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"Actualul Preşedinte Petro
Poroşenko este miliardar şi oligarh, dar a promis politici noi şi
transparente. în timpul campaniei
de luptă împotriva corupţiei
important e ce vor face auto
rităţile pentru a investiga infor
maţiile din declaraţii".

Bloomberg

B lB lC l
"Grămezile uriaşe de bani
au fost demonstrate societăţii
sub presiunea reformelor".

"Cel mai probabil
recentele dezvăluiri vor
duce la o creştere a
nemulţumirilor din partea
societăţii faţă de
autorităţi şi reformele
realizate".

"Apar îndoieli cu
privire dacă Groisman şi
alţii vor fi întrebaţi
despre provenienţa
banilor. Aceştia sunt
foarte influenţi şi apro
piaţi Preşedintelui Petro
Poroşenko".

Şrflnff«rler$llpeit(
"în lupta împotriva
corupţiei ceasurile de lux
nu ar trebui să rămână
în afara atenţiei".
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Vaccinurile împotriva poliomielitei
şi hepatitei „B”
au ajuns în regiunea Cernăuţi

|
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BUCOVINA OCUPĂ LOCUL TREI DUPĂ NUMĂRUL
AUTOVEHICULELOR ÎNMATRICULATE ÎN STRĂINĂTATE

Vaccinurile împotriva poliomielitei şi hepatitei „B” au ajuns în
regiunea Cernăuţi, a declarat directorul-adjunct al Departamentului
regional în chestiunile Ocrotirii Sănătăţii Maria Polişciuk.
„Regiunea
noastră a obţinut o cantitate de 39.470 doze de vaccin ”Polio Sabin”
pentru prevenirea poliomielitei şi 10.600 de doze pentru prevenirea
hepatitei „B”. Potrivit Măriei Polişciuk, toate vaccinurile au fost deja dis
tribuite în raioanele regiunii Cernăuţi.

egiunea Cernăuţi ocu
pă locul trei pe ţară
după numărul autovehiculelor
cu numere de înmatriculare
străine. Potrivit datelor oficiale,
cel mai mare număr de auto
mobile cu numere de înmatri
culare străine se află în regiu
nea Lviv, iar pe locul doi figu
rează regiunea Odesa. Potrivit
Serviciului Fiscal de Stat din
Ucraina, cifra oficială a automo
bilelor cu numere de înmatricu
lare străine este de 100 mii.

R

Insă numărul real, în opinia
experţilor, este de 1,5 milioane
de auto-vehicule. Experţii în
domeniu susţin că parlamentarii
sunt obligaţi să soluţioneze
această situaţie prin intermediul
legislaţiei. Potrivit legislaţiei
ucrainene, conducătorul auto
care deţine un autoturism cu
numere de înmatriculare stră
ine, nu are permisiunea să cir
cule pe teritoriul Ucrainei mai
mult de 1-2 luni, însă sunt şi
excepţii. Vămuirea automobile

lor în Ucraina este o procedură
complicată şi costisitoare, de
aceea oamenii sunt obligaţi să
treacă lunar frontiera pentru a
nu încălca prevederile legii. în
acest scop la Kiev s-a format o
comisie specială care analizea
ză situaţia creată. Unii parla
mentari şi-au exprimat părerea
ca proprietarii maşinilor cu
numere de înmatriculare străine
să achite lunar 30-40 de euro, o
sumă foarte costisitoare pentru
conducătorii auto ucraineni.

Trei curse noi aeriene vor fi introduse
cu plecare din aeroportul cernăuţean
în viitorul apropiat locuitorii
regiunii noastre vor putea zbura
direct din Cernăuţi spre oraşele
Bergamo (Italia), Istanbul (Turcia) şi
Tel Aviv (Israel), informează
directorul Aeroportului Internaţional
„Cernăuţi” Boris Morskii.
„A avut loc şedinţa comisiei cu privire la
acordarea companiilor ae
riene dreptul de a introdu
ce noile curse aeriene.
Compania aeriană privată
„Ukraine International Air
lines” a propus introduce
rea a trei curse noi spre
oraşele Bergamo, Istan
bul şi Tel-Aviv.
După o examinare
detaliată
propuneres
companiei respective a
fost acceptată. Am con
venit ca frecvenţa zbo
rurilor să fie de trei ori
pe săptămână” - spu
ne Boris Morskii. Directoru

aeroportului Internaţional „Cernăuţi” afirmă
că cursa Cernăuţi-Bergamo ar putea func
ţiona din luna decembrie.
Merită de menţionat faptul că ceremonia
de punere a primei pietre de temelie a
Aeroportului Internaţional din Cernăuţi a avut
loc pe 12 octombrie 1930, care apoi s-a des
chis oficial în anul 1936, adică a fost construit
în perioada românească. Blocul aerogării a
rămas tot acela.

Republica Moldova va deschide
un consulat la Cernăuţi
9

Marţi, şeful Administraţiei Regionale de Stat Cernăuţi,
Oieksandr Fişciuk, a avut o întrevedere cu Ruslan Balbocean,
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova
în Ucraina.
Părţile au discutat aspecte legate de cooperarea aprofundată a regiunii
Cernăuţi cu Republica Moldova în domeniul cultural, economic şi ecologic,
transmite Serviciul de presă al ARS Cernăuţi. O atenţie deosebită a fost
acordată deschiderii în 2017 a unui consulat al Republicii Moldova la Cer
năuţi. ”Avem stabilită o cooperare bună şi este important ca aceasta să con
tinue”, a menţionat Ruslan Balbocean. Reamintim că marţi la Cernăuţi şi-a
desfăşurat lucrările Forumul de afaceri trilateral cu participarea oamneilor de
afaceri din Ucraina, România şi Republica Moldova.

"INSPECTORUL FREIMUT"
ÎN DIALOG CU PRIMARUL OLEKSII KASPRUK
Autoarea proiectului
"Inspectorul Freim ut” s-a aflat
zilele trecute la Cernăuţi.
După ce a inspectat mai multe
locaţii din oraş, Olga Freimut,
în prezenţa a câteva sute de
cernăuţeni adunaţi în Piaţa
Centrală, a făcut bilanţul
acestor controale. Cernăuţenii
consideră că astfel de inspecţii
neanunţate pot aduce
schimbări pozitive pentru oraş.
De asemenea, Olga Freimut a
discutat cu primarul Oleksii
Kaspruk despre bugetul local
şi finanţarea sferei
învăţăm ântului şi cea a ocrotirii
sănătăţii. "Inspectorul Freimut”
i-a înm ânat edilului oraşului
Cernăuţi un certificat privind
amenajarea unui teren de
joacă pentru copii.

