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£  unirea, nici
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14 octombrie, Ziua 
Apărătorului Patriei
V ineri în Ucraina este marcată Ziua 

Apărătorului Patriei. Preşedintele Petro 
Poroşenko a dispus ca autorităţile locale să 
întreprindă măsurile cuvenite pentru a 
marca această zi la cel mai înalt nivel.

Cu un an în urmă 
şeful statului a semnat un 
decret, potrivit căruia, în 
fiecare an, pe 14 octom
brie, marcăm Ziua Apără- 
torului Ucrainei. Astfel, 
vineri marcăm o sărbătoa
re naţională şi această zi 
este declarată liberă în

toată ţara. 14 octombrie 
nu este o zi întâmplătoa
re. Anume în această zi a 
fost formată Armata 
Insurecţională Ucra
ineană (UPA), care era o 
aripă militară a Orga
nizaţiei Naţionaliştilor 
Ucraineni (OUN).
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Porosenko luat la întrebări

De ce nu vă trimiteţi copiii în zona 
desfăşurării Operaţiunii antiteroriste?

Preşedintele Porosenko a 
fost luat la întrebări de 

către un student în timpul unei 
întâlniri ce a avut loc la 
Universitatea Naţională „Taras 
Şevcenko" din Kiev.
Preşedintele i-a răspuns că fiul 
său a fost deja acolo, iar cel 
mai tânăr fiu are numai 14 ani. 
înregistrarea video a fost difu
zată de Canalul 5.

- Piotr Alekseevici, când vă 
trimiteţi copiii în zona Operaţiunii 
antiteroriste?

-  A i m ei au revenit deja, iar 
mezinul are doar 14 ani.

După această discuţie utilizatorii 
reţelelor de socializare susţineau că 
studentul în cauză ar fi fost exmatri
culat. Până la urmă, studentul în 
cauză a dezminţit aceste zvonuri. El 
a explicat că din discursul rostit de 
Preşedinte a înţeles că războiul nu 
se va încheia degrabă, de aceea a 
decis să afle opinia şefului statului.

Jurnaliştii de la ziarul „Vesti”, sub 
condiţia anonimatului, au discutat cu 
unul din foştii camarazi de arme a lui 
Oleksii Porosenko din batalionul de

apărare teritoria lă Kirovograd. 
Potrivit fostului militar, foarte puţini 
ştiau că printre acei care servesc 
ţara se află şi fiul Preşedintelui. 
„Circula zvonul că printre noi se află 
şi fiul unui înalt funcţionar. Mulţi cre
deau că e vorba de fiul unui general 
din Ministerul Apărării. Oleksii locuia 
pe teritoriul aerodrom ului din 
Kramatorsk. Adică într-o zonă sepa
rată, unde era situat statul major şi 
care era îngrădit cu plasă specială. 
Acolo se afla ministrul Gheletei şi o 
mulţime de agenţi de pază. Ei aveau 
întotdeauna lumină şi căldură. Dacă, 
Doamne fereşte, se întrerupea elec
tricitatea, atunci era scandal mare. 
De câteva ori am observat acest 
tânăr în locul unde serveam masa. 
El servea prânzul împreună cu noi. 
Dar cred că pe teritoriul statului 
major îi hrăneau un pic mai bine”, a 
explicat fostul camarad de arme al 
lui Oleksii Porosenko. De aseme
nea, „Vesti” anunţă că fiul şefului 
statului a fost mobilizat şi s-a aflat în 
zona desfăşurării Operaţiunii antite
roriste timp de două luni sub nume 
străin. Ulterior el a fost ales deputat.

„Gazoductul prieteniei66 
ruso-turce va ocoli 
Ucraina şi România
Preşedintele turc, Recep Erdogan, şi 

omologul său rus, Vladimir Puţin, şi-au 
pecetluit reconcilierea prin angajarea unui 
proiect major, numit de presa rusă „gazoductul 
prieteniei", în timpul vizitei liderului de la 
Kremlin la Istanbul, pentru a participa la 
Summit-ul mondial al Energiei.

Rusia şi Turcia au semnat, luni, un acord privind 
realizarea proiectului de gazoduct TurkStream, care 
va transporta gaz rusesc în Europa pe sub Marea 
Neagră, ocolind Ucraina, România şi Balcanii. Acordul 
a fost semnat în cadrul unei ceremonii, în prezenţa 
preşedintelui Vladimir Puţin şi omologului său turc, 
Recep Erdogan. înţelegerea semnată luni prevede 
construirea a două conducte de gaz prin Marea 
Neagră. Capacitatea de transport a fiecăreia este de 
15,75 miliarde metri cubi de gaz pe an. Partea turcă 
ar urma să beneficieze de preţuri preferenţiale pentru 
gazul rusesc, în schimbul sprijinirii acestui proiect.

Topul celor mai paşnice ţări din lume

Ucraina, în coada 
clasamentului

începând cu anul 2007, Indicele 
Global al Păcii a fost emis de către 
Institutul pentru Economie şi Pace, 
şi este o măsură a naţiunilor „şi a 
regiunilor”, bazată pe măsurile 
interne şi externe de menţinere a 
securităţii. Deşi se pare că lumea 
devine din ce în ce mai crudă, 
conform Indicelui Global al Păcii, 
există, totuşi, multe ţări unde pacea 
domină. Potrivit raportului, Ucraina 
se află pe locul 156 din cele 163 de 
ţări prezente în clasament. Pe 
primul loc se află Islanda, urmată 
de Danemarca, Austria, Noua 
Zeelandă, Portugalia şi Republica 
Cehă. în coada listei se află şi 
Ucraina, alături de Afganistan, Irak, 
Sudanul de Sud şi Somali. Cu toate 
acestea, Siria rămâne în continu
are cea mai periculoasă ţară din 
lume. Nici Rusia nu este o ţară 
iubitoare de pace şi se află tocmai 
pe locul 151 în clasamentul celor 
mai paşnice ţări din lume. Spre 
comparaţie, Italia -  39, Franţa -  
46, Marea B rita n ie - 47, iar SUA -  
103.

Indicele Global Peace măsoară

pacea globală pe baza a trei criterii 
principale: nivelul siguranţei şi 
securităţi din cadrul societăţii, 
amploarea conflictelor interne şi 
internaţionale şi gradul de milita
rizare. La nivel de regiuni, Europa 
continuă să fie cea mai paşnică din 
lume, singurele ţări cu probleme 
fiind Grecia, Macedonia şi Turcia -  
care a coborât 7 poziţii după 
lovitura de stat eşuată. C lasa
mentul Global Peace Index arată o 
situaţie îngrijorătoare la nivel 
global: escaladarea violenţei în 
întreaga lume, chiar şi în Europa 
Occidentală şi America de Nord. 
Doar 10 state de pe glob -  
Botswana, Chile, Costa Rica, 
Japonia, Mauritius, Panama, Catar, 
Elveţia, Uruguay şi Vietnam -  nu 
sunt implicate în niciun conflict, fie 
cu alt stat, fie intern. Clasamentul 
mondial al celor mai paşnice state 
ia în considerare şi astfel de factori 
ca ameninţarea teroristă, rata 
criminalităţii, procentul de cetăţeni 
în penitenciare sau relaţiile cu ţările 
vecine.

Kravciuk: Ucraina cu arme 
nucleare seamănă cu o maimuţă 
ce ţine în mână o grenadă
Autorităţile ucrai

nene au adoptat o 
decizie absolut corectă 
de a renunţa la arme 
nucleare. Ucraina cu 
arme nucleare 
seamănă cu o 
maimuţă ce ţine în 
mână o grenadă.
Declaraţia în cauză a 
fost făcută de primul 
preşedinte al Ucrainei 
independente, Leonid 
Kravciuk, într-un 
interviu acordat ziaru
lui „Gordon". „Ucraina 
cu arme nucleare, care 
nu dispunea de 
sisteme de control, de 
reproducere şi de 
testare, se asemăna cu o 
maimuţă care apasă pe 
cuiul grenadei... Cu armele 
nucleare nu e de glumit", a 
menţionat L. Kravciuk. De 
asemenea, fostul 
preşedinte a declarat că nu 
regretă această decizie, 
pentru că ştie precis că 
armele nucleare nu pot fi 
folosite în Europa.

După căderea Uniunii 
Sovietice, Ucraina independen
tă s-a trezit în postura de a fi a 
treia putere nucleară din lume, 
având stocuri de arme nucleare 
mai mari decât ale Regatului 
Unit, Franţei şi ale Chinei luate 
împreună. La 5 decembrie 
1994, în Ungaria, la Buda
pesta, Ucraina, Statele Unite, 
Marea Britanie şi Rusia au 
semnat un Memorandum privi
tor la dezarmarea nucleară a 
Ucrainei, precum şi garantarea

securităţii, independenţei şi 
integrităţii sale teritoriale. Prin 
acest tratat, Ucraina a renunţat 
la armele nucleare sovietice de 
pe teritoriul său, care au fost 
transferate către Federaţia 
Rusă. în schimb, Statele Unite, 
Marea Britanie şi Rusia s-au 
obligat să respecte indepen
denţa, suveranitatea şi frontie
rele existente ale Ucrainei, de a 
se abţine de la ameninţarea cu 
forţa sau folosirea forţei 
împotriva integrităţii teritoriale 
sau a independenţei politice a 
Ucrainei şi că nici una dintre 
armele lor nu vor fi folosite 
vreodată îm potriva Ucrainei 
decât pentru auto-apărare sau 
în alt mod, în conformitate cu 
Carta Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, etc.

Documentul a fost semnat 
de Bill C linton (preşedintele 
SUA), John Major (premierul

Marii Britanii), Boris Elţin 
(preşedintele Rusiei) şi Leonid 
Kucima (preşedintele Ucrainei). 
Primul transport de arme 
nucleare din Ucraina în Rusia 
s-a făcut cu trenul, în martie 
1994. între 1994 şi 1996, un 
număr de 1.900 de focoase 
nucleare au fost transferate din 
Ucraina pe teritoriul Rusiei, 
pentru a fi distruse. în urma 
semnării Tratatului de la 
Budapesta, din 1994, SUA, 
Marea Britanie şi Rusia au 
devenit garanţii suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale ale statului 
ucrainean. Anexarea Peninsu
lei Crimeea de către Rusia şi 
evenimentele din Estul Ucra
inei, au arătat că acest 
Memorandum s-a dovedit a fi 
unul formal, încălcat chiar de 
unul dintre statele-garante, res
pectiv de Federaţia Rusă.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Intenţiile benevole ale populaţiei
şi durerile de cap
Satele Mahala, raionul Noua Suliţă, şi 

Ostriţa, raionul Herţa, au un destin 
foarte asemănător. Ambele localităţi se află 
la o azvârlitură de băţ de Cernăuţi şi 
această vecinătate apropiată e în folosul 
sătenilor, care în orice clipă a zilei se pot 
pomeni cu produse proaspete pe pieţele 
din oraş. Dar uneori ea poate deveni şi 
păgubitoare, mai ales când este vorba de 
terenuri de pământ, care din moşi- 
strămoşi s-au aflat în hotarele acestor 
sate. Pe un teren ce a aparţinut cândva 
Ostriţei se află în prezent o parte din car
tierul locativ „Ruski”, pe unele terenuri ce- 
au aparţinut satului Mahala de pe malul 
Prutului sunt situate unele obiective 
comunale cemăuţene. Acest proces de 
urbanizare, pentru care satele din 
apropierea nemijlocită de oraş plătesc 
tribut, nu este specific Cernăuţiului, el este
cunoscut în întreaga lume.___________

E altceva când sătenii vor să rămână săte
ni şi se unesc benevol în comunităţi teritoriale. 
Şi măhălenii, şi ostriţenii doresc să-şi unească 
eforturile şi să formeze o comunitate teritorială 
prosperă, fiindcă satele lor dispun de venituri. 
Când se unesc doi bogaţi şi lucrul sporeşte, cu 
atât mai mult că aceste două localităţi au avut 
şi o istorie comună.

