea. Şi pe timpul când
cireşii erau în floare au jucat şi o nuntă
frumoasă. Cu acordul comun al celor doi
Victoriţa a fost înfiată de llie şi a luat numele
său de familie, devenind bucuria cea mare
pentru părinţi. Alexandra şi-a încheiat şi ea
studiile şi a devenit cardiolog. Peste vreo doi
ani a adus-o pe lume pe Diana şi pe Ionel.

Mar e î ^ â l n ^ ^ e s c o p e r ^ ^ ^ ^ "
Au trecut de atunci vreo 20 de ani.
Victoriţa a păşit pe urmele părinţilor şi
studiază medicina la Cernăuţi, iar cei doi
gemeni mai mici sunt studenţi la politologie.
Alexandra şi llie au păstrat ani la rând
taina Victoriţei. Fata avea s-o descopere
abia la 20 de ani când a venit în ospeţie la
bunica.
- Ce mare şi frumoasă te-ai făcut,
Victoriţa, o netezi blând bătrâna, llie a făcut
totul pentru tine măcar că...
Şi femeia îşi dădu seama că a trebuit să
tacă. Victoriţa a insistat, dar nu a mai putut
scoate nici un cuvânt din ea. A revenit acasă
şi, evident, l-a luat la întrebări pe tata, faţă de
care nu avea nici un secret.
- Vezi, scumpa tatei, viaţa nu este întot
deauna cum ne-o dorim. Oamenii mai
greşesc în tinereţe, dar Dumnezeu îi
întoarce pe calea cea bună.
Şi-i înşiră toată istoria, asigurând-o că
totdeauna a fost şi va rămâne odorul lui cel
scump.
- Nici eu nu vreau să ştiu de un alt
părinte. Tată mai bun ca tine nu este în
lumea asta, îi zise fata. Voi face totul ca să
fiţi mândri de mine.
Deja de un an de zile Victoriţa lucrează
în calitate de medic-pediatru
sub
îndrumările şi supravegherea tatălui, iar llie
îi transmite cu mult drag toate tainele aces
tei meserii sfinte.

Dumitru VERBIŢCHI

Soţia se sclifoseşte înaintea bărbatului:
- Dragul meu, nici nu mai ţin minte când miai spus ultima dată că mă iubeşti.
Acela abătut cu treburile lui, îi răspunde
tăios:
- Draga mea, ţi-am spus o dată şi pentru
totdeauna că ”Te iubesc!”. Dacă va interveni
vreo schimbare, te anunţ imediat.
* * *
Doi amici stau de vorbă. Unul se laudă
celuilalt:
- Pentru mine cel mai uşor lucru este să-mi
planific vacanţele.
- Cum aşa?
- Cum? Şeful îmi spune când, iar soţia îmi
spune unde.
* * *

■.
I

întâm plare în timpul recensământului:
- Numele dumneavoastră?
- Adam.
- Numele soţiei?
- Eva.
- Stranie coincidenţă. Este şi un şarpe pe
aici?
- Da, mamă-soacră, te caută cineva.
* * *

Un şofer este tras pe dreapta de către un
® inspector de la poliţia rutieră.
_
- Şi cum, stimate domn, pe gheaţa asta
L conduci cu 80 kilometri pe oră? Vrei să ajungi
I la spital?
- Da, domnule poliţist.
- Bravo, eşti şmecher.
^
- Nu, sunt medic.
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VARZA MURATĂ LUPTĂ ÎMPOTRIVA CANCERULUI,
GRĂSIMILOR SI A ROLILOR DE I
arza murată este un superaliment cu beneficii
uimitoare pentru sănătate. La fel de bune sunt şi
celelalte murături, lată de ce e bine să consumăm varză
murată:

V

im*- Varza murată ajută diges
tia.
im* Este plină de fibre, ceea
ce este important pentru
sistemul digestiv.
im* Varza murată previne
constipaţia, îm bunătăţeşte fun
cţionarea intestinelor, previne
cram pele şi balonarea.
im* Consumul regulat
reduce dezvoltarea unor
boli severe precum can
cerul de colon sau la
stomac.
im* Varza murată
creşte nivelul de
energie.
im* Datorită
conţinutului de fier,
varza oferă energie,
ajută circulaţia şi metabolismul.
im* Previne anemia şi luptă
îm potriva durerilor de cap şi a
oboselii.
im* îm bunătăţeşte sistemul
imunitar.
* Fiind bogată în vitamina C,
varza murată este unul dintre
cele mai bune alim ente care aju
tă sistemul imunitar.
* Conţinutul ridicat de vitam i
na C ajută la regenerarea celu
lelor, la producţia de celule albe
şi colagen (com ponent important
din organe).
im* Varza murată întăreşte