Buletinul meteo
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Ucraina retrage temporar
ambasadorul din Republica Moldova
craina l-a chemat
U
pentru consultări,
luni, pe ambasadorul
ucrainean de la Chişinău,
în contextul în care Igor
Dodon, plasat pe primul
loc în scrutinul preziden
ţial din Republica Mol
dova, a declarat recent că
fosta regiune ucraineană
Crimeea aparţine Rusiei.
Kievul s-a arătat indignat
faţă de declaraţia lui
Dodon. Ulterior, şi
ambasadorul Ucrainei la
Chişinău, Ivan Gnatyşin a
reacţionat, îndemnând
politicienii moldoveni să
nu facă speculaţii pe tema
Crimeii în timpul alegeri
lor.
Indignarea este cu atât mai
mare, cu cât şi pe teritoriul
Moldovei există un teritoriu
care doreşte să fie recunoscut
drept stat independent şi să
adere la Federaţia Rusă. Am

basadorul ucrainean în Repub
lica Moldova, Ivan Gnatyşin, a
fost chemat la Kiev, luni, pen
tru consultări, a anunţat Sviatoslav Ţegolko, secretarul
Cancelariei prezidenţiale a
Ucrainei. „Informare importan
tă: ambasadorul Ucrainei în
Republica Moldova a fost con
vocat la Kiev pentru consul
tări”, a transmis Ţegolko, citat

de Interfax Ucraina, fără a oferi
detalii.
Candidatul pro-rus Igor
Dodon, liderul Partidului Socia
liştilor (PSRM), a obţinut
48,22% din voturi în scrutinul
prezidenţial din Republica Mol
dova, urmând să se confrunte
pe 13 noiembrie în turul doi cu
Maia Sandu, un candidat con
siderat proeuropean.
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Recunoaşterea automată
a diplomelor de studii între
România si Ucraina
M
5
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inistrul român de
Externe, Lazăr
Comănescu, în cadrul
discuţiilor purtate la Sighetu
Marmaţiei cu omologul său
ucrainean, Pavlo Klimkin, a
cerut consolidarea cadrului
juridic bilateral în măsură să
susţină schimburile
culturale, mobilităţile
studenţeşti şi cooperarea în
materie de educaţie, inclusiv
prin recunoaşterea automată
a diplomelor de studii între
cele două ţări, transmite Romanian Global News.

Ministrul Afacerilor Externe, Lazăr
Comănescu, a efectuat sâmbătă, 29
octombrie 2016, o vizită la Sighetu
Marmaţiei, împreună cu omologul

său ucrainean, Pavlo Klimkin. Pro
gramul vizitei a cuprins participarea
celor doi miniştri la ceremonia de dez
velire a bustului poetului Taras Şevcenko, în cadrul unui eveniment or
ganizat de Uniunea Ucrainenilor din
România şi o rundă de consultări bila
terale. La ceremonia de dezvelire a
bustului poetului ucrainean Taras
Şevcenko, şeful diplomaţiei române a
evidenţiat rolul emblematic al aces
tuia în afirmarea culturii şi a limbii uc
rainene, precum şi importanţa mino
rităţii ucrainene din România şi a celei
române din Ucraina ca punţi de legă
tură în relaţia dintre cele două ţări. în
marja vizitei la Sighetu Marmaţiei,
ministrul român al Afacerilor Externe
a vizitat şi Consulatul României de la
Slatina, din Ucraina, pentru a marca
finalizarea operaţionalizării depline a
consulatului.

Clinton a picatInsondajeîn faţa lui Trump

Răsturnare de situaţie în
sondajele din Statele Unite.
Dacă până sătămâna trecută
candidata democrată conducea

detaşat în faţa lui Donald Trump,
cu aproape 12 procente, acesta
pare să se fi evaporat, după ce
FBI a anunţat că redeschide

ancheta privind scandalul e-mailurilor private utilizate de candi
datul democrat la funcţia de pre
şedinte, Hillary Clinton, în timp ce
deţinea funcţia de Secretar de
Stat american. Donald Trump s-a
apropiat la o diferenţă de doar un
punct procentual faţă de adver
sara democrată Hillary Clinton, în
timp ce liderii republicani care
l-au criticat au poziţii vulnerabile,
potrivit unui sondaj Washington
Post/ABC News. La nivel gene
ral, Hillary Clinton este creditată
cu 46% din voturi, iar Donald
Trump s-a apropiat la doar un
punct procentual, fiind la nivelul
de 45%.

WC-ul public care
pătează imaginea ţării
maginile ce le
întâlnim pe şoseaua
care face legătura dintre
Cernăuţi spre România
sfidează bunul simţ. La
doar 4-5 kilometri de
PTF "Porubne", mai
exact în localitatea
Stârcea din raionul
Hliboca, în loc de "Welcome to Ukraine" întâl
nim la marginea dru
mului un WC public.

I

Ţigla metalică a acoperişului
toaletei are culoarea albastrugalben, iar această combinaţie
îţi aduce aminte de drapelul na-

ţional al ţării. Miile de turişti şi
călători care zilnic trec pe acest
drum rămân nedumeriţi de ideea
"arhitectului” de a profana sim-

holurile statului ucrainean. Ciu
dăţeniile nu se termină aici. Pe
unul din pereţii WC-ului cineva a
scris cu litere mari "Slavă
Ucrainei”. Inscripţia stă în văzul
tuturor de mai multe luni fără ca
autorităţile să ia măsurile cuve
nite. Cei care vor să-şi facă
nevoile în această toaletă sunt
şi şoferii TIR-urilor care acum
sunt nevoiţi să stea câteva zile
în şir pentru a trece vama. însă
şi aceştia sunt şocaţi de cele
văzute, pentru că pe lângă mize

ria din jur este imposibil să intri
în toaletă din cauza mirosului
insuportabil şi a antisanitariei
totale. De aceea, oamenii s-au
obişnuit să-şi rezolve prob

lemele la marginea şoselei ce
duce spre UE, sau în cel mai
bun caz, pe la toaletele benzină
riilor şi a restaurantelor din
zonă.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Reforma anticorupţie i-a
impus pe funcţionari să-şi
declare bogăţia în formă
electronică. Aşa-numita edeclaraţie trebuia să fie prezen
tată în decursul a două luni începând de la 1 septembrie şi
terminând la 30 octombrie la ora
24.00. Au fost depuse circa 100
mii de documente, care urmează
să fie verificate de
departamentul anticorupţie. E
un proces de lungă durată, dar
iată că rezultatele declaraţiilor
electronice au şocat fulgerător
societatea. Se bănuia că
funcţionarii noştri trăiesc pe
picior larg, dar societatea nu s-a
aşteptat că în aşa măsură. Se
mai spune că e ruşine să fii
sărac, dar oare nu este o crimă
să fii printre cei mai bogaţi în
Europa, trăind în cea mai săracă
ţară de pe continent?! Averea
demnitarilor ucraineni i-a mirat
chiar pe senatorii şi congres
menii de peste ocean şi în legă
tură cu aceasta cunoscuta jur
nalistă, Lesea Gongadze, a
observat că, citind e-declaraţiile
funcţionarilor ucraineni, aceştia
ar dori să aibă şi ei un „Maidan”
la Washington.