Că satul Mahala va fi centrul unei comu
nităţi teritoriale era clar chiar de la începutul 
acestui proces. Neclară rămânea configuraţia: 
ba că Boianul se uneşte cu Mahala, ba Rid- 
chivţi şi Toporivca, iar, în cele din urmă, s-a 
găsit Ostriţa Herţei, fapt care a trezit o ne
dumerire în rândurile funcţionarilor: doar sunt 
sate din raioane diferite. Mai sunt şi bănuieli că 
Cemăuţiul doreşte ca aceste sate cu perspec-

ale funcţionarilor
»

tivă să se pomenească pe orbita intereselor 
sale. în pofida acestor presupuneri, Consiliile 
săteşti şi deputaţii din Mahala şi Ostriţa au găsit 
repede limbă comună, au organizat toate 
formalităţile de rigoare, cerute de lege, şi la mij
locul verii care a trecut au declarat despre 
intenţiile lor de a crea împreună şi benevol o 
comunitate teritorială. La începutul lunii august 
Consiliul sătesc Mahala a depus actele 
necesare la Administraţia Regională de Stat 
privind unirea într-o comunitate cu Ostriţa 
Herţei. Potrivit Legii Ucrainei „Cu privire la 
asociaţiile comunităţilor teritoriale” din 5 
februarie 2015, Administraţia Regională de 
Stat urmează ca în decurs de 10 zile lucrătoa
re, începând din ziua primirii proiectului 
hotărârii despre asociaţia benevolă a comuni
tăţilor teritoriale, să pregătească concluziile res
pective, pentru a fi aprobate apoi prin dispoziţia 
şefului Administraţiei Regionale de Stat.

După cum vedem, legea cere operativitate 
din partea funcţionarilor, ceea ce în cazul setu
lui de documente depus de Consiliul sătesc 
Mahala nu se observă, iar aceasta a trezit 
îngrijorare la Mahala şi Ostriţa. Primarul satului 
Mahala, doamna Elena Nandriş, a bătut alar
ma. A urmat a doua scrisoare adresată 
Administraţiei Regionale de Stat -  şi nici un 
răspuns. Nici un cuvânt de apreciere a voinţei 
benevole a locuitorilor din Mahala şi Ostriţa. 
Această tăcere a funcţionarilor poate duce la 
proteste vădite, fiindcă sătenii sunt ferm 
hotărâţi să-şi apere drepturile. în cazul dat cele 
oferite de legea citată au numărul de înregis
trare 13. „Oare legea nu este pentru toţi?”, se 
întreabă oamenii, neînţelegând cum se poate 
vorbi de la tribunele înalte despre necesitatea 
reformelor şi, totodată, să le frânezi.

CARE ESTE STRATEGIA 
MODERNIZĂRII ŞI DEZVOLTĂRII 

FONDULUI DE PENSII?

Sistemul de pensii din ţara 
noastră se aseamănă cu 

un car vechi, care 
hodorogeşte cu toate 
încheieturile si la toate7

zigzagurile vieţii societăţii, 
creând impresia că iată-iată se 
desface.

Este necesară modernizarea lui, 
fiindcă majoritatea actualilor pensionari 
se plâng că au muncit în sudoarea 
frunţii o viaţă întreagă şi s-au ales cu 
nimic (pensia ce o primesc nu le 
ajunge nici pentru necesităţile minime), 
iar pentru generaţia tânără şi activă 
asemenea „perspective” sunt pe deplin 
reale. De aceea a şi fost adoptată 
strategia de modernizare şi dezvoltare 
a Fondului de pensii pe perioada până 
în anul 2020. Iar săptămâna curentă la 
sediul Direcţiei principale a Fondului de 
pensii al Ucrainei în regiunea Cernăuţi 
a fost convocată o conferinţă de presă, 
în cadrul căreia şeful ei, Myhailo Ro- 
maniv, a explicat scopul şi sarcinile 
principale ale Strategiei. „Documentul 
respectiv determină paşi clari în ceea 
ce priveşte sporirea eficienţei activităţii 
Fondului. Aceasta se referă la 
deservirea cetăţenilor, perfecţionarea 
gestionării resurselor financiare ale 
Fondului, aplicarea tehnologiilor infor
maţionale moderne, reducerea cheltu

ielilor administrative, sporirea trans
parenţei în activitatea organelor Fon
dului”, a accentuat Myhailo Romaniv. 
El a mai menţionat că Direcţia princi
pală a Fondului de pensii în regiunea 
Cernăuţi se numără printre cele frun
taşe în ceea ce priveşte îndeplinirea 
planurilor, însuşirea noilor metode de 
lucru. Serviciul de pensii din regiunea 
noastră a fost printre primele în ţară 
care a aplicat deservirea după princi
piul „fereastra unică”. în comunicatul 
Serviciului de presă al Direcţiei prin
cipale a Fondului de pensii în 
regiunea Cernăuţi, referitor la con
ferinţa de presă a domnului Myhailo 
Romaniv, se subliniază că în anul 
curent, în ţinutul nostru s-a trecut la sis
temul centralizat de acordare şi plătire 
a pensiilor, este aplicată forma electro
nică a dosarelor pentru pensii. Se 
prevede ca legitimaţiile de pensionar 
să îndeplinească şi rolul de cârd pentru 
ridicarea pensiei la bancă. Pentru o 
mai bună deservire a pensionarilor, la 
cerinţa comunităţilor teritoriale în sate 
pot să funcţioneze oficii ale Fondului.

Lucrătorii Serviciului de pensii 
depun eforturi şi în activitatea de scoa
tere din subteran a salariilor anga
jaţilor. Metoda de plătire a salariilor „în 
plic” este străină concepţiei de asigura
re cu pensii, anularea ei este spre 
binele angajaţilor de azi şi pensionari
lor de mâine.

Când o lingură de dohot strică un butoi de m iere...
Este o înţelepciune a poporului 

nostru, care veacuri la rând îi previne 
pe oameni că în orice afacere nu există 
nimic secundar. Ori lingura de dohot 
strică butoiul de miere, ori buturuga

mică răstoarnă carul mare. Rezultatul e 
unul şi acelaşi -  nedorit, lată, Consiliul 
sătesc Vancicăuţi, raionul Noua Suliţă, 
a pus la cale un lucru foarte frumos -  
ca denumirile uliţelor din localitatea

respectivă să fie scrise în două limbi -  
în ucraineană şi română. S-au alocat 17 
mii de grivne, au fost pregătite plăcile, 
dar a fost neglijat un singur moment -  
scrierea corectă în limba română. Oare

cei de la conducerea satului n-au găsit 
câteva minute să se consulte cu 
profesorii de română de la şcoala 
locală? Aceştia ar fi prevenit lingura de 
dohot nedorită.

BINE ATI VENIT PE „VUIITEA 
CÎSÎNIVSCA”

DIN SATUL „VANCIKIVTI”!
Reacţia utilizatorilor face- 

book:
#  înainte de a „decomuni- 

za” străzile satului, trebuie să le 
faci reparaţie, să ştii a scrie şi 
să cunoşti puţină istorie...

#  Le era greu să scrie cu
vântul „Stradă”??? De ce au 
scris în alfabetul latin cuvântul 
vuliţea, când el deja este scris 
în chiriliţă.

#  strada Leonid Cadeniuc...

Doamne, râd şi găinile...! Proba
bil au scris copiii românilor din 
clasele ucrainene... Cum cei de 
la Mămăliga... Nici tu ucrainea
nă, nici tu română.... Mal- 
davineşte... Las să se supere, 
dar asta e realitatea...

#  Priviţi atent, se începe cu 
„K” şi se termină cu „C”.

#  Numai cei mai „cărturari” 
dintre „cărturari” scriu cu ase
menea greşeli -  bani aruncaţi în

.— ——• . ji*
[ Byn. O.Ko6n/iflHCbKo!
L vul. Kobîlianskoi ^  '___ ____ ________/ •20 •^e0H''!* a Ka/teHioKa] 

L eo n id a  K a d e n iu c a

Byn. KBÎTKOBa 
vul. Cvitcova\____________________t

Byn. nepeMom 
vul. Peremogî

J 'WPJi--
Byn. KMUiMHiBCbKa 

vul. Cîşînivsca
Byn. EMiHecKy 
vul. Eminesku

3H* :*> 8*". •• '• ’ *f !U*™Tl,r ' T ' ' ■  ţ
Byn. iBacioKa 

. vul. Ivasiuca
Byn. Mupy 
vul. Mîru

Byn. n y u iK ÎH a  
vul. Puşchina

bălţi...
0  Ar fi corect „str. Emi- 

nescu”... lartă-i, Doamne, că nu 
ştiu cum se scrie corect!

0  Am aflat de la primarul 
nostru dl Marian, că scriitorul

Serafim Saca, pictorul Călin 
Alupi, sătenii represaţi de 
comunişti, n-au făcut nimic 
pentru satul natal. Toată faima 
satului este Leonid Cadeniuc...

#  E foarte trist! De asta si

ne numesc mulţi „durni moldo- 
vani...” Din cauza acestor cozi 
de topor...

#  Am impresia că degrabă 
ucrainenii vor să treacă la grafia 
latină... ha-ha!

Pagină realizată de Vasile CARLASCIUC
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Accident grav la Sadagura
Un copac, ce i-a stat în cale altfel, automobilul se pomenea în

maşinii, a oprit viteza ei nebună. De casă. Mercedesul, care a intrat printr-
un gard în curtea unor pensionari din 
Sadagura, i-a fost dăruit feciorului de 
către părinţi acum câteva săptămâni, 
în salonul maşinii se aflau patru tineri, 
cu toţii locuitori ai satului Gorişni Şirivţi, 
raionul Zastavna. Mai puţin a avut de 
suferit tânărul în vârstă de 24 de ani, 
care se afla la volan. Ceilalţi tineri au 
nimerit în secţia de reanimare la spital. 
Starea lor este gravă, însă nu critică. 
Cu toţi s-au ales cu traume grave de 
diferit grad. Sunt aşteptate rezultatele 
expertizei, însă, potrivit oamenilor în 
halate albe, care i-au preluat pe cei 
patru din careta ambulanţei, doi dintre 
ei se aflau în stare de ebrietate. 
Versiunea oficială a poliţiei este că 
şoferul în vârstă de 24 de ani a pierdut 
controlul volanului şi, drept rezultat, 
automobilul a ieşit de pe şosea şi s-a 
răsturnat. Poliţia a demarat o anchetă 
în baza articolului 286 punct 2 al 
Codului Penal al Ucrainei.

avea lămpile de semnalizare aprinse, iar şoferul avea 
semne eventuale de ebrietate. în timpul discuţiei cu 
poliţiştii şoferul avea o comportare stranie. Şoferul a 
fost reţinut până la clarificarea tuturor circumstanţelor.

Armă de foc depistată 
în maşina unui şofer beat

Poliţiştii de la patrulare au oprit o maşină, la vola
nul căreia se afla un conducător auto în stare de 
ebrietate. în salon poliţiştii au descoperit un pistol. 
Maşina a trezit suspiciunea oamenilor legii, deoarece

APARTAMENT CONECTAT 
NELEGAL

LA CONDUCTA DE GAZE
Poliţiştii de la patrulare au primit un semnal în această 

privinţă de la nişte locatari ai blocului cu pricina. Poliţiştii 
sosiţi la faţa locului au constatat faptul conectării nelegiti
me. Astfel infractorii foloseau de mult timp combustibilul 
albastru, însă nu plăteau pentru el nici o para. Ulterior s-a 
constatat că respectivii cetăţeni s-au conectat la conducta 
de gaz la finele lunii august. La locul cu pricina a fost che
mat un grup operativ de anchetă.