Remedii împotriva
"colapsului meteorologic n
remea schimbătoare, de care avem parte
chiar acum, produce multor persoane un
aşa-numit “colaps m eteorologic”, adică tulburări
circulatorii şi ameţeli.
Cele mai importante măsuri sunt:

V

* Mâncaţi puţin, preponderent^
legume crude şi fructe
proaspete. Beţi zilnic
minimum 2 I de apă
minerală sau ceai de
plante, mai ales de
măceşe, de roiniţă sau
de chimen. Lăsaţi-vă d e |
fum at şi evitaţi alcoolul.
* Umpleţi, dimineaţa,
cada cu apă rece (30 cm) şi ţineţi picioarele
în apă până la 2 minute. Iar seara, faceţi o baie la picioare
cu apă călduţă, în care adăugaţi 1/2 I de oţet de mere.
Durata: 15 minute.
* Beţi zilnic, timp de
|o săptămână 1/4 I apă,
în care aţi dizolvat o
tabletă efervescentă de
vitamina C (fără zahăr)
şi mâncaţi zilnic 2 cepe
roşii şi mult pătrunjel,
sub formă de salate.
* Masaţi-vă de
câteva ori pe zi fruntea
şi tâm plele cu rachiu de
drojdie. Şi încercaţi să
dormiţi cât mai mult
noaptea.

oasele.
im* Este bogată şi în
vitamina K, ce ajută la
întărirea oaselor şi a
producţiei de protei
ne care reglează
m ineralele din
oase

mina K previne şi
osteoporoza.
im* Varza murată
reduce inflamaţiile.
Este bogată şi în
antioxidanţi care
sunt cunoscuţi ca
agenţi cu efect
antiinflamator.
im* Consumată
regulat, varza m ura
tă ajută la
reducerea durerilor
din părţile inflamate
ale corpului.
im* Varza murată
previne cancerul.

Varza murată remediu anti-mahmureală
Zeama de varză murată e o excelentă sursă de
vitamine şi antioxidanţi. Te detoxifică, te ajută să te
refaci după mesele copioase şi e un excelent leac antimahmureală.

Potrivit unor
studii, antioxidanţii puternici
din varza murată
sunt capabili să distru
gă radicalii liberi, factori
cruciali în dezvoltarea
celulelor canceroase,
im* îm bunătăţeşte
sănătatea inimii. Conţinutul
ridicat de fibre din compoziţie
ajută la prevenirea bolilor
cardiovasculare.

im* Fibrele previn efectele ne
gative ale colesterolului din arte
re.
im* Varza murată, bună pentru
vedere şi piele. Vitam ina A este
importantă pentru vedere şi
piele. Varza murată este bogată
şi în vitamina A. Această vita
mină reduce decenerescenţa
maculară şi previne dezvoltarea
cataractei. De asemenea, vita
mina A reduce roşeaţa pielii şi
ridurile.

CE SUNT PROBIOTICELE?

Zeama de varză regenerează şi dă energie. în fiecare
dimineaţă, bea pe stomacul gol un pahar cu zeamă de
varză m urată (num ită şi moare). C onţine vitam ine,
substanţe nutritive, cu efect de regenerare şi tonifiere.
Moarea este bogată şi în fibre, ajutând tranzitul intestinal.
Stimulează eliminarea toxinelor din organism, ceea ce este
cât se poate de indicat după mesele bogate de Sărbători. E
bună contra cram pelor musculare. Dacă ai dansat mult de
Crăciun ori de Revelion şi ai febră musculară sau crampe
musculare, o gură de zeamă de varză te ajută să te refaci
mai repede.
De sărbători, nu puţini sunt cei care întrec măsura cu
băutura. Pentru a scăpa de senzaţia neplăcută de a doua zi,
vă recomandăm să încercaţi salata de varză murată.

Metchnikoff, câştigător al
premiului Nobel, cel care
menţiona în 1907 următoa
rele: ” Dependenţa microbi
lor intestinali de produsele
alim entare face posibilă
adoptarea de măsuri pen
tru a modifica flora din
organismul nostru şi de a
înlocui microbii nocivi cu
cei benefici”.

Cum funcţionează
probioticele?

uvântul probiotic
este un termen
general care desem
nează microorganisme
vii - de multe ori numite
şi bacterii „prietenoase”
- care au beneficii pen
tru oameni şi animale.