Să vedem ce-au declarat cei
mai activi deputaţi ai poporului
din regiunea Cernăuţi. Condu
cătorul fracţiunii „Frontul Popu
lar”, Maksym Burbak, a arătat că
are un apartament cu
113,4
metri pătraţi, că îi aparţine o trei
me din spaţiul locativ al apar
tamentului părinţilor cu o supra
faţă totală de 88,5 metri pătraţi,
un apartament la Kiev cu o sup
rafaţă de 100 metri pătraţi, soţia
sa dispune de un apartament de
106,1 metri pătraţi, de o casă de
locuit cu o suprafaţă de 82,6
metri pătraţi. Soţii Burbak au câte
un lot de pământ de 1.000 metri
pătraţi şi respectiv 2.474 metri
pătraţi. Maksym Burbak are un
automobil de marca VAZ 2108
(anul de fabricaţie 1990), dar,
iată, soţia lui este proprietara
unui „Mitsubishi Pajero”, a 9
autocamioane şi a 11 remorci şi
semiremorci. Ea mai este şi pro
prietara unei întreprinderi private,
evaluată la 4 milioane grivne.
Soţul deputat a primit anul trecut
un salariu de 77,9 mii grivne, iar
soţia-antreprenoare - 1 milion
198 mii 944 grivne. Maksym
Burbak nu are cont în bancă,
soţia lui ţine pe cont 1 milion 328
mii 498 grivne, precum şi în
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numerar 30 mii de dolari, 19 mii
de euro şi 2,5 milioane grivne.
în declaraţia deputatului po
porului şi fostului primar al Cernăuţiului, Mykola Fedoruk, figu
rează două apartamente - a câte
198,2 şi 42,2 metri pătraţi, un
apartament are şi soţia sa. My
kola Fedoruk are o casă la ţară,
la Gliniţa cu o suprafaţă de 165,8
metri pătraţi şi un sector de
pământ acolo de 2.500 metri
pătraţi, un alt sector de pământ
de 1.298 metri pătraţi are în altă
parte. Soţia deputatului dispune
de automobilul Toyota RAV4.
Salariul lui Mykola Fedoruk a fost
în 2015 de 79.104 grivne, plus
pensia lunară de 9.902 grivne.
Pe contul valutar în bancă ţine
93.230 mii dolari. Soţia nu are
încredere în bănci şi ţine în
numerar 53 mii dolari 450 mii
grivne.
Deputatul poporului Grigore
Timiş a declarat un venit de 300
mii grivne, dintre care 80 mii griv
ne este salariul său de deputat,
128 mii grivne a primit de la
înstrăinarea bunurilor materiale,
80 mii grivne a primit sub formă
de recompensă pentru cheltuieli
le suportate în timpul îndeplinirii
împuternicirilor de parlamentar.

Grigore Timiş dispune de un
teren de pământ de 1.000 metri
pătraţi şi este proprietarul unei
case nefinisate cu o suprafaţă de
117,2 metri pătraţi. De patru tere
nuri de pământ dispune mama
sa. Mama sa ţine în numerar 9
mii euro, iar soţia sa - 830 mii
grivne şi 28 mii euro.
„Arde opaiţul săracului, căci
se numără banii bogatului”,
spune o vorbă din popor. Şi tot
poporul a ticluit imediat o altă
vorbă: cică, citind e-declaraţiile
demnitarilor ucraineni, conduce
rea FMI a hotărât să ia un credit
de la Ucraina.
„Ceva e putred în tânăra
Ucraină” - constată, ca şi Hamlet din subiectul clasic, cetăţea
nul nostru de rând, dar mai ales
bietul intelectual, căruia i s-a
furat „clasa de mijloc”, care întro societate normală asigură
prosperarea acesteia. Bogătanii
noştri s-au separat vădit atât de
talpa ţării, cât şi de acei care
constituie cinstea ei.
Societatea ucraineană, în
reţelele de socializare, discută
aprig e-declaraţiile deputaţilor
Parlamentului. în ochii lumii ale
şii poporului pierd totul, în afară
de bogăţiile acumulate după

legile nescrise ale „capitalismului
sălbatic”... Sute, milioane de do
lari în numerar, colecţii de cea
sornice în valoare de milioane
dolari, beciuri cu vinuri, unde o
sticlă costă mai scump decât o
garsonieră, tablouri - capodope
re ale artei universale, locul
cărora e în muzeele naţionale,
zeci de case cu o suprafaţă mai
mare decât reşedinţele şefilor de
state de la care cerem bani
pentru a scoate ţara din criza
profundă... Bogaţi într-o ţară
unde nu există un spital normal
pentru copii, o şcoală de nivel
european, într-o ţară unde
participanţii la Operaţiunea antiteroristă plătesc impozit militar şi
unde minimul de existenţă se
află mai jos de nivelul sărăciei
după toţi indicii ONU, într-o ţară
unde nimeni n-a inventat iPhone,
n-a creat Microsoft-ul, nimeni nu
produce ceva asemănător cu
„Mercedes”-ul, într-o ţară unde
în decurs de 25 de ani n-a fost
filmată nici o capodoperă mon
dială, n-a fost creat nici un mate
rial sau un medicament unic,
într-o ţară unde 90 la sută dintre
tinerii cetăţeni visează să emi
greze, iar bătrânii - să mănânce
normal. într-o ţară unde volun

tarii, adunând ultimii bani şi cu
riscul propriei vieţi, îi apără inde
pendenţa. Or, la putere se află
cei bogaţi şi toţi ei sunt de nimic.
Pentru aceştia o sticlă de vin sau
un ceasornic elveţian este mai
important decât un stadion
pentru şcoală, decât tratarea
unui copil ce suferă de boală
oncologică. Cheltuielile lor zilni
ce echivalează cu pensia unui
muncitor, dacă acesta ar primi-o
în decursul a 42 de ani!
Aceasta este reacţia cetă
ţenilor de rând, care timp de 25
de ani au fost „înduioşaţi” cu pro
misiuni despre perspectivele
excelente ale ţării în care trăiesc
şi ale statului pe care îl făuresc.
Dar cum se uită la toate acestea
creditorii Ucrainei, fără de care
economia noastră naţională nu
se poate înconjura? Adică
investiţii se fac, dar reformele
stau pe loc. Se înmulţesc doar
averile funcţionarilor, lată de ce
e în scădere rating-ul forţelor de
guvernământ şi saltă cel al
popul işti lor.
în perioada prezentării edeclaraţiilor, Guvernul face o
declaraţie publică neaşteptată:
în anul 2017 salariul minim se va
mări de 2 ori şi va constitui 3.200
grivne, încât au rămas nedu
meriţi chiar unii consilieri străini
ai Preşedintelui. Iar Preşe
dintele, la rândul său, a specifi
cat că una din sarcinile cele mai
importante ale puterii este lupta
împotriva sărăciei. De unde vor fi
găsite resurse pentru majorarea
salariilor? Premierul a dat
asigurări că „maşina de tipărit
bani” nu va fi pusă în funcţiune.
Şeful executivului, Volodymyr
Groisman, a explicat că resurse
le principale se află în sectorul
ilicit al economiei - cam 50-60 la
sută.
Legalizarea
întregii
activităţi economice a patronilor
va duce la creşterea încasărilor
în buget şi a fondului de salarii.
Simplu şi clar. Dar cât de simplu
şi clar va fi acest proces de
scoatere din ilicit a economiei
vom vedea. Poate, într-adevăr,
se va îmbunătăţi viaţa săracilor
şi se va produce o minune - cei
bogaţi vor începe să-i înţeleagă
pe cei nevoiaşi?