Asasinul va fi adus 
pe banca acuzaţilor

Procuratura locală din Storojineţ a trimis în 
judecată actul de învinuire referitor la un locuitor 
de 20 de ani al raionului Hliboca, acesta fiind 
suspectat de comiterea infracţiunilor prevăzute 
de articolul 115 punct 2 şi de articolul 187 punct 
4 ale Codului Penal al Ucrainei.

Ancheta prejudiciară a constatat că la data de 24 
decembrie anul 2015 inculpatul a venit în casa unei 
consătene de 60 de ani cu scopul de a-i lua banii şi 
unele lucruri. Acţionând premeditat cu scopul de a-i 
lua viaţa victimei i-a aplicat mai multe lovituri. în urma 
traumelor primite, mai ales din cauza scurgerii inter
ne de sânge în zona gâtului, femeia a decedat. 
Criminalul a scos inelul de pe degetul jertfei şi a fugit 
de la locul crimei. Suspectul s-a ascuns de anchetă 
timp de şase luni, însă datorită acţiunilor bine coor
donate ale oamenilor legii în luna iunie a anului 
curent a fost reţinut pe teritoriul raionului Hliboca.

Fugă ordinară de la locul 
accidentului

La o trecere de pietoni din centrul oraşului 
Noua Suliţă s-a produs un accident rutier, iar 
şoferul a fugit de la locul crimei. Exact la acea tre
cere de pietoni un automobil ”Opel-Combo” a 
accidentat o fată. Victima a fost transportată de 
urgenţă la spital, iar conducătorul auto este căutat 
de poliţie. Poliţia se adresează tuturor cetăţenilor, 
solicitându-le orice informaţii despre acel acci
dent. Cei ce dispun de vreo informaţie în acest 
sens sunt rugaţi să telefoneze la Secţia raională 
de politie Noua Suliţă la numerele de telefon: (099) 
286-96-78 sau 102. ’

Victima 
accidentului 
de la Ropcea 

în stare gravă
Fetiţa de doi anişori, care împreună cu 

mamă-sa şi alte cinci persoane, a devenit 
jertfă a tragicului accident rutier din satul 
Ropcea, raionul Storojineţ, se află în stare 
gravă în secţia de terapie intensivă a unui 
spital din centrul regional. Fetiţa s-a ales cu 
leziuni corporale grave. Starea ei este com
plicată, însă stabilă. Celelalte jertfe ale tragi
cului accident se află la Spitalul raional 
central din Storojineţ. în cea mai gravă stare 
dintre ei este mama fetiţei.

Rotile maşinii 
căptuşite 
cu ţigări

în timpul examinării unui automobil 
”Passat”, colaboratorii Punctului de trecere 
şi control "Porubne” al Postului vamal 
’Vadul-Siret” au depistat 500 pachete de 
ţigări de marca ”Marvel” pentru suma totală 
de 700 grivne. Cetăţeanul Ucrainei, care 
pleca în România în chestiuni private, a 
recunoscut că produsele din tutun sunt 
proprietatea sa. Ţigările şi automobilul, esti
mat la suma de 40 mii grivne, au fost confis
cate.

POLIŢIST DE RANG 
ÎNALT PRINS CU 

PUFUŞOR PE R0TIS0R
La data de 10 octombrie anul curent anchetatorii

Procuraturii regionale, împreună cu colaboratori ai 
Direcţiei de securitate internă din cadrul Poliţiei 
naţionale în regiunea Cernăuţi l-au reţinut pe unul 
dintre adjuncţii şefului unei secţii raionale de poliţie 
exact în momentul când primea cea de-a doua parte

a sumei promise de 600 de dolari americani sub 
formă de mită. Funcţionarul a cerut şi a primit suma 
respectivă în valută pentru a soluţiona pozitiv proble
ma închiderii anchetei penale demarate faţă de o per
soană fizică, informează serviciul de presă al 
Procuraturii regionale. Au loc cercetări de serviciu în 
cadrul poliţiei naţionale.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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(Note pentru o istorie a literaturii române în Bucovina)

ţă pe toţi scriitorii mai însemnaţi...” 
(pag. 171).

în 1862, Ion G. Sbiera a parti
cipat la organizarea „Reuniunii de 
Leptură” din Cernăuţi numărându- 
se printre fondatorii „Foii Societăţii 
pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina”. El a publi
cat activ şi în presa vremii 
(„Almanahul Social-Literar 
<România Jună>”; „Arhiva”; 
„Familia”; „Gazeta de 
Transilvania” etc. în revista „Foaia 
Societăţii...”, în calitate de redac
tor a publicat două materiale 
importante referitoare la istoria 
literaturii române, „Ochiri”, în care 
a făcut bilanţurile asupra anilor 
1866 şi 1867 Pornind de la ideea 
necesităţii cunoaşterii temeinice a 
faptelor literare din toate provincii
le româneşti, idee promovată de 
profesorul Aron Pumnul, Sbiera 
susţine principiul unităţii culturii şi 
literaturii române ca axiomă meto
dologică, pe care a promovat-o în 
toate scrierile sale. în articolul 
„Ochiri” pe anul 1866, el analizea
ză teatrul lui Vasile Alecsandri, pe 
care îl numeşte „rege al poeziei”, 
expresie preluată de Dimitrie 
Petrino, iar mai târziu de Mihai 
Eminescu în poezia „Epigonii” 
(„Ş-acel rege al poeziei, vecinie 
tânăr şi frice...”). Şi în „Ochiri” pe 
anul 1867 Sbiera continuă să 
scrie despre dramaturgia Iu V. 
Alecsandri, calificându-l ca fiind 
cel mai mare scriitor român în 
epocă. Ambele materiale denotă 
o bună cunoaştere a literaturii atât 
a moldovenilor, cât şi a munteni
lor. El prezintă scrierile lui lacob 
Negruzzi, D. Petrino, Dimitrie 
Bolintineanu, Cezar Boliac şi alţii, 
apreciază activitatea ştiinţifică şi 
literară a lui B. P. Haşdeu, subli
niază faptul, că în 1866 se afirmă 
încă tânărul Titu Maiorescu, în 
general, expune şi unele observa
ţii critice despre mişcarea literară 
la români. Pavel Ţugui afirmă că 
scrierile critice ale lui Sbiera „apar 
înainte de scrierile maioresciene 
şi relevă o conştiinţă mai largă a 
spiritului critic în cultura română. 
După Sbiera, scrie în continuare 
P. Ţugui, cauza unor asemenea 
stări de lucruri rezidă în <prea 
multă dezbinare şi ceartă politică, 
precum şi apariţia în Principatele 
Unite (vechiul regat) a 40 de ziare 
politice şi editarea numai a şapte 
reviste literare, cu toate că 
Principatele trebuie să fie focarul 
inteligenţei şi a culturii naţiona
le...>”. Sbiera a cunoscut în pro
funzime evenimentele literare 
româneşti, activitatea societăţii 
„Junimea” de la laşi, şi apariţiile 
editoriale din Principate.

Ion G. Sbiera a fost, după cum 
singur mărturiseşte „unul dintre 
cei mai dintâi, mai aproape, mai 
intimi şi mai devotaţi învăţăcei” ai 
lui Aron Pumnul (A. P. Voci..., p. 
42): „Chiar de la prima sa apara- 
ţiune pe catedră, scrie Sbiera, A. 
Pumnul a fărmecat inimile auzito- 
rilor săi şi le-a lipit de sine cu legă
turi nedisolubile. (,..)Aron Pumnul 
a fost înconjurat, ca stupul de albi
ne, de o mulţime de auzitori, şi el 
nu înceta de a împrăştia, cu mână 
largă, idei naţionale, sâmţăminte 
patriotice şi aspiraţiuni româneşti” 
(Voci... p.61)

(Va urma)

să o recomande îngrijirii şi res
pectului Românilor, fiindcă şi ea 
mult a grijit de el. Cunoşteam că 

bunul şi iubitul meu profe
sor îşi făcea prin 

toate acestea 
te s ta m e n tu l 

in te lec tua l,

şi de aceea 
ieşeam de la el 

cu inima înfrântă” 
(pag.199).

Aron Pumnul, „ilustrul şi 
neuitatul prim profesor de la prima 
catedră de limba şi literatura 
românească în Bucovina”, a fost 
înmormântat „cu o deosebită 
pompă şi cu un public neobicinuit 
de numeros” . în capitolul 
„Chemarea unui profesor” din car
tea „Familia Sbiera...”, amintită 
mai sus, autorul scrie despre Aron 
Pumnul ca despre „un perfect 
model” pe care a căutat să-l imite, 
să comunice cu el, şi să caute să 
continue opera începută de aces
ta. „După un an de zile, scriea 
Sbiera, mă strămutaiu chiar la el 
cu costul şi cortelul, deşi locuia 
foarte departe şi într-o stradă glo- 
doasă, numai ca să ni putem 
împărtăşi unul altuia vederile mai 
cu înlesnire, să ne putem în con- 
ţelegere, şi eu să mă lămuresc 
mai tare asupra multor cestiuni, 
precum de învăţământ, aşa şi de 
metodă. Discutam deci foarte 
adeseori împreună despre toate 
lucrurile ce ne interesau” 
(pag.168). Lucrările lui Ion G. 
Sbiera consacrate istoriei şi isto
riei literaturii au continuat activita
tea didactică şi cea de autor de 
manuale a lui Aron Pumnul. A fost 
un discipol perfect al profesorului 
său. Toate prelegerile au fost sus
ţinute în limba română. în capito
lul următor, „Cărţi didactice pentru 
şcoli secundare”, Sbiera face o 
prezentare a „Lepturarelor” lui 
Aron Pumnul, pe care le conside
ră că au fost concepute „cu multă 
iscusinţă şi cu mare pricepere; el 
avea în vedere nu numai lărgirea 
cunoştinţelor tinerimii şcolare, dar 
şi creşterea ei religioasă, morală, 
patriotică şi naţională. Aceste cărţi 
erau pe atunci, unicul op în care 
tânărul putea afla cunoştinţi istori
ce şi literare; în ele găsia, în esin-

ne. Dar ce să facem, când noi 
suntem preocupaţi mai mult de 
promovarea propriei imagini, de
cât de păstrarea memoriei, popu
larizarea şi continuarea activităţii

cu mult respect şi admiraţie des
pre influenţa profesorului său:
... Vorbeam adeseori cu el; mă
informa despre caracterele oame
nilor în lupta lor pentru un traiu

şi-mi da de grijă să nu mă dau 
abătut din calea pornită, şi să nu
mi părăsesc patria, decât doară 
când nu mai voiu pute esista cu 
folos în ea. Şi de soţiea sa nu uita

Începând să fac o listă a personalităţilor marcante ale 
culturii şi ştiinţei româneşti, înmormântaţi în cimitirul 

din Cernăuţi, am constatat că majoritatea mormintelor 
sunt într-o stare jalnică, sau nu pot fi găsite în general. 
Fotografiile sunt o mărturie trisă a nepăsării noastre faţă 
de acest patrimoniu, ce păstrează dovada unei activităţi a 
cărturarilor români de altă dată.

bun şi plăcut; îmi spunea că nu 
trebuie să mă aştept din partea 
lor de nici un sprijin şi ajutoriu de
zinteresat; să caut să 
fiu întru toate cu 
p recau ţiune  
şi cu 
pruden
ţă;

Trecând zilele acestea prin 
cimitirul din Cernăuţi am constatat 
că mormintele marilor români 
bucovineni ca Dimitrie Onciul, de 
la naşterea căruia se împlinesc în 
octombrie 160 de ani de la naşte
re şi 93 de ani de la moarte, isto
ric, director al Arhivelor Naţionale 
din Bucureşti, preşedinte al Aca
demiei Române; mormântul Arbo- 
rosenilor; mormântul pictorului 
Epaminonda Bucevschi; a profe
sorului Ion Dragii etc., ca să nu 
mai vorbim de mormântul surorii 
lui Mihai Eminescu, Aglae, care a 
rămas în istoria culturală a Cer
năuţilor ca o artistă înzestrată cu 
remarcabile talente muzicale şi 
dramatice (vezi articolul din „Gla
sul Bucovinei” nr. 1 din 2015: Ag
lae Eminovici-Drogli (Gareiss 
Dollitzturm), o prezenţă artistică 
remarcabilă la Cernăuţi, semnat 
de Alexandrina Cernov).