C

Probioticele pot fi bacte
rii sau drojdii ce sunt
similare cu organisme
care se găsesc în mod
natural în organism, în
special la nivelul tractului digestiv. Au devenit
foarte populare în ultimii

20 de ani, fiind utilizate
ca suplimente sau aditivi
alimentari._____________
Semnalarea
pentru
prima dată a rolului benefic
pe care anumite bacterii îl
are asupra sistemului di
gestiv este atribuită lui Eli

Principiul după care
funcţionează probioticele
este destul de simplu: ele
echilibrează nivelurile mic
roorganismelor din intesti
ne, reducând numărul bac
teriilor
dăunătoare.
Sănătatea
sistemului
digestiv influenţează foarte
mult sănătatea întregului
organism, intestinul subţire
acţionează alături de cel
gros şi constituie baza în
tregului
nostru
sistem
imunitar. Atunci când siste
mul digestiv este sănătos
şi acţionează corect şi
organismul nostru va fi la
fel, cum apar dezechilibre
la nivelul florei intestinale,

vor apare în timp diverse
boli precum alergii, diaree,
boli inflamatorii etc.
Există mai multe tipuri
de probiotice. Acestea
includ lactobacilii, bifidobacteriile şi drojdiile. Deşi pe
piaţă există numeroase
suplimente alimentare ce
conţin probiotice, precum
şi alimente îmbogăţite cu

probiotice, cele mai bune
surse de probiotice sunt tot
cele naturale: produsele
fermentate din lapte pre
cum iaurtul, chefirul, mură
turile cu sare sau sursele
ceva mai exotice şi mai
puţin cunoscute precum
chefirul de apă, folosite la
combaterea multor boli.

(Formula AS)
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Sărbători creştine
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Bobotează este sărbătoarea sfintei şi dumnezeieştii
Arătări a Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru
lisus Hristos. Aceasta se prăznuieşte pe 6 ianuarie (stil
nou) şi pe 19 ianuarie (stil vechi).
Bobotează, sfânta şi dumnezeiasca Arătare a Domnului şi
Mântuitorului nostru lisus Hristos se sărbătoreşte în toate bise
ricile începând cu slujba Privegherii care are loc seara. Botezul
Domnului în apele Iordanului este descris în popor ca
Bobotează.
Momentul în care lisus Hristos s-a botezat marchează
momentul marii revelaţii în care cerurile s-au deschis, pogorându-se Sfântul Duh, sub chip de porumbel. “Acesta este Fiul
Meu cel iubit, întru Care am Binevoit” (Matei 3,17) a mărturisit
Tatăl, iar acela este momentul în care lisus a ajuns cunoscut
tuturor.
Momentul Botezului Mântuitorului este momentul în care
acesta a început să propovăduiască. Vârsta la care lisus
Hristos a fost botezat nu este întâmplătoare, vârsta de 30 de
ani era considerată vârsta maturităţii la evrei.
Mântuitorul îi cere lui loan Botezătorul să-l boteze cu sco
pul de a sfinţi creaţia, readucând Duhul Sfânt pe care omul îl
pierduse prin căderea în păcat. Rugăciunea de Bobotează
spune: “Astăzi firea apelor se sfinţeşte”, expresie ce se referă
strict la apele pregătite din timp cu acest scop şi nu la toate
apele din lume. Acest moment important din viaţa Mântuitorului
pune baza Sfintei Taine a Botezului creştin.

Tradiţii de Bobotează
Tradiţia creştină dictează ca în ajunul şi în ziua de
Bobotează să se sfinţească Agheasm ă Mare, pe care creştinii
ortodocşi o pot lua înainte de masă. Cu Agheasmă Mare se
sfinţesc: Prapurile, Crucea şi troiţele, Clopotul, Vase şi veş-

minte liturgice, Icoane, Biserici, Sfântul Mare Mir.
Pe lângă tradiţiile bisericeşti există şi o serie de obiceiuri
populare, care se leagă de sfânta sărbătoare a Bobotezei. în
unele zone se colindă de Bobotează, se fac farm ece şi des
cântece, fetele îşi află ursitul şi se fac pro
rociri în legătură cu noul an.
Una dintre cele mai interesante tradiţii
de Bobotează este scăldatul în apa sfinţită
din râu sau iaz, pentru a-şi întări sănătatea
şi a avea succese în toate. Tot la această
dată fetele dorm cu busuioc sub pernă pen
tru a-şi visa ursitul.
Bobotează
m archează
finalul
Sărbătorilor de iarnă. De aceea, masa din
Ajunul Bobotezei este asemănătoare cu
cea din Ajunul Crăciunului. Tradiţia spune
ca pe masă să se pună 12 feluri de mânca
re anume alese: bob fiert, fiertură de prune,
colivă, sarmale, borş, borş de peşte, peşte
prăjit, plăcinte de post cu varză acră.
Alim entele nu se consumă până nu au fost
sfinţite de preot.