Oare trebuia pus calul în urma căruţei?
în timp ce „odiseea” şcolilor
româneşti din Balcăuţi, Nesvoia şi
Stălineşti derivă de la o şedinţă
judiciară la alta, la Mămăliga au
poposit reprezentanţii ONU,
Fondului de binefacere „Karitas
Ukraina”, conducătorii unui proiect
privind executarea lucrărilor de
reparaţii în „şcoli de bază”, susţinut
financiar de Agenţia SUA pentru
dezvoltarea internaţională (USAID),
precum şi reprezentanţii unei
companii de construcţie din
Vinnyţia, care a câştigat tenderul
pentru efectuarea unor asemenea
lucrări.
împreună cu primarul Consiliului sătesc
al comunităţii teritoriale unite Mămăliga,
Arcadie Şova, ei au vizitat Şcoala medie din
sat, unde acum a doua săptămână se des
făşoară lucrări de reconstrucţie a sălii spor
tive, ospătăriei, atelierului etc. Delegaţia a

fost solidă, dar şi volumul de lucrări este
mare. Consiliul comunităţii teritoriale a decis
să transforme Şcoala din Mămăliga în una
de bază şi caută resurse pentru consoli
darea bazei ei materiale şi îmbunătăţirea
condiţiilor pentru procesul de învăţământ.
Este un lucru bun, dar... nu trebuia pus
calul în urma căruţei.
Crearea la Mămăliga a şcolii de bază a
trezit nedumeriri, proteste, învinuiri, neglijări
ale opiniei publice, neluarea în considerare
a intereselor pedagogilor, elevilor, părinţilor
acestora din Bălcăuţi, Nesvoia şi Stălineşti,
căci anume şcolile din aceste sate, potrivit
deciziei votate de deputaţii din comună,
urmau să se transforme în filiale ale şcolii de
bază din Mămăliga, lată de ce această deci
zie pripită, cu încălcarea unor legi, a şi fost
atacată în judecată. Procesul judiciar
capătă trăsăturile unei „odisee”, şi această
stare de incertitudine se răsfrânge asupra
procesului de învăţământ din cele trei sate.
Pe fondalul ei îşi pierde luciul chiar şi o por
nire nobilă.
Nimeni nu pune la îndoială necesitatea

lucrărilor de reparaţie de la Şcoala medie
din Mămăliga, e chiar şi o datorie a comu
nităţii să le ducă la bun sfârşit. Şi ar fi fost
normal ca după încheierea lor să fi fost

abordată problema creării şcolii de bază, cu
luarea neapărată în considerare a părerii lo
cuitorilor din Bălcăuţi, Nesvoia şi Stălineşti.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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linbosniacaîncercatsă-i miluiascăpegrăniceri

Un cetăţean al Bosniei şi
Herţegovinei a încercat să le dea
grănicerilor bucovineni mită în

sumă de 55 euro şi 1.200 grivne
pentru ca aceştia să-i faciliteze
trecerea fără obstacole din

România în Ucraina. Bosniacul a
fost reţinut zilele trecute în Pun
ctul de trecere şi control "Porubne”. Bărbatul a încercat, totuşi, să
intre pe teritoriul Ucrainei, deşi
termenul legal de şedere în ţara
noastră era expirat. El a pus în
actele necesare controlului suma
de bani amintită, deşi a ştiut prea
bine că acţiunile sale vin în
contradicţie cu legea. Nu demult,
acelaşi cetăţean a fost tras la
răspundere administrativă din
cauza depăşirii termenului legal
de aflare pe teritoriul Ucrainei.
Amintim că pentru mituirea per
soanelor aflate în post sau în
serviciu este prevăzută răspun
dere penală conform legislaţiei în
vigoare a Ucrainei.

UN CETĂŢEAN STRĂIN
A MURIT TRAGIC ÎN ACCIDENT
Un ordinar accident rutier
cu consecinţe fatale s-a produs
pe drumul de centură al cen
trului raional Secureni. în urma
impactului două persoane au
murit tragic. Pe timp de noapte
această porţiune de drum nu
este folosită pentru mijloacele
de transport. în jurul orei şase
dimineaţa un locuitor al
centrului raional a descoperit
maşina avariată şi a anunţat
poliţia. Medicii, care au fost
chemaţi la locul accidentului,
au constatat decesul a doi
tineri în vârstă de 30 şi,
respectiv, 27 de ani - şoferul şi
pasagerul automobilului "Opel Omega”. Maşina cu
numere de înmatriculare poloneze, care era
condusă de un locuitor al raionului, se deplasa cu

Staţie de alimentare ilegală
depistată la Cernăuţi
Poliţiştii de la patrulare din
centrul regional au depistat o sta
ţie de alimentare, la care erau
realizate combustibil şi lubrifianţi
fără acte şi permise corespunză
toare. Fiind alertaţi de nişte con
sumatori, care au constatat în
călcarea regulilor elementare de
comercializare a benzinei şi moto
rinei, poliţiştii s-au convins de fap

tele expuse. Lucrătorii benzinăriei
le-au declarat oamenilor legii că
au documentele necesare, însă
ele se află la şeful lor. La faţa
locului a fost chemat un grup ope
rativ de anchetă. Organele de
drept urmează să clarifice circum
stanţele în care activa benzinăria
şi cine stă în spatele acestei ac
tivităţi ilegale.

S-asperiat detestarealaalcool

o viteză excesivă la deal. Şoferul nu a luat în calcul
drumul lunecos şi a pierdut controlul volanului,
lovindu-se de un copac de la marginea drumului.
Cercetările continuă.
în seara zilei de 30 octombrie,
în satul Panca, raionul Storojineţ,
un automobil de marca Audi A4
cu numere de înmatriculare străi
ne a ieşit de pe şosea, a trecut
prin gardul unei gospodării par
ticulare şi a dat jos un stâlp de le
gături de telecomunicaţie.
Şoferul aşa şi nu a putut
explica circumstanţele ce l-au
făcut să se abată de la drum.
Maşina s-a răsturnat, sfărâmând
până la aceasta patru plase de
gard. Martorii oculari ai acciden
tului au sărit rapid în ajutorul
şoferului şi au întors maşina pe
roţi. Din fericire, şoferul şi pasa
gerul acestuia s-au ales cu trau
me neînsemnate.