într-o stare jalnică este şi mor
mântul lui I. G. Sbiera, care se află 
în imediata apropiere a profesoru
lui său, Aron Pumnul, personalita
te marcantă a culturii şi a învăţă
mântului din Bucovina, de la care 
a preluat concepţia şi metodolo
gia scrierii istoriei literaturii româ-

predecesorilor noştri, pe care îi 
cunoaştem infinit de puţin. Chiar 
şi casa lui Aron Pumnul, aflată în 
totală paragină, şi pe care ne 
dorim cu toţii să o transformăm 
cât de curând în Muzeul Mihai 
Eminescu, nu-şi poate găsi aşa 
numiţii „sponsori” pentru restaura
rea ei, nici în patria mamă, 
România, nici în mult-păti 
Bucovină. Oare ne străduim 
puţin pentru realizarea 
vis?

Ion G. Sbiera şi-a făcut studii
le primare la Rădăuţi, gimnaziale 
la Cernăuţi, universitare (drept şi 
filosofie) -  la Viena. Sub influenţa 
profesorului şi prietenului său 
Aron Pumnul şi a lui Alecu Hur- 
muzaki, Ion G. Sbiera s-a concen
trat asupra problemelor de istorie, 
cultură şi literatură română. în car
tea sa autobiografică „Familia 
Sbiera după tradiţiune şi istorie. 
Amintiri din viaţa autorului” pe 
care o iscăleşte astfel: dr. I. G. 
Sbiera, profesor universitar la 
Cernăuţi, membru al Academiei 
Române, membru fundătoriu şi 
onorariu al mai multor societăţi 
culturale etc., autorul, în capitolul 
„Moartea lui Aron Pumnul” a scris

sa am 
încredere nu
mai în Dumnezeu 
în puterile proprii redeş
teptate de El; mă îmbărbăta neîn
cetat pentru lupta ce mă aştepta,

Alexandrina CERNOV, 
membru de onoare 

al Academiei Române SBIERA ION G. (A LUI GHE0RGHE) -
ISTORIC LITERAR
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VICTORIE IMPORTANTĂ PENTRU FC RUCOVINA

FC Bucovina s-a impus cate- Scorul a fost deschis de Nemţi- tfel, în prezenţa a circa 1.700 de 
goric într-o partidă disputată pe nov în minutul 62 al întâlnirii, pentru spectatori, FC Bucovina reuşeşte o
teren propriu în faţa FC Mykolaiv ca în minutul 86 Skoblov să măreas- mult aşteptată victorie,
cu scorul de 2:0. că avantajul echipei cernăuţene. As-

FC VOLOCA, 
CAMPIOANA REGIUNII 

LA FOTBAL
Titlul de campioană a regiunii la fotbal a fost cucerit 

a doua oară consecutiv de către FC Voloca. Echipa 
antrenată de Nicolae Golovaciuc are în componenţă o 
serie de fotbalişti cu renume. Succesul volocenilor a 
venit anticipat, pentru că până la încheierea competiţiei 
mai sunt două etape. în turul patru Voloca s-a impus în 
faţa echipei Kolos Pidghiria (Storojineţ) cu scorul de 2:1. 
în alte partide rezultatele au fost următoarele:

Kolos -  Universytet 3:2 
Sloboda -  Ivankivţi 1:3.
Situaţia din grupă arată în felul următor: Voloca -  21 

de puncte, Ivankivţi -  13 şi Universytet -  12 puncte. în 
cealaltă grupă lider este Sparta Bucovina cu 18 puncte, 
Karpaty -  15, Veles şi Vijniţa Ceremuş -  câte 10 punc
te. La 14 octombrie, pe stadionul Bucovina din Cernăuţi, 
va avea loc finala Cupei regiunii la fotbal între campioa
na Voloca şi Ivankivţi.

Stepan Grecul, 
campion 

naţional la box
în perioada 4-9 octombrie la Kropiv- 

nyţk s-a desfăşurat Campionatul Uc
rainei la box între sportivii cu vârsta de 
până la 22 de ani. La competiţie au par
ticipat 125 de pugilişti din 24 de regiuni 
ale ţării. Regiunea Cernăuţi a fost repre
zentată de Stepan Grecul de la Clubul 
sportiv „Lokomotiv”. După primele trei 
victorii, Grecul se califică în finală unde I- 
a avut ca adversar pe Vladislav Myhailov 
din regiunea Vinnyţea, pe care a reuşit 
să-l învingă la puncte şi astfel cucereşte 
titlul de campion al Ucrainei la box.

g lo d a ^

Sah
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Bernadskyi, 
al treilea 

la Yerevan Open
Vitali Bernadskyi din Cernăuţi 

a participat la competiţia Yerevan 
Open ce a avut loc în Armenia. 
Compatriotul nostru a acumulat 7 
din 9 puncte posibile şi s-a clasat 
pe locul trei.

Câştigător al concursului a devenit 
reprezentantul ţării-gazdă, Robert 
Oganesean, iar locul doi i-a revenit 
reprezentantului Rusiei, Pavel Smir- 
nov. La competiţie au participat 137 de 
şahişti din Ucraina, Armenia, Rusia, 
Olanda, Israel, India, Belarus, Cehia şi 
Iran.

Preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2018
Preliminariile europene pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2018 

au continuat în perioada 6-11 octombrie, cu alte 54 de partide programate în 

cele nouă grupe de calificare. Doar câştigătoarele au locul asigurat la CM- 

2018, în timp ce cele mai bune opt locuri doi se vor pregăti de un baraj de 

calificare. Astfel, Europa va trimite 13 formaţii la competiţia ce se va desfă

şura în Rusia în 2018, între 14 iunie şi 15 iulie. Atenţia noastră a fost orien

tată în special asupra Grupei I, din care face parte Ucraina.

G rupa I
F in landa -  C roaţia 0:1
(M andzukic 18),
Ucraina -  K osovo 3:0

(K raveţ 31, la rm olenko 81,
Rotan 87),
Is landa -  Turcia 2:0

(B jarnason 42, F innbogason 44).

IVAN GHEŞK0, 
VICEPREŞEDINTE Al 
FEDERAŢIEI DE ATLETISM 
DIN UCRAINA

Pentru  prim a dată în  is torie  un b u co v i
nean devine v icep reşed in te  al Federaţie i 
de A tle tism  din U cra ina. R enum itu l atlet, 
Ivan G heşko , a fo s t a les în  această  fu n c 
ţie  z ile le  trecute  în  tim pul co nferin ţe i de 
dare de seam ă şi a legeri a Federaţie i,
care  s-a d es făşu ra t la Z aporijjie .

Preşedinte pentru următorii 4 ani a fost reales 
Igor Goţul, care actualmente deţine şi funcţia de 
prim-adjunct al ministrului Tineretului şi Sportului. 
Pentru funcţia de preşedinte a candidat şi legen
darul Valeri Borzov, care 10 ani a locuit la Cernăuţi 
(Roşa), Mykola Avilov din Odesa şi Vitali 
Kyrylenko din Harkiv.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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N icu se g răbea m ai m ult ca a ltădată . Era dup ă  o zi de m uncă  
is tov itoare , p etrecu tă  la serv ic iu , d a r nu s im ţea  defe l o b o 

sea la . P leca să  pună la ca le  n işte  deta lii cu p riv ire  la nunta, ce  
urm a s-o  co nd u că  peste  câteva  zile . Era o m eserie  o b işnu ită  
pentru  el, d eoarece  de câţiva  ani o practica . De data  aceasta , 
în să , era  vo rb a  de nunta  celu i m ai bun prieten  din co p ilă rie  şi 
dorea  să  le pună pe to a te  ca la carte . A  aş tep ta t m ult tim p  a c eas 
tă  nuntă  şi iată, în  s fârş it, se  apropia .

vind-o drept în ochi. Sper să mai avem 
asemenea ocazii cât de curând.

-Trebuie să-ţi mărturisesc şi eu că am 
găsit în tine un interlocutor deosebit de 
interesant. Nu sunt împotrivă să ne reve
dem, i-a răspuns Cristina zâmbind.

Şi ocazia nu s-a lăsat mult aşteptată. 
Peste câteva zile, în restaurantul din loca
litate s-a jucat una dintre cele mai frumoa
se nunţi de prin părţile locului. Rostind 
mesajul de felicitare pentru tineri, plin de

H s t i l l  IR itl
la ritmari ia  vals
...La cei 26 de ani ai săi Nicu stătea 

bine pe picioare. Absolvise cu succes 
facultatea preferată -  cea de litere, avea şi 
un serviciu pe plăcere la birou. Pe lângă 
toate acestea, Bunul Dumnezeu îl înzes
trase cu un har oratoric deosebit şi cu un 
simţ fin al umorului. De la mamă-sa moş
tenise o voce plăcută. Aşa că îmbina pe la 
nunţile noastre rolul de tamada cu cel de 
solist al formaţiei, pe care tot el a închegat- 
o cu nişte prieteni. O muncă pe care o 
făcea din plăcere, dar care îi aducea şi un 
ban. De mic s-a deosebit dintre cei trei 
copii din familie prin dorinţa de a fi inde
pendent. Fiind mezinul familiei s-ar fi căzut 
să rămână alături de părinţi. El, însă, a pre
ferat să-i „dăruiască” acest rol surorii mai 
mari şi după absolvirea facultăţii a plecat 
pentru trei ani peste hotare, răstimp în care 
şi-a câştigat bani de un apartament spaţios 
în oraş. Fiind şi nepoţelul adorat al bunici
lor pe linia mamei a moştenit casa lor, pe 
care a reînnoit-o cu mult gust şi de câte ori 
avea ocazia revenea ”de pe drumurile vieţii 
cu mare drag în cuibul plin de înţelepciu
ne”, după cum spunea el, pentru a-i vizita 
pe bunii gârboviţi deja de vârsta înaintată, 
a le asculta o vorbă de duh şi a prinde din 
nou la putere. Deşi era de felul său inde
pendent în toate cele, după cum vă spu
neam, Nicu nu uita să le telefoneze în fie
care seară părinţilor şi să se intereseze 
dacă toate merg bine şi dacă toţi ai casei 
sunt sănătoşi.

Părinţii şi sora mai mare, care avea 
deja familie, îi tot dădeau târcoale:

-  Măi Nicule, ai de toate -  un serviciu 
pe plăcere, bani, apartament, maşină. Nu 
ar fi timpul să-ţi găseşti şi tu o fată şi să ne 
aduci şi nepoţei?