Magia Salvatorilor de iarna
a 14 ianuarie, zi în care
creştinii-ortodocşi au săr
bătorit intrarea în Anul Nou pe
stil vechi, în incinta Căminului
cultural din satul Vancicăuţi,
raionul Noua Suliţă, s-a
desfăşurat un spectacol prile
juit sărbătorilor de iarnă cu
participarea mai multor copii şi
tineri.

L

Pe scena m are a acestei
instituţii de cultură au evoluat copiii
de la grădiniţa locală cu o „traistă
m are” de pluguşoare, elevii şcolii
medii - cu un program de colinde,
cântece, melodii şi dansuri, precum
şi renumita ceată de căiuţi, coordo
nată cu măiestrie de către tinerii din
sat.
O adevărată m agie a adus
tuturor participanţilor piesele inter
pretate de tinerii Diana Gnatiuc,
A nastasia Uncu, Eduard Rusu,
Rostislav Saca, printre care s-a
e videnţiat talentata studentă a
C olegiului m uzical de stat „S.
Ludkevici” din Lviv, Tatiana Chiţac.
în rolul de prezentatoare a festi
valului a fo s t doam na A urelia
Ceban, profesoară de la şcoala
locală.
în încheiere, toţi participanţii la
festival au primit în dar câte un
cadou din partea domnului Ştefan

Gligor,
lucrător
em erit
al
agriculturii
din
Ucraina,
preşedintele Asociaţiei agricole
„Spicul de aur”.
Iar la 15 ianuarie, în Piaţa
Centrală din oraşul Noua Suliţa,
vizavi de Casa raională de
cultură, cu clinchete de clopoţei
şi
colinde
străbune,
cu
sentimente de bucurie, cu dorinţa
de a fi mai buni şi mai generoşi,
s-au adunat mai multe formaţiuni
etno-folclorice din raion pentru a
participa la Festivalul „întâlniri de
Crăciun”.
Printre ei au fost prezenţi
colindătorii colectivelor folclorice
din localităţile Tărăsăuţi, Cotileu,
R arancea,
Z elionyi
Gai,
Podvirna, Cernauca şi Costiceni.
Sărbătoarea a debutat cu un
alai ce a parcurs strada centrală
a
oraşului
Noua
Suliţă.
P articipanţii, prin interm ediul
colindelor, urâturilor şi jocurilor
teatralizate, le-a dorit tuturor
celor prezenţi m ultă sănătate,
omenie şi un an nou fericit. Iar
din partea organizatorilor ei au
primit mulţumiri şi premii pentru
munca
depusă
cu
m ultă
abnegaţie întru păstrarea şi per
petuarea în timp a frum oaselor
tradiţii de Crăciun şi Anul Nou.