Şoferul unui "Lexus” a încer
cat să se ascundă în restaurant
de poliţişti, atunci când aceştia
i-au propus să treacă testele pen
tru măsurarea gradului de alcool.
Oamenii legii au descoperit sem
ne de stare de ebrietate atunci
când au încercat să stea de vorbă

cu şoferul, care parcase automo
bilul cu încălcarea regulilor de
circulaţie rutieră. însă, bărbatul a
intrat în restaurant şi nu a dorit să
se supună cerinţelor poliţiştilor.
Ulterior s-a constatat că respec
tivul cetăţean lucrează ca jude
cător la Cernăuţi.

Metodă ingenioasă
de a ascunde ţigările

Bandă de criminali
reţinută de poliţie

Un locuitor al satului
Serbiceni din raionul Secu
reni a devenit jertfă ordinară a
es-crocilor. Bărbatul le-a re
latat oamenilor legii că a găsit
un anunţ prin Internet despre
vânzarea unui microbuz.
Convenind în prealabil cu
vânzătorul condiţiile afacerii,
bărbatul a transferat prin in

termediul unui ter
minal al "PrivatBank”-ului un avans
în sumă de 56 mii
grivne. în rezultat,
omul a rămas şi
fără bani, şi fără
microbuz. O plân
gere analogică a
făcut şi un locuitor al
centrului raional Se
cureni, căruia, însă,
i-a ajuns minte să transfere o
sumă mult mai mică. Acesta
dorea să cumpere prin
reţeaua Internet piese de
schimb şi a transferat pe con
tul ilicit al escrocilor doar 800
de grivne. Poliţia se adre
sează către cetăţeni cu ape
lul: fiţi vigilenţi şi nu transferaţi
banii la întâmplare!

Poliţiştii bucovineni au reţinut o
bandă criminală, care a comis o serie de
atacuri în două regiuni ale ţării. Atacatorii
se pregăteau minuţios de comiterea
crimelor, se comportau deosebit de crud
cu victimele, scopul lor fiind, bineînţeles,
îmbogăţirea materială. Datorită unor
măsuri bine coordonate ale colabora
torilor poliţiei penale din Cernăuţi s-a
reuşit de a-i identifica pe toţi figuranţii
acestui caz şi de a pune capăt "turneelor
lor criminale” prin oraşele din ţară. Ultima
lor faptă nedemnă a fost comisă la
sfârşitul lunii septembrie când aceştia au
torturat şi jefuit o locuitoare a ţinutului
nostru pentru suma totală de 50 mii
grivne. Din acest grup criminal făceau
parte trei locuitori ai regiunii Odesa şi un
locuitor al regiunii Kiev. De asemenea a
fost identificat un bărbat din Cernăuţi şi o
cunoscută de-a sa, care le-au pus la
dispoziţie criminalilor informaţii despre
victimă, indicând chiar casa unde
aceasta locuieşte. Cercetările continuă.

Aproape două mii de pachete
de ţigări a încercat să transporte
peste Frontiera de stat ucraineano-română un locuitor al oră
şelului Crasna, raionul Storojineţ.
Tentativa nereuşită a fost curmată
în Punctul de trecere şi control
"Porubne”. Bărbatul a încercat să

ascundă produsele din tutun în
geamurile de plastic pe care le
transporta în Belgia. în afară de
produsele din tutun i-au fost
confiscate şi geamurile nounouţe. Valoarea totală a mărfurilor
confiscate a fost evaluată la suma
de 40 mii grivne.

Şi-a pus capăt zilelor în propriul garaj
Cadavrul unui bărbat în vârstă de 57 de ani din centrul raional
Secureni a fost descoperit de cei apropiaţi în garaj fără semne de
viaţă. Martorii afirmă că în ultima zi de viaţă bărbatul nu era în
dispoziţie, se plângea pe condiţiile de viaţă şi le vorbea celor dragi
că-şi va pune capăt zilelor. Cadavrul a fost expediat la expertiza
medico-legală.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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„SĂRBĂTOAREA TOAMNEI”,
la Grădiniţa „GHIOCELUL” din Costiceni

TOAMNA
Cade frunza de pe nuc,
S-a copt poama pe butuc,
Iar din cramă curge vinul
Roşu, roşu ca rubinul,
lată, toamna a sosit,
Crizantema a-nflorit,
Vântul prin văzduh adie
Miros de mere coapte,
Truditorii lucrează
Din zori şi până-n noapte.

TOAMNĂ,
CÂND VII ACASĂ
Toamnă, tu când vii acasă,
Bogată eşti ca o mireasă
Şi de toate ne aduci Mere, pere, poame dulci.
Vii cu prune măslinii
Şi cu frunze arămii,
Ne-aduci miros de gutui
Şi toate roadele târzii.

PLOPII
Plopii frunzele-şi foşnesc
Şi a ploaie ne vestesc.
Cerul s-a întunecat,
Norii s-au şi adunat.
Au pornit pe cer grămadă
Şi-n urmă au prins să cadă
Stropi măşcaţi - pic, pic, pic,
Peste vale şi colnic.

Odată cu sosirea toamnei
aurii, în toate grădiniţele de
copii din regiune au loc festi
vităţi cultural-artistice dedicate
acestui anotimp minunat. Nici
Grădiniţa nr. 2 „Ghiocelul” din

Costiceni, raionul Noua Suliţă,
nu a fost o excepţie. Cei mai
bine pregătiţi şi emoţionaţi au
fost micii românaşi care s-au
prezentat la sărbătoare cu
poezii, cântece, dansuri şi o

inedită expoziţie de ekebane.
De la sărbătoare nu a lipsit
nici Zâna Toamnei, care
i-a
susţinut şi i-a înveselit pe copii.
Culorile celui mai bogat ano
timp i-a invitat la colaborare şi

organizarea evenimentului nu
numai pe cei mici, dar şi pe
părinţii lor.
Dansurile şi cântecele po
pulare au fost interpretate cu
multe emoţii de cei mici îm
preună cu educatoarele lor,
fiind susţinuţi cu aplauze de
toţi cei prezenţi, inclusiv de
doamna Zinaida Parpauţ, di
rectoarea instituţiei.
La „Sărbătoarea Toamnei”
a fost prezent şi domnul Vladimir Lupoi, primarul comunei
Costiceni. Dumnealui a felicitat
colectivul, menţionânnd buna
organizare şi desfăşurare a
sărbătorii, spunând că Con
siliul sătesc Costiceni se stră
duieşte să creeze condiţii cât
mai bune pentru activitatea
instituţiilor preşcolare din loca
litate în pofida reformei administrativ-teritoriale din Ucraina.

Prin grădină, peste sat,
Peste câmpul însetat.
A udat lanul cu grâne
Pentru noi să crească pâine.