La care flăcăul glumeţ din fire le răs
pundea:

-  Va veni şi ziua ceea. Să fim noi sănă
toşi. Toate se fac la timpul lor. Pe semne 
încă nu s-a născut aleasa inimii mele sau 
poate încă mai creşte pe undeva. Ba ar 
mai trebui să-mi iau un concediu de la 
toate muncile mele şi să mă pregătesc 
cum se cuvine de aşa ceva.

Nicu era băiatul visat de multe fete din 
sat. A încercat fiorul iubirii şi cu colege de 
şcoală, şi la facultate. Şi pe la nunţile unde 
era prezent uimea toată lumea din jur prin 
felul cum dansa de uşor şi frumos. Dar, 
încă nu se găsi cea care să-i fure inima...

Afară cernea o ploaie ciobănească 
rece de toamnă. Nicu trecu pe la aparta
ment să-şi schimbe hainele şi era în drum 
spre satul unde urma să aibă loc petrece
rea. Mergea să se întâlnească cu tinerii 
pentru a definitiva împreună scenariul 
nunţii. în acea localitate cu oameni harnici 
din apropierea Hlibocii bunul său prieten a 
fost trimis după absolvirea facultăţii de isto
rie pentru a-şi practica meseria de profesor 
şcolar. Şezu şi el câţiva ani în chirie până 
când una din vecinele gazdei sale, care i-a 
fost şi elevă, l-a cucerit.

La marginea oraşului a fost oprit de o 
fată ce stătea la staţia de troleibuz. 
Aceasta l-a întrebat în grabă dacă merge 
înspre Hliboca, la care flăcăul a răspuns:

-  Chiar dacă nu merg într-acolo, voi 
face un bine şi vă voi duce până la portiţă.

La auzul acestor cuvinte fata urcă în 
maşină mulţumită că în sfârşit a scăpat de 
frigul de afară. Cristina (aşa o chema pe 
fată) s-a dovedit a fi şi ea o fire deschisă şi

sociabilă. Aşa că au intrat imediat în vorbă, 
începând să-şi destăinuiască fiecare câte 
ceva din viaţa sa. Cristina studia în anul 
cinci la medicină şi visa să devină cardio
log "pentru a le trata oamenilor ceea ce au 
mai de preţ -  inima”. Spre deosebire de 
Nicu, care era mezinul familiei şi răsfăţatul 
bunicilor, Cristinei i-a mers mai puţin: cres
cuse fără tată de la vârsta de 12 ani. Ea şi 
sora mai mică au rămas numai cu mama. 
Tatăl fetelor a plecat peste trei sate şi s-a 
căsătorit cu o asistentă medicală de care 
s-a îndrăgostit. Toate încercările soţiei şi 
ale fiicelor de a-l readuce pe calea cea 
dreaptă au fost zadarnice -  până la urmă, 
omul a ales să rămână cu cealaltă, care i- 
a adus pe lume încă o fiică. A plâns mult 
mama lor, care a rămas cu două fiice 
nerânduite încă. Au bănuit şi părinţii din 
ambele părţi, deoarece Nicolae avea mâini 
de aur. Orice lucru de care nu s-ar fi apu
cat scăpăra în mâinile lui. Dar, viaţa e viaţă. 
Cine ştie cum o fi fost. Vorba ceea: o fami
lie străină e ca o pădure întunecoasă. O 
vezi la prima vedere fericită, dar dacă 
pătrunzi în problemele ei poţi să te 
rătăceşti.

Şi aşa, din vorbă-n vorbă, nici nu au 
observat cei doi cum au ajuns la portiţă, 
după cum îi promisese Nicu. Ciudată coin
cidenţă -  Cristina locuia peste trei case de 
la fata care urma să îmbrace rochia albă 
de mireasă peste câteva zile.

-  Să ştii că ai făcut într-adevăr o faptă 
bună. De altfel mă păpa frigul acesta 
năprasnic, zise fata coborând din maşină 
şi întinzându-i o bancnotă.

-  Nu ai vrea să schimbăm aceşti bani 
pe altceva? -  întrebă Nicu.

-  Nu chiar de la prima vedere, îi răs
punse Cristina râzând.

-  Mă refeream la numărul tău de tele
fon, insistă flăcăul.

Fata păli uşor la obrăjori şi îi dictă 
numărul.

-  Să ştii că mi-a fost deosebit de plăcut 
să stau de vorbă cu tine, i-a zis Nicu pri-

glume şi abateri frumoase (era vorba de 
nunta celui mai bun prieten, pe care îl 
cunoştea de mic), Nicu o văzu printre cei 
ce sorbeau fiecare cuvânt spus de el pe 
cine credeţi? Da, era Cristina îmbrăcată 
într-o rochie de culoare verde şi cu o coa
fură de zile mari. Nicu se pierdu pentru o 
clipă, dar îşi reveni imediat şi continuă cu 
mai mult zel. După prima masă, cum e 
obişnuit prin părţile noastre, au început şi 
dansurile. Fata trăgea cu coada ochiului 
dacă nu vine Nicu s-o invite. Şi el îşi dorea 
nespus de mult s-o ia la dans bucuros fiind 
că, iată, are fericita ocazie de a o revedea 
şi a sta de vorbă. Chiar i-a şoptit unui coleg 
din formaţie să nu uite de dansul lui prefe
rat. Au urmat apoi tradiţionalele concursuri 
de nuntă, pătrunse de glume şi bancuri 
hazlii, la care Nicu era un maestru de neîn
trecut. Avea el în bagajul său concursuri 
diferite: pentru miri, naşi, socri, fete şi flă
căi, fapt prin care îi distra la cotă maximă 
pe oaspeţi, ce-l pomeneau încă mult timp 
după acea petrecere.

Şi iată momentul sosi în sfârşit. 
Văzându-I un pic mai liber, colegii din for
maţie au anunţat dansul său preferat, 
îndemnând damele să nu stea de o parte, 
ci să-i invite pe bărbaţi. Nici Cristina nu a 
vrut să rateze o asemenea şansă. S-a 
apropiat timidă şi, cu un glas blând ca de 
copil, l-a întrebat:

-  Nu o să te deranjeze invitaţia mea la 
un vals? Este dansul meu preferat.

Şi cei doi s-au lăsat duşi pe aripile 
valsului. Şi cum e primit pe la nunţile de la 
ţară, cei doi dansatori au intrat imediat în 
vizorul femeilor bătrâne, care au început 
să pună la cale fel de fel de scenarii. Nici 
unul dintre ei nu bănuia atunci că celebrul 
vals al lui Eugen Doga, „Tandra şi gingaşa 
mea fiară”, nelipsit de la nici o nuntă la care 
Nicu era prezent în calitate de tamada, le 
va uni destinele pentru totdeauna.

Dumitru VERBIŢCHI

(Va urma)
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BERBECUL. în perioada 19-22 
octombrie, dacă lucraţi, se anunţă a fi 
unele zile solicitante şi aglomerate din 

punct de vedere profesional, lată un 
moment mai mult decât bun să le demonstraţi 
celor din jur faptul că nu există dificultăţi prea mari 
pentru tine.

TAURUL. în zilele de 20 şi 21, 
bazaţi-vă pe îndemânarea proprie în 

/  comunicare, dar n-o folosiţi pentru a 
isca dezbateri mult prea aprinse. Tot în 

data de 20, aşteptaţi-vă totuşi că nu toate vor 
merge conform planului. Se prea poate să apară 
surprize pe parcursul zilei, deci încercaţi să fiţi cât 
mai atenţi.

GEMENII. începând cu data de 18 
octombrie, Venus tranzitează casa 
cuplului din horoscopul dvs. general, 
indiciu că dacă sunteţi implicaţi într-o 

relaţie, se anunţă o perioadă favorabilă 
pentru voi, iar în cazul în care nu aveţi partener, v- 
aţi putea întâlni jumătatea cât de curând.

RACUL. în data de 17 octombrie, 
,, ^  axaţi-vă pe proiectele de grup şi pla- 

n uri le dvs. de viitor. începând cu 18 
octombrie, se linişteşte atmosfera de la 

locul de muncă şi este posibil să vă 
înţelegeţi mai bine cu colegii de serviciu. 
Posibilităţi financiare pot apărea în zilele de 22 şi 
23.

LEUL. Ziua de 17 s-ar putea dovedi 
ffâk  favorabilă pentru viaţa voastră 

profesională, deci nu rataţi ocazijle care 
se ivesc în prima zi a săptămânii. în zilele 

de 18 şi 19, ocupaţi-vă mai mult de proiectele de 
grup şi planurile de viitor. în zilele de 19 şi 20, 
aşteptaţi-vă la tot felul de provocări la serviciu.

FECIOARA. Zilele de 18 şi 19 se 
întrevăd a fi mai prielnice vieţii voastre 
profesionale. Aveţi multe de rezolvat 
atunci şi vă aşteaptă şi mai multe 

câştiguri, dacă reuşiţi să faceţi faţă 
provocărilor cu bine. în data de 20 octombrie, 
banii se vor număra printre subiectele de maxim 
interes pentru voi, deci încercaţi să beneficiaţi de 
toate oportunităţile avute pentru a pune mâna pe 
câştiguri substanţiale.

BALANŢA. Zilele de 18 şi 19 se 
n M  anunţă a fi bune pentru a pleca în 

ţ. J delegaţii. începând cu data de 18, 
Ns»—S îndemânările voastre în socializare şi 

comunicare se măresc vizibil, fapt pentru care 
atunci ar fi momentul să purtaţi anumite negocieri. 
Altfel, ele riscă să nu se finalizeze aşa cum v-aţi 
dorit.

SCORPIONUL. începând cu data de 
18, Venus tranzitează casa banilor şi a 
bunurilor din horoscopul vostru general, 
semn cum că vine la pachet atât cu lucruri 

bune, cât şi cu lucruri rele. în data de 19 ar 
trebui să acordaţi mai multă atenţie felului în care vă 
exprimaţi.

SĂGETĂTORUL. Ziua de 17 ar putea 
fi plină la locul de muncă, dar aşteptaţi-vă 
să vină la pachet şi cu împliniri pe măsură. 

Vs—''  în data de 19, banii ar putea constitui o 
problemă. Oricare ar fi situaţia, încercaţi să vă ţineţi 
un bilanţ clar al veniturilor şi cheltuielilor. în zilele de 
18 şi 19, interacţiunile cu ceilalţi vă aduc cele mai 
multe avantaje, deci încercaţi să daţi dovadă de 
productivitate si înţelegere în raport cu ceilalţi!

CĂPRICORNUL. Zilele de 18 şi 19 s-ar 
putea dovedi a fi cele mai grele din punct 
de vedere profesional, iar ideea ar fi ca pe 
atunci nivelul vostru de energie să fie unul 

crescut pentru a face faţă provocărilor. în 
data de 20 octombrie, v-ar putea fi greu să vă 
împărţiţi cu succes între viaţa profesională şi cea de 
familie.

VĂRSĂTORUL. începând cu data de 
18 octombrie, Venus tranzitează casa 
proiectelor de grup şi a planurilor de viitor 
din horoscopul vostru general, indiciu 

cum că se arată o perioadă favorabilă 
atragerii de finanţatori în vederea conceperii şi 
dezvoltării unei idei de afaceri. Zilele de 20 şi 21 ar 
putea veni la pachet cu provocări din punct de 
vedere profesional, dar nu vă confruntaţi cu niciun 
obstacol care nu poate fi trecut.