Sergiu BĂRBUŢĂ
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BERBECUL. Se pare că devii o persoană
din ce în ce mai importantă în unele negocieri.
‘ Poate că este vorba de o decizie importantă la
serviciu, poate că în familie urmează să se ia nişte
hotărâri privind achiziţia unui lucru costisitor. în orice
caz, puterea ta de decizie, intuiţia ta, atitudinea pe care o
manifeşti, s-ar putea să-i facă pe cei din jur să apeleze mai
mult la sfaturile tale. Eşti o persoană calmă, pe care cei din
jur se pot baza şi prin interacţiunea cu tine îşi pot recâştiga
liniştea pierdută.
TAURUL. Săptămâna aceasta este reco
mandat să-ţi foloseşti toate intuiţiile şi instinctele
specifice zodiei tale. Este vorba despre activităţi
de birou care necesită atenţie şi concentrare.
Cine poate fi mai potrivit decât un Taur meşter în a
face bani, atent la cel mai mic detaliu? Cu siguranţă că vei
demonstra că eşti persoana potrivită la locul potrivit. Un prie
ten sau o rudă mai în vârstă are nevoie de ajutorul tău. Spre
sfârşitul săptămânii, s-ar putea chiar să întâlneşti o persoană
drăguţă cu care să începi o relaţie.
GEMENII. Eşti prea agresiv în felul cum
comunici cu cei din jur. într-adevăr ideile tale sunt
bune, viziunea cu care priveşti viitorul este amplă
şi îndrăzneaţă, însă modul în are încerci să-ţi
impui punctul de vedere s-ar putea să-i deranjeze pe
cei din jur, făcându-ţi duşmani suplimentari, aşa încât pentru
a evita aceasta dă dovadă de înţelepciune şi echilibru şi vei
vedea că uşile ţi se vor deschide larg.
RACUL. Aceşti nativi devin din ce în ce mai
, ^ j
magnetici. Vor emana sexualitate prin toţi porii şi
vor ieşi în evidenţă atrăgând mulţi admiratori.
Activităţile pe care le faci îţi vor atrage câştiguri
materiale semnificative, sau un loc în conducere. Te
vei bucura să constaţi că relaţia cu familia ta se îmbunătă
ţeşte şi poţi avea parte de multe surprize plăcute, cum ar fi o
vorbă bună, un sfat necesar, sau chiar un cadou consistent.
LEUL. Se pare că astrele îţi zâmbesc şi te
susţin în casa carierei şi a muncii, transformând
această săptămână într-o perioadă excelentă,
pentru a-ţi dedica toată atenţia unor proiecte.
Ideile pe care le manifeşti, spiritul organizatoric de
care dai dovadă vor atrage atenţia unor persoane importan
te, din ce în ce mai dispuse să-ţi acorde încrederea lor. în
curând, s-ar putea să te bucuri chiar de o promovare sau de
o mărire salarială. Se recomandă să te fereşti de toate bâr
fele de la locul de muncă.
FECIOARA. Dacă la începutul săptămânii te
confrunţi cu un blocaj, cu o formă de limitare, cu
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°P unerea celor din i ur’ sPre sfârşitul acesteia vei
2 vedea că astrele îţi întind o mână de ajutor, adu
când situaţia în favoarea ta. Stai liniştit, deoarece
lucrurile se vor rezolva de la sine, într-un ritm alert. Un prie
ten sau o persoană dragă te va lua prin surprindere cu un
comportament neobişnuit. Fie că va face nişte cadouri costi
sitoare şi nefolositoare, fie că va avea nişte izbucniri emoţio
nale. Ar fi bine să taci şi să-l laşi să se liniştească de la sine.
BALANŢA. Ai multă intuiţie săptămâna
aceasta şi ea te va scoate din foarte multe proiA
PX
bleme la locul de muncă şi în relaţia cu persoana
'V . y iubită. Va trebui să faci tot posibilul pentru a evita
un conflict. Vei avea surpriză plăcută să vezi cum per
soane cu caracter complicat devin brusc interesate de vor
bele tale. în orice caz, reţeta şi ingredientul pe care le folo
seşti se pare că dau roade, aşa că ţine-o tot aşa. O întâlnire
romantică săptămâna aceasta s-ar putea să deschidă drum
larg unei relaţii de lungă durată.
SCORPIONUL. Dacă vei da frâu liber talenjyţş-î
telor creatoare, săptămâna aceasta, s-ar putea
să fii surprins de ideile ingenioase pe care le vei
manifesta. Semnul tău zodiacal este înzestrat cu
un al şaselea simţ care îl face să se descurce, chiar şi
în cele mai complicate situaţii. Ai încredere în intuiţia ta şi nuţi fă griji în privinţa celor din jur. Se vor descurca şi ei de minu
ne. Se recomandă să-ţi temperezi atitudinea şi emoţiile.
SĂGETĂTORUL. Comunicarea în afaceri şi
în iubire este foarte bună. Nu pari dispus să faci
V u l f y / compromisuri, de niciun fel, şi îţi negociezi cu
V
y mare hotărâre poziţia sau câştigul în activităţile pe
care le faci. Această hotărâre îi determină pe cei din
jur să te ia în serios şi să te respecte mult mai mult decât o
făceau până acum. O persoană te va ajuta într-o afacere sau
într-o colaborare.
CAPRICORNUL. Cineva îţi face o propune
re legată de nişte câştiguri venite pe neaştepta
te, rapid şi uşor de obţinut. Fii, totuşi, prudent
pentru că această propunere s-ar putea să
ascundă nişte lucruri mai puţin plăcute. Poate că
această persoană vrea să profite de tine, poate că eşti tu
prea naiv şi nu vezi cursa care ţi se întinde. Fii prudent, nu
semna nicio hârtie săptămâna aceasta şi vei vedea că spre
sfârşitul săptămânii vei găsi şi soluţia la toate problemele tale.
VĂRSĂTORUL. Săptămâna aceasta este
bine evidenţiat sectorul relaţiei cu familia, cel al
deciziilor, planificărilor şi alianţelor pe care ai dori
să le închei. Deciziile pe care le vei lua în urmă
toarele zile vor fi importante pentru bunăstarea şi
viitorul tău. Se recomandă să nu te plângi de probleme, căci
este o perioadă de reevaluare şi de transformare. Dacă vrei
să obţii unele oportunităţi, atunci ieşi din casă şi încearcă săţi revitalizezi relaţiile sociale.
PEŞTII. Săptămâna aceasta trebuie să laşi
deoparte lenea şi să te pui pe treburi. Astrele sunt
de partea ta şi te vor ajuta în tot ceea ce faci, iar
cu o astfel de susţinere astrală te vei întâlni foarte
rar. Pericolul cel mai mare va fi pe sectorul financiar,
unde vei face o mulţime de cheltuieli fără cap. Ai grijă ce per
soane te înconjoară, pentru că s-ar putea să se folosească
de tine şi să te implice în tot felul de necazuri.
V