PLÂNGE CRÂNGUL
Plânge crângul desfrunzit,
Toamna iarăşi a sosit.
Cântăreţii au plecat,
Pe el singur l-au lăsat.
Cucul nu va mai cânta,
Mierla nu va şuiera Totu-i trist în zăvoi,
Nu e soare, numai ploi.
Ziua este tot mai mică,
Nu-i gândac, nu-i nici furnică.
Frunze galbene în vânt
Se aştern tot la pământ...
Zinaida
SMOCHINĂ-ROTARU

Sergiu BARBUTA

ÎNDEMNUL IUI NICOIAE
MINTENCU - SA NE
p A s t r A m t r a d iţ ia
si c ân tec u l ’
r

Am citit cu mare plăcere
cartea lui Nicolae Mintencu
„Folclor din Voloca pe
Derelui”, apărută recent. E o
carte de valoare, de mare
folos şi pentru cititori, mai
bine zis, pentru artiştii
amatori din Valea Prutului,
care ţin la cântecul şi
tradiţiile populare româneşti,
în ea au fost incluse stema şi
imnul satului Voloca, precum
şi o serie de fotografii despre
activitatea artistică din
această minunată localitate
de pe Derelui. Ele sunt o
mărturie a participării
talentaţilor voloceni la
festivalurile raionale,
regionale şi la cele de peste
hotare.

Am fost şi eu la Voloca, în
această „mândră comună”, după
cum e proslăvită în imn, la Bi
serica Sfântul Nicolae, unde
păstor este parohul şi protopopul
raionului Hliboca, loan Gorda.
Părintele se bucură de o mare
autoritate şi dă dovadă de o
cultură duhovnicească deose
bită. Dar şi mai mult am des
coperit valorile Volocii, neste
matele ei spirituale, răsfoind car
tea lui Nicolae Mintencu, cel care
a adunat în ea cântece bătrâ
neşti, doine, balade, cântece de
dor şi dragoste, cântece de
nuntă, precum şi cântece din
repertoriul autorului - acestui ne
obosit rapsod popular.
Fericit e omul care face
lucruri bune în viaţă. Fericit e

domnul Nicolae Mintencu, cel
care prin munca şi harul său a
slăvit localitatea sa natală Voloca, în lume. Ca un pomicultor grijuliu, el altoieşte copiilor

şi tinerilor satului dragostea
cântec şi de graiul matern. O
face şi alţii, folosindu-se
cartea domniei sale „Folclor
Voloca pe Derelui”.

de
pot
de
din

Andrei COLAC,
s. Costiceni, raionul Noua
Suliţă

Lansarea volumului
„Sfânta Mănăstire Voroneţ,
un sfert de veac de
la reînfiinţare” la Cernăuţi

„Tu eşti Dumnezeul meul” cel mai bun spectacol
A

n cadrul
Festivalului de
comedie teatrală
„Aplauzele de Aur
ale Bucovinei", ce
s-a desfăşurat în
perioada 22 octom
brie - 1 noiembrie
în incinta Teatrului
Muzical-Dramatic
"Olga Kobyleanska"
din Cernăuţi, cei
peste 700 de spec
tatori au admirat
trupele de actori
sosiţi din regiunea
de vest a Ucrainei,
din Kiev şi România,
care au onorat cu
brio invitaţia reu
şind, ca şi în anii
trecuţi, să smulgă
copios aplauzele de
aur ale Bucovinei.

I

iercuri, 2
M
noiembrie, a
avut loc lansarea cărţii
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distribuţia

Gina Pătraşcu Zamfirache
Bogdan Muncaciu
Silvia Răileanu
.

Regia artistică

Ludmila Skripka
Scenografia

Natalie Tarasenko
Coregrafia

Victoria Bucun
Asistent regie

Gheorghe Frunză
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luna Mititelu
Petruţ Butuman
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„Sfânta Mănăstire
Voroneţ, un sfert de
veac de la reînfiinţare".
Evenimentul cultural
s-a desfăşurat în incin
ta Consulatului General
al României la Cernăuţi.
Volumul a fost tipărit
cu binecuvântarea ÎPS
Teofan şi îngrijit de
monahia dr. Gabriela
Platon şi conf. Carmen
Cornelia Balan. Printre
coautori se numără
teologi, oameni de
ştiinţă şi cultură,
jurnalişti. Cartea
despre Capela Sixtină a
Estului, aşa cum mai
este cunoscută
Mănăstirea Voroneţ, a
fost tipărită cu
binecuvântarea înalt
Preasfinţitului Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei.

In faţa unui juriu exigent şi
a spectatorilor fideli, actorii
Teatrului „Miliai Eminescu”
din Botoşani au dat viaţă pie
sei „Tu eşti Dumnezeul
meu!”, scrise de Albert Gur
ney şi montat de regizoarea
ucraineană Ludmila Skripka.
Spectacolul a prezentat o
poveste de iubire puţin obiş
nuită cu profunde implicaţii
spirituale, o lecţie dură despre
iubirea necondiţionată între
om şi animal. Sala a fost
arhiplină, ca şi întotdeauna
când artiştii acestei trupe vin
în capitala istorică a Buco
vinei, aducându-le românilor
din ţinut bucuria de a viziona
iui spectacol în limba lor
maternă. „Măiestria realizării
artistice şi talentul actorilor,
au transformat acest spectacol
intr-un reper teatral”, a
menţionat Valentina Zimneaia, artistă a poporului din
Ucraina şi preşedinta juriului,
care a recunoscut acest specta
col ca fiind cel mai bun din
cadrul celei de-a Xl-a ediţii a
Festivalului internaţional de
comedie “Aplauzele de Aur
ale Bucovinei”.

în cele 343 de pagini
ale cărţii se regăsesc
gânduri şi trăiri ale celor
care au fost, sunt şi rămân
apropiaţi de Voroneţ. A
ţinut să fie aproape în
cadrul lansării acestui
volum maica stareţă Irina
Pântescu, care a mulţumit
tuturor celor care au
aşternut cu condeiul inimii
cuvinte frumoase despre
cele petrecute la Voroneţ.
Doamna Eleonora
Moldovan, Consulul
General al României la
Cernăuţi, a accentuat
importanţa Mănăstirii
Voroneţ pentru viaţa
spirituală şi duhovnicească
din Bucovina, menţionând
că această carte poate fi
considerată un dar pentru
toţi cei care o vor citi.

2 NOIEMBRIE 2016, ora 12.00

CONSULATUL GENERAL
AL ROMÂNIE] LA
CERNĂUŢI
_______

LANSAREA CĂRŢI!

SFÂNTA MĂNĂSTIRE
VORONEŢ
UN SKRT DE VEAC DE LA fltWFWTARE

TOCpress - mai aproape de români

2 noiembrie 2016: lansare de carte la sediul
Consulatului General al României la Cernăuţi:

CIARA ESTE ÎNSĂRCINATA
PENTRU A DOUA OARA
a vârsta de 31 de ani
L
se pregăteşte să fie
mămică pentru a doua oară.
Una dintre cele mai renumite
cântăreţe RnB, şi aclamată pentru
stilul ei de dans, Ciara s-a lansat în
lumea
muzicală
cu
piesa
„Goodies” . Ea s-a născut în
Austin, Texas, SUA, în 25 octom
brie 1985. După o săptămână de
speculaţii din partea presei, artista
a făcut public anunţul chiar pe
contul de Instagram. Şi nu în orice
zi, ci de ziua ei de naştere.
Cântăreaţa îi va dărui l u i copil
soţului ei, Russell Wilson. Cei doi
s-au logodit în martie, iar în iulie sau căsătorit în Anglia. Ciara mai
are l u i copil cu fostul ei logodnic,
rapper-ul Future.