PEŞTII. începând cu data de 18 
octombrie, Venus se plimbă prin casa 
carierei din horoscopul vostru general, 

producând schimbări spre bine pe acest 
front, lată un moment mai mult decât bun să vă axaţi 
pe ascensiunea voastră pe acest plan. în data de 
20, aşteptaţi-vă la câştiguri şi cheltuieli pe măsură. 
Nu depinde decât de voi să le faceţi faţă cu bine, 
deci încercaţi să daţi dovadă de eficienţă în admin
istrarea lor.

P agină rea liza tă  
de Dumitru VERBIŢCHI
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f tsturoiul se foloseş- 
\ J t e  în alimentaţie şi 

în tratamente de peste 5 
mii de ani. Alături de 
ceapă usturoiul face parte 
din meniul nostru zilnic, 
nelipsit în mâncăruri căro
ra le dă un gust deosebit, 
ca remedii terapeutice 
(cele mai răspândite sunt: 
tinctura, sucul, siropul şi 
maceratul de usturoi), cu 
rezultate deosebite în întă
rirea imunităţii, pentru tra
tarea bolilor aparatului 
respirator şi prevenirea 
aterosclerozei. Nu numai 
că previne tromboza, dar ^  
ajută şi la dizolvarea chea- M  
gurilor de sânge. Sucul 
proaspăt distruge virusul m  
gripei, reglează funcţionarea inimii, previne infarctul miocardului şi favorizează regenerarea ţesuturi
lor. Usturoiul trebuie consumat crud, multe componente terapeutice ale sale dispărând în timpul fier
berii. Usturoiul se adaugă în salate, în sucurile de legume (roşii, castraveţi, ţelină etc.), în ciorbe reci 
(dar nu mai mult de 10 ml), sub formă de mujdei. Pentru profilaxia unei game largi de afecţiuni, este 
suficientă consumarea zilnică a unui căţel de usturoi cu 150 ml lapte prins, sau 25 ml de tinctură de 
usturoi.

Preparate din usturoi
Tinctura
într-o sticlă de 500 ml, cu gâtul 

larg, se toarnă o treime ţuică, se 
adaugă 2 căciulii de usturoi pisate 
şi se lasă la macerat 24-48 de ore, 
la întuneric. Se mai toarnă apă fiar
tă şi răcită, până se umple sticla.

Pentru afecţiunile pulmonare, 
se prepară tinctură din 40 g de 
usturoi şi 100 ml de ţuică. Din 
ambele remedii se beau câte 10 
picături de 2-3 ori pe zi, cu 30 
minute înainte de masă.

Pentru curăţarea vaselor de 
sânge, se beau câte 5 picături de 
tinctură, diluate cu o lingură de apă 
rece, de 3 ori pe zi înainte de 
masă.

Uleiul de usturoi
Se curăţă 2 căciulii de usturoi, 

se toacă mărunt şi se pisează. 
Terciul astfel obţinut se amestecă 
cu 150 ml ulei de floarea-soarelui 
presat la rece sau ulei de măsline.

Se pune într-o sticlă, se închide 
bine şi se expune la razele soare
lui timp de 10 zile. Se agită sau se 
amestecă de 2-3 ori pe zi. Se fil
trează prin trei straturi de tifon. Se 
amestecă cu jumătate linguriţă de 
glicerină şi se păstrează la rece, 
într-o sticluţă de culoare întuneca
tă, închisă ermetic, timp de 2 luni. 
înainte de consumare, uleiul se 
încălzeşte pe baia de abur, până la 
temperatura de 35 grade. Se bea 
câte o linguriţă de 3 ori pe zi, cu 30 
minute înainte de masă.

O altă variantă de preparare 
a uleiului. O căciulie de usturoi de 
mărime medie se pisează. Terciul 
astfel obţinut se pune într-un bor
can de sticlă, se amestecă cu un 
pahar de ulei şi se pune la frigider. 
Se foloseşte câte o linguriţă de ulei 
amestecată cu o linguriţă suc de 
lămâie proaspăt stors, de 3 ori pe 
zi, cu 30 minute înainte de masă. 
O cură durează 2-3 luni, iar după o

pauză de 30 de zile se repetă.
Se foloseşte pentru tratarea 

proceselor inflamatorii din gură, 
urechi şi nas, de asemenea, a 
spasmelor vaselor sangvine din 
creier, pentru sufocare şi scleroză.

Siropul de usturoi
Un pahar de usturoi pisat se 

amestecă cu miere de albine de 
culoare închisă, se pune la foc 
slab, într-un vas emailat, şi se 
amestecă periodic, ca să nu se 
ardă la fund. Când usturoiul de 
dizolvă bine în sirop, se acoperă 
cu un capac şi se lasă câteva 
minute pe foc, apoi se strecoară 
fierbinte. Se păstrează în frigider.

Se consumă în cazuri de 
răceală, cu tuse convulsivă, larin- 
gită şi sinuzită. Adulţilor li se reco
mandă câte o lingură, iar copiilor-  
câte o linguriţă din oră în oră. 
Siropul se ţine cât mai mult în gură, 
înainte de a fi înghiţit.

REMEDIU DE TOAMNA:
cu ce să combini ceapa pentru 

a ţine răceala departe
Cum să scapi de răceală fără medicamen

te, în doar 24 de ore
Proprietăţile cepei sunt bine cunoscute de toată lumea. 

Ceaiul de ceapă previne răceala, însă mai există şi un alt reme
diu care include această legumă sănătoasă pe care trebuie să-l 
foloseşti la prima oră a dimineţii, dacă doreşti ca sistemul tău 
imunitar să fie puternic.

Ceapa roşie conţine antocianină, un puternic antioxidant 
care ţine la distanţă boli precum cancerul şi bolile cardiovascula
re, dar şi răceala.

Dacă vei combina în fiecare dimineaţă ceapă roşie pisată cu 
oţet de mere, îţi vei întări sistemul imunitar ţinând la distanţă ast
fel virusul gripal.

Cum se prepară?
#  Pisează o ceapă roşie (sau galbenă) de mărime medie 

până capătă un aspect de piure. Toarnă într-o cană oţet de mere 
şi apoi amestecă ceapa cu acesta. Pune-I într-o sticlă la frigider 
timp de 30 de minute şi adaugă apoi două linguriţe de miere de 
albine.

#  la câte trei linguriţe din acest remediu de toamnă uluitor, 
pe nemestecate, înainte de a porni la drum spre locul de muncă.

#  Nu consuma nimic în următoarele două ore. După trece
rea acestora, consumă proteine şi lichide naturale.

#  Dacă urmezi acest tratament de prevenire a răcelii timp de 
10 zile, vei îndepărta riscul de a te îmbolnăvi de gripă.

La fel ca şi ceapa, oţetul de mere este recunoscut pentru rolul 
său protector asupra inimii. Acesta previne bolile cardiovascula
re şi previne indigestia.

■  Sănătate cu alimente
Senzaţia de arsură din piept 

este provocată de faptul că acidul 
gastric (combinat câteodată şi cu 
secreţia biliară ajunsă în stomac) 
urcă în esofag, iritându-i mucoasa 
şi dând naştere la arsuri, dureri, 
eructaţii şi regurgitări. Toate aces
tea se întâmplă, deoarece muş
chiul circular care desparte esofa
gul de stomac, aşa-numitul sfincter 
esofagian inferior sau sfincterul 
cardia, nu mai funcţionează corect. 
El ar trebui să se relaxeze doar în 
clipa când înghiţim, pentru a lăsa 
alimentele să treacă, iar apoi să se 
strângă din nou. La pacienţii care 
prezintă simptomele amintite, muş
chiul cardia rămâne relaxat, lăsând 
parţial deschis orificiul dintre eso
fag şi stomac. Când arsurile devin 
cronice, fiindcă acidul gastric 
refluează frecvent sau chiar în per
manenţă, putem vorbi de o dispep- 
sie funcţională sau o esofagită de 
reflux.

Arsurile la stomac sunt foarte 
răspândite, ele apărând în special 
atunci când mâncăm prea repede 
şi nu ne luăm suficient răgaz pen
tru a mesteca bine. Aici, prevenţia 
este mai importantă decât trata
mentul._ Nu mâncaţi niciodată în 
grabă. încercaţi să vă aşezaţi la 
masă ori să luaţi o gustare numai 
în momentele când vă simţiţi rela
xaţi şi aveţi destul timp la dispoziţie 
ca să mestecaţi aşa cum trebuie. 
Mâncaţi multe legume, fructe şi 
cereale integrale şi mai puţine (sau 
deloc) alimente grase, prăjeli, cio
colată, cafea şi alcool, care favori

ARSURILE LA STOMAC
zează aceste senzaţii de arsură.

■  Alimente cu valoare tera
peutică împotriva arsurilor la 
stomac

Evitaţi meniurile şi deprinderile 
alimentare cu efect agravant pen
tru simptomele dvs. şi alegeţi acele 
alimente care vă pot ajuta să stin
geţi "focul" ce vă arde în piept.

* Bananele. Aceste fructe cal
mează tubul digestiv, fiind între
buinţate de multă vreme ca reme
diu la diverse probleme gastroin- 
testinale. Ele conţin o enzimă care 
acţionează asupra mucoasei gas
trice, determinând-o să producă o 
cantitate mai mare de mucus. 
Acesta formează un strat protector 
ce linişteşte stomacul iritat şi astfel 
atenuează senzaţiile de arsură. 
Cele mai potrivite sunt bananele 
încă verzi, neajunse la maturitate

de unele medicamente, ca de pildă 
aspirina. Totodată, cercetările 
recente au pus în evidenţă faptul 
că fibrele solubile din banană 
reduc inflamaţiile dureroase, pre
zente în afecţiuni cum sunt boala 
Crohn şi colita hemoragică.

✓  Ghimbirul. Conţine sub
stanţe care au un efect de calmare 
asupra întregului tract digestiv. De 
aceea, el este de mare folos în

deplină, deoarece în ele există leu- 
cocianidină, un flavonoid care 
poate preveni eficient ulcerul, pro
tejând mucoasa gastrică împotriva 
unor eventuale leziuni, provocate 
de anumite substanţe iritante sau

Cândva (nu se ştie precis când), 
cineva a avut ideea de a-l introdu
ce în aluatul pregătit pentru pâine -  
şi astfel a apărut turta dulce. în 
secolul 16, ghimbirul era atât de 
preţuit în Europa ca stimulent pen
tru digestie, încât se găsea obliga
toriu pe toate mesele, alături de 
sare şi piper.

Dacă aveţi arsuri la stomac, un 
ceai de ghimbir vă poate uşura 
imediat suferinţa. Puneţi într-o 
cană cu apă clocotită jumătate de 
linguriţă de rădăcină măcinată sau 
proaspăt rasă. Pentru a vă asigura 
o protecţie suplimentară, beţi infu
zia cu 20 de minute înainte de a vă 
aşeza la masă. Tot atât de eficient 
şi de bun la gust este şi ghimbirul 
conservat la borcan.

* Muşeţelul. Cunoscut şi între-

combaterea tulburărilor digestive 
de orice fel: relaxează esofagul, 
ajută la o desfăşurare normală a 
digestiei şi micşorează riscul de 
apariţie a arsurilor, deoarece stimu
lează contracţiile muşchiului circu
lar cardia, aşa încât acidul gastric 
rămâne în stomac şi nu mai urcă în 
esofag.

Acţiunea benefică a ghimbirului 
asupra digestiei a fost valorificată 
de oameni încă din vechime. în 
antichitatea greacă, la sfârşitul 
unor mese copioase, se mânca 
ghimbir cu pâine, pentru a preveni 
orice fel de probleme digestive.

opţiuni în tratarea problemelor 
digestive, cum sunt şi arsurile la 
stomac. Aceasta se datorează fap
tului că el posedă concomitent pro
prietăţi anti inflamatoare, antisepti
ce, antispastice şi calmante, reu- 
nindu-le într-o combinaţie unică. 
Dacă vă chinuie arsurile, încercaţi 
un ceai de muşeţel, la care aţi 
adăugat şi puţin lemn-dulce.