Felicitări!
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Această felicitare, însoţită de urări de bine şi sănătate, este
adresată, în cea de a 20-a zi a lui Gerar, mult stimatei doamne

în a c e s te z ile d e G erar, când ia rn a cu
în c re d e re a in tra t în p o s e s ia sa, în g e ru l

Aurica CHILARU,

păzitor, pe aripi a rg in tii i-a a d u s în
d o m n u lu i

profesoară de matematică la Gimnaziul nr. 6 din Cernăuţi,
preşedinta comitetului sindical, care-şi prinde în buchetul anilor cel
de-al

50 -lea

Ion DAMASCHIN

trandafir fin parfumat de anotimpul dum nezeiesc al

iernii.
Pentru o doamnă dornică de viaţă şi înfrăţită cu munca şi
S ^fru m o s u l, 50 de anotimpuri scăldate-n culorile şi mireasma florilor
"îm p ă ră te ş ti sunt o mult aşteptată şi frumoasă ocazie de a fi felicitată
din adâncul inimii de colectivul pedagogic, de părinţi, elevi, de membrii sindicatului, carei doresc tot ce poate fi mai drag pe această lume: multă, multă sănătate, că-i mai
scumpă decât toate, sincere urări de viaţă lungă, zile cu soare, tihnă în suflet, pace în
casă, pâine pe masă şi tot ce este mai scump în viaţa omului - fericire şi cât mai multe
bucurii.
Mult stimată doamnă Aurica, ne alăturăm şi noi la aceste urări de viaţă
lungă, adresându-vă cele mai sincere urări de sănătate şi noroc, car
mireasma-n busuioc, multe zile senine de lumină pline şi succesej
remarcabile pe tărâmul pedagogic. Mulţi ani şi toţi fericiţi!
îl rugăm pe Dumnezeu / Să fiţi tânără mereu,
Binele să vă-nsoţească, / Răul să vă ocolească,
Să trăiţi ani mulţi, frumoşi, / Cu sănătate, norocoşi,
De cei dragi să fiţi iubită / Şi de îngeri ocrotită.

n

B uen npeKpacHnn fleHb xoneTbcn
obcnnam KOMnniMemaMn i mnpmvin
nobawaHHflMn HanncKpaBimy,
>KHTTepaflicHy, flo b p y i nynHy moflnHy
I p i/ iH y R k m m o b m h

axa npaurae BflpyKapHi n n KmonyK
C. M. / YKpaÎHCbKa aco\\\a\\m BMflaBuiB
! nepioflMHHOÎ npecn M id a MepHiBui.
B ifl m nporo cepuri nocniwae
npnBiTam Bac, waHOBHa narn IpnHO, 3 iOBineeM moOnriHii/i
HonoBiK AHflpin, Bei piflHi Ta Konern.

45

-

p ra g u l vie ţii

din satul Sinăuţii de Jos, raionul Hliboca
bună că Dumnezeu i-a dăruit încă un
|a n fericit.
Cu
ocazia
acestei
|frum oase sărbători,
cei
care îl iubesc atât de
mult, scumpii feciori Maxim şi Eduard, pe care|
i-a crescut şi aidoma îngerului păzitor i-a
ocrotit, îndreptându-le paşii numai spre bine
soţia Livia, împreună cu mama-soacră Maria nepoţeii
Eduard şi Emili, fraţii, surorile, nora şi toate rudele îi
adresează acest
mesaj de felicitare, dorindu-i multă
sănătate, fericire şi bucurii, pace şi optimism, bunăstare şi
mult noroc. Toţi cei dragi şi scumpi inimii vă exprimă toată'
recunoştinţa şi susţinerea.
La mulţi ani!

La 17 ianuarie şi-a sărbătorit ziua de naştere bunul nostru prieten şi vecin,

Ig o r A P E T R I

din localitatea Târnauca, raionul Herţa.