SINCE 1916
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Inima romanească
a suburbiei
upă vechimea sa,
Şcoala medie
nr.10 de la Roşa
este a treia în oraşul
Cernăuţi. Prima-i actuala
Şcoală nr.14, deschisă
încă la finele secolului al
XVIII-lea, fostă şcoală
primară, unde a învăţat
poetul naţional al români
lor, Mihai Eminescu, a
doua este actuala Şcoală
nr. 1, fostul Gimnaziu
german, unde şi-a
continuat ştiinţa de carte
acelaşi Milîai Eminescu. Şi
iată că a ajuns la două
secole de dăinuire în
istorie şi Şcoala nr.10 din
centrul suburbiei Roşa. Cu
toate că în băncile ei nu a
stat nici un geniu de talie
universală, însă mii şi mii
dintre cei şcoliţi aici au
devenit personalităţi
notorii în întreaga lume.
Şcoala este inima
românească a suburbiei.

D

Fruntaşă a
învăţământului
din Ucraina
Cât de mult va bate această inimă
va depinde de felul cum vor fi
soluţionate astăzi mai multe proble
me. Or, ziua de mâine a oricărei şcoli
o determină numărul elevilor, baza ei
materială şi profesionalismul cadre
lor didactice. Actuala conducere a
Şcolii de la Roşa caută să vadă în
nenumăratele griji cotidiene acea
rază de lumină, care conturează
şcoala pe fondalul veacului ce vine.
Iar atunci, când este vorba de o
şcoală cu predarea obiectelor în
limba unei minorităţi naţionale, în
cazul dat în limba română, e nevoie
şi de tui mare şi fierbinte sentiment
de patriotism din partea
profesorilor, părinţilor şi elevilor.
- Oare nu este o manifestare de
patriotism că jumătate din numărul
cadrelor didactice simt absolvenţii de
ieri ai şcolii? - se întreabă directorul
acestei instituţii, domnul Alexandru
Rusnac. Şi tot jumătate din numărul
lor simt tineri, cu pregătire şi idei
modeme. Mai toţi învăţătorii de cla
sele primare din regiune în ultimele
două decenii şi-au făcut practica
pedagogică la şcoala noastră, căci
conlucrăm direct cu Colegiul
pedagogic din Cernăuţi, precum şi cu
Catedra de filologie română şi
clasică
de
la
Universitatea
cernăuţeană. 50 la sută dintre
profesorii noştri au calificativul de
profesori-metodişti.
bi anul 2013 această instituţie de
învăţământ a fost atestată cu
menţiune, iar în anul următor ea a
fost inclusă în cartea „Fruntaşi ai
învăţământului din Ucraina”.
Istoria biseculară a Şcolii de la
Roşa ne demonstrează că ea mai
întotdeauna s-a confruntat cu proble
me de ordin material, dar niciodată
n-a
fost
încălcată
tradiţia,
încetăţenită aici chiar în ziua de înce
put - 1 decembrie 1816 - de a se face
carte la modul cel mai serios.
A

In graiul scump
al mamei
O şcoală care a educat atâţia
scriitori şi ziarişti (Şcoala de la Roşa
fiind poate unica în regiune în
această privinţă), precum şi profesori
de română se poate mândri cu faptul

că studierii limbii materne i se acordă
o atenţie atât de mare, căci de la ea
pornesc toate celelalte - conştiinţa de
neam, păstrarea tradiţiilor strămo
şeşti şi a culturii naţionale. Tânăra
profesoară de română şi profesoarăorganizatoare, doamna Ana Picireanu, afirmă:
- Dragostea faţă de limba
maternă porneşte de la păruiţi, apoi
de la profesori. Pentru mine drept
exemplu a fost şi continuă să fie pro
fesoara mea de română, directoruladjimct, doamna Vera Todoriuc.
Dumneaei m-a pregătit pentru
olimpiadele orăşeneşti şi regionale,
precum
şi pentru Olimpiada
internaţională la limba română la
care am participat şi întotdeauna am
obţinut rezultate bune. Apoi am
însuşit specialitatea de filolog român
la Universitatea din Cernăuţi şi
acum, în calitate de profesoară, am
revenit în şcoala natală. Am revenit
cu marea dorinţă şi pasiune de a-i
învăţa pe elevi să-şi iubească şi să-şi
onoreze graiul. împreună cu el vom
dăinui, ca popor, în veacuri.

- Majoritatea
diplomelor
de
onoare şi menţiu
nilor de care s-au
învrednicit elevii
noştri simt rezulta
tul bunei însuşiri
de către ei a limbii
ucrainene.
La
olimpiadele
pe
obiecte ei se simt
pe picior egal cu
vârstenii lor de la
şcolile ucrainene.
Voi evidenţia par
ticiparea discipoli
lor noştri la con
cursul de limbă
ucraineană
„T.
Şevcenko”, la care
în mod tradiţional
deţinem locuri pre
miante.
Majo
ritatea absolvenţilor noştri îşi
continuă stadiile în Ucraina, de
ea vor să-şi lege destinul, de
aceea simt conştienţi de faptul
că trebuie să cunoască cât mai
bine limba de stat.
Profesoara Angela Morăraş
se numără printre pedagogii,
care au absolvit această şcoală.
- Faptul că am fost elevă a
şcolii noastre mă face să mă
simt mai responsabilă, să lucrez
cu mai multă dăruire, căci înain
tea ochilor îmi stau permanent
dascălii mei dragi, care printre altele,

Profesoară şi traducă
toare de manuale
hi zilele noastre mândria fiecărei
şcoli este clasa de calculatoare. La
Şcoala nr. 10 sala de calculatoare se
află în clădirea cea veche. Este o
coincidenţă semnificativă. Vechiul şi
noul se ţin mână de mână. Calcu
latoarele au fost donate de un spon
sor fidel. Profesoara de informatică,
dna Rodica Reabco, şi-a făcut studii
le în România, la Facultatea de fizi
că. De câţiva ani, în afară de procesul
de învăţământ, ea traduce manuale
de fizică.
- hi comparaţie cu manualele din
România, cele din Ucraina simt mai
complicate, dar tendinţa este de a le
simplifica, căci astfel elevii vor
însuşi mai bine ştiinţele exacte,
spune doamna profesoară.

Harul divin pogoară
şi peste şcoală...
La Şcoala medie nr. 10 de la
Roşa studierii limbilor i se acordă o
atenţie sporită. De asemenea, este o
tradiţie veche a instituţiei. Actualii
elevi dau dovadă de profunde cunoş
tinţe la limba de stat, fapt despre care
atestă rezultatele lor obţinute la
olimpiadele regionale şi orăşeneşti,
la testarea independentă externă.
Discutăm cu profesoara de uc
raineană, Angela Morăraş:

Simt valori umane şi creştine, doar
nu întâmplător şcoala noastră se află
alături de biserică. Harul divin
pogoară şi peste e a ...

m-au învăţat omenia, cinstea, dărui
rea de sine şi stima faţă de oameni.