* Ananasul. Şi ananasul este 
deosebit de bogat în enzime diges
tive şi în substanţe proteolitice,

buinţat prin tradiţie ca un ajutor pre
ţios pentru digestie, muşeţelul 
reprezintă una dintre primele

indispensabile asimilării proteinelor 
în organism, motiv pentru care el 
se foloseşte adesea contra arsuri
lor la stomac şi a altor tulburări 
digestive. E bine de ştiut că acest 
fruct conţine multă glutamină, care 
protejează mucoasa gastrică. 
Pentru a preveni apariţia senzaţiilor 
de arsură, vă sfătuim să mâncaţi 
câteva cubuleţe de ananas stropite 
cu miere, fie la începutul mesei, ca 
antreu, fie între diferitele feluri de 
mâncare.

Pagină realizată de 
Valeria STEFUREAC
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>• Frumuseţe

GREŞELI DE COMPORTAMENT 
C A R ETE ÎMBĂTRÂNESC

Odată cu sosirea lunii octombrie, în pieţe 
apar tot mai multe legume şi fructe de sezon pe 
care le putem găti după nenumărate reţete. Unul 
dintre aceste alimente minunate este chiar dov
leacul. Dovleacul conţine o mulţime de vitamine, 
dar şi alţi nutrienţi precum potasiul, seleniul, cal
ciul sau fierul. Este, de asemenea, foarte bogat 
în fibre, ceea ce îl transformă într-un aliat de 
nădejde în lupta cu kilogramele în plus atunci 
când ţineţi dieta. Consumul de dovleac ajută la 
îmbunătăţirea vederii, previne mai multe tipuri 
de cancer, are grijă de sănătatea inimii şi păs
trează pielea tânără şi strălucitoare. în plus, 
acest dar al toamnei este şi foarte gustos.

■ Ş T R U D E L  C U  D O V L E A C
Ingrediente. 600 g dovleac ras, 150 g zahăr, 50 

g unt, 1 ou, câteva foi de plăcintă, scorţişoară.

Mod de preparare. Dovleacul dat pe râzătoare 
se pune în jumătate din cantitatea de unt la călit, 
împreună cu zahărul şi scorţişoara. Atenţie: ameste
cul trebuie gustat şi ajustat în funcţie cât de dulce 
este şi dovleacul. Amestecul se ţine pe foc până când 
zahărul s-a topit, zeama a scăzut; apoi se lasă să se 
răcească.

Foile de plăcintă se ung între ele cu restul de unt 
topit. Pe lăţimea foii se pune jumătate din compoziţie 
şi se rulează, îndoind la capete. Se repetă operaţiu
nea şi cu restul compoziţiei. Se pot pune mai multe 
foi, deoarece există riscul ca în cuptor, sub greutatea 
umpluturii, foile să se rupă, dacă sunt prea puţine sau 
prea subţiri.

Cele două suluri se aşează într-o formă adâncă 
şi tapetată cu hârtie de copt, se ung cu puţin ou bătut 
şi se pudrează cu zahăr. Se dau la cuptor (190 
grade) pentru o oră.

Ştrudelul se taie frumos şi se serveşte atunci 
când s-a răcit complet. Poftă bună!

■  P L Ă C IN T Ă  C U  D O V L E A C
Ingrediente. 600 g făină, 150 g zahăr pudră, 250 

g unt, 3 ouă, 1 praf de copt, 1 linguriţă coajă rasă de 
lămâie, 1 plic zahar vanilat.

Pentru umplutură: 1 kg dovleac ras, 200 g 
zahăr, 1 linguriţă scorţişoară, 2 linguri ulei, 1 gălbenuş 
pentru uns.

>* Sfaturi pentru gospodari

Grădina în luna octombrie -  ce mai trebuie de făcutP
Mod de preparare. într-un vas amestecăm făina 

cu zahărul pudră, zahărul vanilat şi praful de copt. 
Adăugăm coaja rasă de lămâie, untul la temperatura 
camerei şi ouăle. Frământăm bine şi obţinem un 
aluat moale şi puţin lipicios. îl dăm la rece învelit în 
folie alimentară până când preparăm umplutura.

Prepararea umpluturii. Dovleacul se curăţă de 
coajă şi se dă pe răzătoarea cea mare. Se căleşte 
dovleacul la foc mic cu 2 linguri ulei. Adăugăm zahă
rul şi scorţişoara. Amestecăm să se topească zahă
rul şi umplutura e gata.

împărţim aluatul în două părţi egale. între două 
foi de hârtie de pergament întindem cu sucitorul alua
tul la dimensiunea tăvii în care ne-am propus să coa
cem plăcinta. Când ajungem cu foaia la dimensiunile 
tăvii, luăm împreună cu hârtia aluatul şi-l aşezăm în 
tavă. Turnăm umplutura pe care o întindem pe toată 
suprafaţa tăvii. Cea de a doua jumătate de aluat o 
întindem la fel între două bucăţi de hârtie de perga
ment şi o tăiem fâşii lungi. Aşezăm sub formă de gri
laj la suprafaţa plăcintei fâşiile de aluat pe care le 
ungem cu un gălbenuş de ou amestecat cu puţină 
apă. Coacem plăcinta în cuptorul încins la 180 grade 
C până se rumeneşte. După răcire, se porţionează şi 
se pudrează cu zahăr.

Poftă bună!

îmbătrânirea este un adevăr uni
versal pe care nu toată lumea îl accep
tă uşor. Anii trec şi noi începem să 
investim tot mai mult în produse care 
să ne ajute să ne menţinem tinereţea 
sau chiar să ne întinerească. Cu toată 
îngrijirea specială pe care ne-o acor
dăm, totuşi, sunt unele greşeli pe care 
le comitem, uneori în mod inconştient, 
şi care ne îmbătrânesc.

Consumul excesiv de dulciuri. 
Consumul excesiv de zahăr duce atât la 
acumularea kilogramelor, dar poate pro
voca şi diabet de gradul II. Şi aceasta nu 
e totul: duce la apariţia ridurilor, la fel ca şi 
expunerea la soare sau fumatul.

■ ' 'T i

starea ta de bine.
Lipsa somnului. Să ai un program de 

somn este nu doar un lux, ci şi o necesita
te. în lipsa somnului, organismul eliberea
ză cortizon, care ne îmbătrâneşte atât în 
interior, cât şi la exterior.

încearcă să dormi 7 ore şi jumătate în 
fiecare noapte, neîntrempt. în timpul som
nului, corpul se regenerează, ceea ce 
este esenţial pentru sănătate, memorie, 
elasticitatea pielii şi pentru un metabolism 
care să funcţioneze normal.

Renunţarea la grăsimi. Femeile 
renunţă la grăsimi odată cu înaintarea vâr
stei, deoarece încearcă să reducă numă
rul de calorii. însă, grăsimile sănătoase, 
cum ar fi acidul omega 3, ne ajută să ne 
menţinem silueta, sănătatea şi să comba
tem diabetul, drept urmare ar trebui să le 
păstrăm în alimentaţia noastră.

Ai grijă la ce grăsimi renunţi. Omega 3 
este un factor esenţial în menţinerea

încearcă să renunţi la mâncarea pro
cesată şi, de asemenea, trebuie să începi 
să consumi o portocală în locul unui pahar 
de suc din aceasta.

Pofta de dulce poate fi cauzată de 
deshidratare, aşa că, în loc de dulciuri 
încearcă să bei un pahar cu apă şi, dacă 
o să mai fie cazul, mănâncă două pătrăţe
le de ciocolată neagră.

Prea multă muncă. Cercetătorii au 
descoperit că o carieră sau o profesie care 
nu-ţi face plăcere sau orele prelungite de 
muncă, pot creşte riscul apariţiei unor boli 
de inimă şi grăbeşte îmbătrânirea celule
lor, pe lângă faptul că timpul pentru exer
ciţii fizice este minimalizat, la fel ca cel 
pentru prepararea unei mese sănătoase 
şi cel dedicat somnului.

Stresul este cunoscut pentru efectul 
nociv pe care îl are asupra creierului, afec
tând memoria şi puterea de concentrare. 

încearcă să găseşti timp şi pentru tine,

să te relaxezi. Compania unui animal de 
casă sau o seară petrecută cu prietenii, 
te-ar putea ajuta. Găseşte timp să citeşti o 
carte, o să te relaxeze şi o să contribuie la

sănătăţii atât fizice, cât şi mintale. încear
că să introduci în alimentaţia ta zilnică pro
duse care conţin această vitamină nece
sară organismului.

Pagină realizată de Tatiana CARLAŞCIUC

Luna octombrie, cu denumirea ei populară „Brumărel”, 
a sosit cu paşi repezi, iar frigul s-a instalat deja. Trebuie să 
fim pregătiţi pentru iarnă, ceea ce înseamnă că vom face, 
chiar şi în aceste condiţii, toate lucrările de care este nevo
ie în grădină pentru ca totul să fie în ordine atunci când va 
cădea prima zăpadă.

#  Adunăm plantele ofilite şi ne străduim să nu le lăsăm pe 
pământul din gradină pentru ca bolile care sunt în frunzele moar
te să nu afecteze pământul sau alte flori târzii;

#  Muşcatele le punem la păstrare într-un loc mai cald;
#  între timp se culeg strugurii, nucile şi gutuile;
#  Dacă avem o seră, putem planta usturoi, spanac, salată,

ridichi, pentru a avea la primăvară verdeaţă mai 
devreme;

#  Plantăm bulbi de zambile, narcise, lalele;
#  Văruim copacii; deşi mulţi dintre noi ştiu că vărui

tul este o acţiune de primăvară, pentru a înfrumuseţa 
copacii, toamna însă această acţiune este vitală pentru 
scoarţa copacilor, din mai multe motive: dezinfectează 
scoarţa şi toate crăpăturile scoarţei; împiedică crăpa- 
rea scoarţei copacului din cauza diferenţelor de 
temperatură.

>- Ce putem planta în octombrie?
în această lună este momentul potrivit pentru a 

planta arbuşti foioşi, trandafiri şi pomi.
Săpaţi în jurul arbuştilor şi pomilor un mic şanţ şi 

umpleţi-l cu frunze. Astfel, primăvara viitoare veţi putea 
să-i mutaţi mult mai uşor, dacă doriţi acest lucru.

Dacă aveţi aluni în curte sau în grădină, acum e 
momentul sa strângeţi roadele. Alunele culese se pun 
la uscat într-o încăpere aerisită.

De asemenea, trebuie să ţinem cont de utilizarea 
îngrăşămintelor.

BUNĂTĂŢI 
ALE TOAMNEI:

reţete savuroase 
cu dovleac
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în cea de-a 14-a zi a lui Brumărel va rotunji 
o vârstă frumoasă domnul

Mihai a lui Mihai MARAŞCIUC
de la Roşa-Stânca, originar din satul Pasat al Herţei, 

directorul Casei de Folclor din Roşa-Stânca.
Cu ocazia acestui jubileu de 60 de ani, soţia Valentina, fiicele Elvira şi 

Mihaela, ginerii Vitalii şi Dumitru, nepoţelele Maria, Anghelina, Anastasia, 
nepoţelul Bogdan îi aduc un mesaj frumos de felicitare cu sincere urări de 
sănătate şi belşug, mulţi-mulţi ani înainte, pace sufletească, mari împliniri şi 
multe bucurii.

Dorim să fie apărat de Maica Domnului şi să-l ia sub 
Acoperemântul Ei.