Cu acest prilej, dorim să-i urăm multă sănătate, un noian de fericire, bucurii şi mult noroc. Să se
bucure de orice clipă a vieţii trăită în sânul familiei alături de soţia Liliana, copiii^
Gheorghe şi Nadia, alături de părinţi şi toţi cei dragi sufletului. Soarele să-ţi ofere
căldură şi lumină, ploaia curată - linişte sufletească, zâmbetul oam enilor ■
încredere în sine, zilele anului - prieteni, visele de azi să devină realitate,,
speranţele de mâine - împliniri, orice cădere - un pas înainte, iar,;
fericirea să-ţi bată în fiecare dimineaţă la uşă. Domnul să vă ocrotească''
familia şi vă binecuvânteze la orice pas. La mulţi ani!

Petrică şi Svetlana Pantea împreună cu familia

cepno3Ha

uncţipa i b tom we nac TinbKn nonaraK noBHoro w n rra , b axe
paflicHO BCTynaeuj. Cnacnbi To6i i tboîm 6aTbKaM 3a Te
CBiTno, U40 BnnpoMiHioeTbcn to6 oio, Kpacy i macrn, nxi
meflpo po3flaioTbcn to6 oio OTOHyioHMM. Ba>KaeMO To6 i
3rafla™ i 3flincHHTn Bei tboi TacMHi Mpiî i npameHHn, nxi me
HOMycb He 36ynncn. Pafli Bifl3HanaTM u,en_
cnaBHnn iOBinen 3 to 6 oio 3a o a h u m ]
CTOnOM, i BMCnOBniOiO T06i CBOIO,
cepfleHHy
noflriKy.
LLţacTn,,
eHeprinHOCTi, 3flopoB’n i Bece-,;
nou^iB, yqani, moboBi
i
npouBiTaHHn. 3i cbato m ,
mo6a Hama!
tu

In memoriam

Opt ani fără
Grigore VIERU
La 18 ianuarie s-au îm plinit 8
ani de la moartea tragică a poetu
lui Grigore Vieru, care s-a stins în
urma unui grav accident de
circulaţie. Cel mai mare poet al
Basarabiei, care şi-a dorit să-şi
doarmă somnul de veci, având la
căpătâi cartea lui Eminescu, a
nimerit într-un accident rutier în
noaptea de 15 spre 16 ianuarie,
când se întorcea la Chişinău de la
o manifestare consacrată Luceafărului poeziei româneşti.
La două zile după accident, Grigore Vieru s-a stins din viaţă
la Spitalul de urgenţă din Chişinău.
El rămâne a fi un simbol pentru neamul românesc.
Numit de critici un "Eminescu al Basarabiei”, Grigore Vieru
a fost una dintre figurile de bază care au inspirat mişcarea
de eliberare naţională a basarabenilor. A fost poetul ce a
trezit poporul român la conştiinţa naţională, la dragostea de
patrie.

IN ATENŢIA CITITORILOR!
^

Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea
dumneavoastră să apară la timp, vă rugăm
să le expediaţi pe adresa redacţiei până în

Colectivul redacţiei

F

Cu prilejul praznicului de încheiere a Sărbătorilor de iarnă - Soborul
Sfântului Prooroc loan Botezătorul, marcat în Ucraina pe stil vechi, colectivul
redacţiei săptămânalului „Libertatea Cuvântului” adresează sincere felicitări
celor care poartă numele Ion şi Ioana, printre aceştia fiind şi mulţi cititori de ai
noştri, români harnici şi buni la suflet.

Urări de bine şi sănătate adresăm dom nilor Ion MUNTEAN, preşedintele Consiliului Regional, Ion
SEMENIUC, om de afaceri, deputat al Consiliului Regional, Ivan PAZEAK, adjunct al şefului Administraţiei
Raionale de Stat Noua Suliţă, Ion IGNAT, directorul Gimnaziului nr. 6 din Cernăuţi, Ivan DERDA, artist
emerit al Ucrainei, solist la Filarmonica regională, Ion CREŢU, publicist, veteran al ziaristicii româneşti din
regiunea Cernăuţi, Ion BODNAR, conducător artistic al Orchestrei de instrumente populare din Voloca,
Ion BROASCĂ, preşedintele Societăţii medicilor români „Isidor Bodea” din Cernăuţi, Ion SAVCIUC, avocat
din Cernăuţi, Ion ABOBUŢOAIE, profesor de istorie la Gimnaziul nr. 6 din Cernăuţi, Ion GRINCEŞIN,
veteran al învăţământului public din Cernăuţi, Ion BURLA, fost funcţionar la Administraţia Raională de Stat
Storojineţ şi primar în Ciudei, Ion ŢUGUI, activist al Societăţii regionale
1
„Golgota”, membru al Corului popular „Dragoş Vodă”, Ion BÂNDIU,
pedagog-veteran din comuna Mahala, Ion CRILIUC, specialist în
agricultură şi corespondent netitular, ş. a.
Le dorim tuturora mulţi ani fericiţi, tihnă în suflet, pace în casă,
mari realizări şi să se afle mereu sub ocrotirea patronului lor ceresc.

„

V E Ş1 N IC A P O M E N IR E

In dimineaţa zilei de 12 ianuarie, în toiul sărbătorilor de
iarnă, Domnul a chemat-o la El pe scumpa noastră mamă,
soacră, bunică si străbunică,

Elena BILAN
din satul Dimca, raionul Hliboca. Şi-a încheiat firul vieţii
pământeşti fiinţa, care a fost un stâlp pentru cei şase copii, pe care i-a ridicat
de una singură, un exemplu de aleasă preţuire pentru toţi, dar şi un înger
păzitor pentru cei dragi. A servit până la ultima suflare lui Dumnezeu şi a
întâm pinat moartea ca un adevărat creştin.
Scumpa noastră! Aşa a vrut Bunul Dumnezeu ca să te retragi în locurile
cu verdeaţă, unde nu este chin nici durere. Dar, chipul tău blând a rămas în
amintirea noastră. Te-ai retras în lumea celor drepţi şi buni, în lumea fără
durere şi suferinţă. Ai fost un suflet mare şi mărinimos pe pământ care a
avut puterea şi curajul să lupte din greu cu viaţa asta cruntă! Acum
Dumnezeu a avut nevoie de tine să veghezi asupra noastră de acolo, de Sus. Nu te vom uita niciodată şi
mereu vei fi în inimile noastre. Cuvintele nu-şi mai au rostul, orice am spune nu te mai aduce înapoi. îl
rugăm pe Bunul Dumnezeu Să te aşeze de-a Dreapta Lui pentru â putea veghea de sus asupra noastră şi
pentru â ne da putere să trecem peste această durere. Se spune că în aceste zile cerul se deschide pen
tru a primi suflete curate. Te-ai stins puţin câte puţin, sub privirile noastre neputincioase, plecând dintre
noi. Azi nu mai eşti unde erai, dar vei fi întotdeauna în sufletele noastre.

Profund îndureraţi de această pierdere irecuperabilă:
feciorii Gheorghe şi Ion, fiicele Domnica, Licheria, Vera şi Marina, ginerii şi nurorile, nepoţii şi
strănepoţii
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Vedete

Milla Jovovich - diva ecranului
illa Jovovich este un
model am ericanucrainean-sârb, actriţă,
cântăreaţă şi designer de
modă. Jovovich şi-a
început cariera de model la
vârsta de unsprezece ani,
când Richard Avedon a
in dus-o în reclam a Revlon
„C ele mai de n eu itat fem ei
din lum e", şi ea a continuat
cariera alături de alte
num e notabile din indus
tria produselor cosmetice:
L'Oreal, Banana Republic,
Christian Dior, Versace şi
Donna Karan.

M

în 1988 a avut primul rol ca
profesionistă, apărând în filmul de
televiziune „T h e N ight Train to
Kathmandu11, iar mai târziu, în acelaşi
an, Milla a debutat şi pe marele ecran
cu „T w o Moon Junction11. După mai
m ulte roluri minore în film şi
televiziune, a câştigat notorietate cu
filmul romantic „T h e Blue Lagoon“
(1991). Jovovich a jucat alături de
Bruce W illis, abordând o tem ă
ştiinţifico-fantastică în film ul „T h e
Fifth Element11 (1997) şi mai târziu a
ju ca t un rol im portant în „T h e
Messenger: The Story of Joan of A rc”
(1999). în 2002 a obţinut rolul
principal în film ele adaptate după
jocul video „R esident Evil”, „R esident
Evil: Apocalypse” (2004) şi „R esident
Evil: Extinction” (2007).
Pe lângă activităţile din modelling
şi actorie, Jovovich a lansat un album muzical „T h e Divine Comedy11, în 1994. A
continuat să lanseze versiuni demo pentru alte melodii pe site-ul său oficial, con
tribuind la coloane sonore de film. în 2003 ea şi modelul Carmen Hawk au creat
linia de haine „Jovovich-H aw k”. Jovovich are, de asemenea, o companie de
producţie proprie „C reature Divertism ent” . Frumoasa actriţă de 41 de ani este
căsătorită cu producătorul Paul Anderson şi mamă a două fiice drăgălaşe.

LIBERTATEA
liderul presei româneşti
din Ucraina

http://www.lyberti.com
libertatea@rambler.ru
tel. 066-00-93-999
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