La mulţi ani şi toţi fericiţi, dragul nostru tată, bunic şi soţ!

Vineri, 14 octombrie, de marea sărbătoare a Acoperământului Maicii 
Domnului, îşi sărbătoreşte ziua de naştere, rotunjind o vârstă frumoasă,

domnul Mihai a lui Mihai MARAŞCIUC,
directorul Casei de Folclor din suburbia Roşa-Stânca.

E un bun gospodar, un om blajin la suflet, un foarte bun muzicant. A activat o perioadă 
îndelungată pe tărâmul pedagogic la Şcoala nr. 17, îmbogăţind-o cu foi de laudă şi multe diplome 
pentru activitatea artistică. Este stimat de toţi cei care-l cunosc pentru profesionalism şi omenie.

Cu ocazia jubileului de 60 de ani, colectivul pedagogic, pedagogii-veterani, elevii şi părinţii 
Şcolii nr. 17 îi doresc sărbătoritului o viaţă fericită alături de soţia Valentina, multă sănătate, tihnă 
în casă, belşug pe masă, bucurii de pe urma fiicelor Mihaela şi Elvira, care continuă profesia tatălui, 
a ginerilor şi nepoţilor şi un sincer „La mulţi an ii”.

Ne aflăm în preajma uneia dintre cele mai frumoase sărbători creştine -  
Acoperământul Maicii Domnului. Se simte mereu ocrotit de Fecioara Maria şi

domnul

Ion DAMASCHIN
din oraşul Cernăuţi, care la 13 octombrie îşi prinde în cununa vieţii încă un 

trandafir fin parfumat al fermecătorului anotimp de toamnă.
Domnul Ion este stimat de toţi cei care-l cunosc pentru seriozitate şi omenie, 

[îşi iubeşte plaiul şi satul în care s-a născut, transformându-şi mica gospodărie 
|într-o adevărată oază, unde primăvara pomii înfloriţi leagănă în adierea uşoară 
la  vântului cele mai frumoase vise şi sentimente, iar toamna, miresmele viii 
(coapte şi ale livezii cu roade purtate prin văzduh şi lumină îi amintesc de 
|copilărie şi de părinţi. Cu prilejul zilei de naştere, dumnealui este felicitat cu drag 
de soţia Nina, feciorii Cristian şi Maxim, de mama Valeria, de surori şi fraţi, de socri, 

toate rudele şi prietenii, care-i doresc sănătate, linişte sufletească, optimism şi multe bucurii.
La mulţi cu veselie, /Sănătate, bucurie,
Ani o sută să trăiţi, /S-aveţi tot ce vă doriţi.

La mulţi ani!

în cea de-a şaptea zi a lunii octombrie şi-a sărbătorit ziua de naştere 
distinsa doamnă

Daniela OSTAFIUC
din satul Stăneşti, raionul Hliboca. Cu cele mai alese felicitări de viaţă 

lungă, sănătate şi viaţă fără griji au venit în acea zi soţul Gheorghe, fiicele 
Elena, Alina şi Tatiana, mama-soacră Elena, cumnatele şi cumnaţii, rudele 

prietenii, care-i doresc ani îndelungaţi de viaţă, sănătate şi noroc alături 
cei dragi.
Draga noastră!
îţi dorim ca viaţa ta să curgă la fel de lin şi frumos precum sentimentul 
iubire între două lebede, gingaş ca zâmbetul tău şi liniştit ca marea

nu aude vântul.
De ziua ta noi îţi dorim/ Să fii mereu aşa frumoasă /Şi veselă precum te ştim.
Fii sănătoasă, fericită, Mereu respectată şi iubită. /Să ai parte doar de bucurii 
De la cei dragi, de la copii. /  Noi îţi dorim ca drumul vieţii 
Să-ţi fie presărat numai cu flori/ Şi în fiecare dimineaţă /Să ai sclipiri în ochişori. 
îţi mai dorim ca tot ceea ce este frumos în visele tale să devină realitate, iar ceea ce e impecabil în 

gândul tău să completeze aceste vise.
La mulţi ani!

Prilej de invitaţie 
„Noi întâmplări ale 

Trăistuţei bucovinene” 
a fost lansată la 

Botoşani. Mâine autorul 
Gabriel Balaşa va fi 
oaspete la Cernăuţi

La Biblioteca judeţeană „Mihai 
Eminescu” din Botoşani a avut loc o nouă 
lansare de carte a jurnalistului Gabriel 

Balaşa. După ce în urmă cu doi ani şi jumătate ziaristul a lansat 
„Trăistuţa bucovineană cu amintiri basarabene”, o culegere de reportaje 
despre viaţa românilor din Basarabia şi Regiunea Cernăuţi,

Potrivit celor declarate de Gabriel Balaşa, v i n e r i ,  14 O C tO IT l- 
b r ie ,  o r a  17.00 , la invitaţia Societăţii pentru Cultură 

Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, va avea loc o nouă lan
sare în mijlocul românilor bucovineni. Vă aşteptăm cu drag!

EVENIMENT
Ne aşteaptă încă un spectacol de zile mari, 

oferit de Teatrul "Mihai Eminescu” din Botoşani 
Joi, 27 OCTOMBRIE. ORA. 18.30. Teatrul ”0 . Kobylianska” 

din Cernăuţi.
Relaţii pentru organizarea de vizionări colective la tel. 

0507301944

T E A T R U L  „ M I H A I  E M I N E S C U "  B O T O Ş A N I  * P R I M Ă R I A  Ş I  C O N S I L I U L  L O C AL  B O T O Ş A N I

după A.R. Gurney 
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distribuţia
Gina Pătraşcu Zamfirache 
Bogdan Muncaciu 
Silvia Răileanu 
Gheorghe Frunzt

Regia artistică Irina  M ititelu
L u d m ila  S k r ip k a

Scenografia P etruţ Butum an
N a ta lie  T a ra sen k o

Coregrafia C u  p a r t i c i p a r e a  e x t r a o r d i n a r ă

V ictor ia  B u cu n
Asistent regie

G h eo rg h e  F r u n z ă
a lui  R ăzvan A m itroaei
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■ T lh lL IIilB
Mă numesc Elena şi sunt din 

Storojineţ stabilită în Italia. Am aflat 
de la o prietenă de Maica Stareţă 
Paraschiva şi vreau să vă spun că 
numai dintr-o rugăciune telefonică 
m-a lecuit de depresie şi totodată 
m-a împreunat din nou cu soţul 
meu ce mă părăsise pentru o altă 
femeie.

Aliona din Herţa -  mii şi mii de
mulţumiri Sfintei Stareţă Paraschiva 
că prin slujbele ei miraculoase şi 
dintr-o rugăciune telefonică mi-a 
dezlegat cununia ce o aveam 
legată prin farmece şi vrăji. Aveam 
45 de ani şi nu mă puteam căsători, 
iar acum sunt căsătorită şi fericită 
alături de persoana iubită.

Mă numesc Vitalie sunt din 
Cernăuţi -  cu lacrimi de bucurie îi 
mulţumesc Sfintei Stareţă că prin 
puterea miraculoasă mi-a scos 
argintul viu din corp ce mi l-a trimis o 
vecină foarte duşmănoasă. Aveam 
dureri de mâini şi de picioare 
îngrozitoare de aceea vă recomand 
tuturor, oamenilor cu necazuri şi 
probleme. Rezultat 100%.

Telefon: 0040 746 811663

S-a descoperit o 
mare minune 

Dumnezeiască, 
Maica Stareţă 
Paraschiva vă des
chide Pravila 
Bisericească gratuit 
în numele Domnului 
pentru a vă prezice 
trecutul, prezentul 
şi viitorul gratuit de 
luni până luni.

A fost binecuvântată de 
Dumnezeu pentru a ajuta oame
nii la necaz şi în pragul disperă
rii venită de curând din ţara 
Sfântă Ierusalim cu cele mai 
puternice slujbe, masluri şi rugă
ciuni ştiute numai de Maica 
Stareţă Paraschiva a fost atesta
tă de cei mai mari episcopi din 
România şi de mai marii mănăs
tirilor şi declarată cea mai puter
nică maică stareţă a tuturor tim
purilor pentru cazurile rezolvate 
cu succes.

Maica Stareţă Paraschiva 
este adevărata desfăcătoare a 
cununiilor legate şi a bolilor fără 
leac, dezleagă orice tip de far
mece şi blesteme, vă scapă de 
alcoolism, depresie, epilepsie. 
Vă vindecă de dureri de mâini şi

de picioare, psoriazis, apropie 
iubită de iubit împreunează fami
lii dezbinate şi multe altele.

Telefon : 0 0 4 0  7 4 6  8 1 1 6 6 3

Şi vă poate rezolva orice pro
blemă, chiar şi prin telefon de la 
mii de km distanţă pe numele de 
botez şi a datelor personale.

Doamne ajută !

Dragi cititori credincioşi



Mămicile tinere nu mai 
sunt la modă. Femeile 

vor să aibă o carieră înainte 
de a naşte un copil, motiv 
pentru care multe doamne au 
primul copil când au trecut 
pragul vârstei de 35 de ani. 
Ultima mămică-vedetă este 
Daniela Gyorfi, care a adus 
pe lume o fetiţă, pe nume 
Maria, la 42 de ani.
Cântăreaţa Daniela Gyorfi s-a 
născut pe 12 octombrie 1968 
la Bucureşti, a urmat 
cursurile liceului George 
Enescu şi apoi Şcoala 
Populară de Artă.

Prima sa apariţie în cariera 
muzicală a avut loc în anul 1991, 
când a participat la Festivalul de 
la Mamaia, unde a obţinut 
premiul II la secţiunea 
“ Interpretare”. Apoi a susţinut 
numeroase concerte atât în ţară, 
cât şi în străinătate, iar multe 
dintre melodiile sale au devenit 
hituri. Daniela a colaborat şi cu 
televiziunea şi a prezentat la 
OTV emisiunea “Manele de 
Top”. în căutările sale pentru o 
revenire muzicală cu mai mult 
efect, Daniela a încercat recent 
şi o asociere cu Florin Salam, 
înregistrând o manea întitulată

blemelor pe care impresarul le-a 
avut cu o fostă amantă, cu care 
are un copil. Cei doi sunt 
împreună de aproximativ zece 
ani, au o fetiţă şi se înţeleg la fel 
de bine ca la începutul relaţiei 
lor. Artista a fost cerută în 
căsătorie de nu mai puţin de 
şase ori de iubitul său, dar nici 
până acum nu s-a decis să facă 
pasul cel mare şi să meargă 
pentru a doua oară în faţa alta
rului, dat fiind faptul că ea a mai 
fost căsătorită pe când era 
foarte tânără. La rându-i, şi Tal a 
mai fost căsătorit, prima sa soţie 
fiind stabilită cu copiii lor în 
Germania.

a împlinit
48 de ani şi se simte 
minunat alături
de cei dragi
„Cu iubirea e loterie”. Insă cel 
mai mare succes l-a avut în 
urmă cu 12 ani cu Liviu Guţă. 
Piesele acestuia, dintre care 
amintim succesul obţinut cu 
melodia „D e ce mă minţi” , au 
fost în topul celor mai ascultate 
melodii de petrecere în 
România. Daniela Gyorfi a 
rămas însărcinată în 2010, la 
vârsta de 42 de ani, alături de

impresarul George Tal, după mai 
multe încercări şi eşecuri de a 
concepe un copil. Cu toate 
a c e s t e a ,
D a n i e l a  
Gyorfi şi 
George Tal 
f o r m e a z ă  
unul dintre 
cele mai lon- 
g e v i v e

Daniela Gyorfi
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