Zestrea din
„Casa mare”
Lecţiile de muncă la Şcoala de la
Roşa pot fi considerate lecţii de însuşite a
tradiţiilor populate. învăţătoarea de muncă
şi artă plastică, Ciistina Ceagoreanu, şi-a
iăcut studiile în România şi a revenit la
baştină pasionată de arta populară.
- Băieţii se preocupă mai mult cu
desenul, iar fetele brodează, confecţio
nează cămăşi şi rodiii în stil popular.
Unele eleve chiar au îmbrăcat la sărbători
rodiii cusute de ele, spune Ciistina
Ceagoreanu.
Elevii au umblat din casă în casă,
colectând pentru muzeul şcolii rarităţi
etnografice. Ele constituie o adevărată
zestre pentru „Casa mare” a şcolii (astfel
este numit muzeul).
- Unele eleve au iăcut rost de stofă şi
vor să coase nişte rodiii în stilul încetăţe
nit în suburbie. Un stil asemănător nu
există în alte părţi.
Tradiţia nu este dată uitării: la Roşa se
vor găsi întotdeauna tineri pasionaţi s-o
însuşească, s-o păstreze şi s-o continue...
Vasile CARLAŞCIUC
Fotografii de autor
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Dramă şl lacrimi în finala Unii Camplonllor-2016
inala Ligii
Campionilor a
raioanelor regiunii
Cernăuţi a fost disputată
pe stadionul Bucovina
între FC Cupca (raionul
Hliboca) şi FC Rukşyn
(raionul Hotin) şi a adu
nat un număr record de
suporteri în tribune.
Partida se anunţa din
start foarte tensionată şi
interesantă.

F

FC Cupca, echipa care a eli
minat în semifinale favorita com
petiţiei, FC Voloca, chiar din pri
mele minute a luat cu asalt poar
ta adversarilor. Jocul deosebit de
agresiv al cupcenilor îl determină
pe arbitrul Andrii Koşura să arate
în doar 4 minute două cartonaşe
galbene căpitanului Todic Bolocan, care astfel este eliminat de
pe teren. Enervat de decizie, Bolocan îl agresează fizic pe arbitru
şi astfel şi-a asigurat descalifica
rea pe un termen îndelungat.
Rukşyn reuşeşte să deschidă
scorul în minutul 16 al partidei în
urma unei pase în careu, care
întâmplător ajunge în plasa porţii

FC Cupca cedează într-un meci dramatic în faţa FC Rukşyn

p

cupcenilor din cauza vântului
care i-a schimbat traiectoria.
Rămasă în inferioritate numerică
FC Cupca reuşeşte să egaleze
în minutul 45. Repriza secundă a
fost la fel de incendiară. Jucătorii
ambelor echipe au creat mai
multe ocazii de gol. în minutul 88

FC BUCOVINA CONTINUĂ
SERIA ÎNFRÂNGERILOR

: j RT

norocul le surâde jucătorilor de
la Rukşyn, care profită de o
eroare a portarului şi derutarea
apărării FC Cupca. Cincin
reuşeşte să marcheze cel de al
doilea gol pentru Rukşyn. Astfel,
FC Cupca-FC Rukşyn, scor 1:2,
şi echipa din raionul Hotin

reuşeşte în premieră să cucerească trofeul Ligii Campionilor

între echipele din
regiunii Cernăuţi.

# Motociclism

în cadrul turului 16 al Campionatului Ucrainei la fotbal Liga 1,
FC Bucovina a cedat în deplasare în faţa echipei Ghelios Harkiv,
scor 0:1. Singurul gol al partidei a fost marcat de către gazde la
sfârşitul primei reprize. în repriza secundă Bucovina reuşeşte să
creeze câteva momente spectaculoase de gol la poarta gazdelor,
dar care nu sunt încununate de succes.
La etapa actuală Bucovina ocupă locul 12 în clasamentul general
cu 4 victorii, 4 egaluri şi 8 înfrângeri. Pe 5 noiembrie Bucovina va
dispune de FC Sumy. Serhii Şyşcenko, antrenorul principal al FC
Bucovina: „Fotbaliştii noştri au creat 4 momente de gol. Din nefericire,
iarăşi nu le-am putut realiza. Noi lucrăm mult în această direcţie, însă
nu putem trimite mingea în poarta adversarilor. în consecinţă, pierdem
puncte”.

Argintul lui
Oleg
Skripnikov
Cernăuţeanul Oleg Skripnikov a cucer
it medalia de argint în cadrul finalei Cupei
Ucrainei la motociclism, care s-a des
făşurat la Kiev. în total, la compeţiţie au
participat 65 de sportivi la categoria "ve
terani”. Aurul a fost câştigat de Oleksandr
Moroz din Kiev. Finalele la alte categorii sunt programate în viitorul apropiat.

# Box

Victorie importantă
în Canada

campion naţional la box
Sportivii bucovineni au
înregistrat rezultate bune în
cadrul ediţiei din această
toamnă a Campionatului
Ucrainei la box-2016 între
juniori ce a avut loc în local
itatea Nadvirna din regiunea
Ivano-Frankivsk.

Regiunea Cernăuţi a fost
reprezentată de 8 pugilişti,
însă doar trei dintre ei au
reuşit să urce pe podium.
Oleksandr Masleanciuk (Clu
bul de box Kolizei, antrenor
Oleksandr Pogodin) la cate
goria 45 de kilograme cuce

reşte m edalia de bronz.
Dmytro Suşynskyi, categoria
43 kilograme, intră în posesia
medaliei de argint. Favoritul
competiţiei, Ivan Boreiko, cu
cereşte aurul Campionatului
naţional la box-2016 între
juniori.

Cunoscutul
pugilist
bucovinean la cat
egoria grea,
Oleksandr
Teslenko, şi-a
înscris în palmares
un nou trofeu în
boxul profesionist.
De data aceasta
Teslenko l-a învins
prin knock-out pe
mexicanul Vicente
Sandesa.
Oleksandr
Teslenko s-a
antrenat la Şcoala
sportivă pentru
copii şi tineret nr.1
din Cernăuţi, unde
l-a avut ca
antrenor pe
Ghenadi Soloviov.
Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Nisipul din clepsidră
roii poveştii de mai jos - moş Costică şi
mătuşa Măriuţa, oameni gospodari şi
stimaţi, şi-au trăit veacul într-un sat
pitoresc de aici, de la margine de ţară. Cei doi
s-au pierdut demult în negura vremii, deoarece
povestea vieţii lor îşi are începuturile în prima
jumătate a secolului trecut. Urmaşii lor trăiesc şi
acum în acel sat. Cuplul, invidiat de multe alte
familii, a adus pe lume patru fiice şi patru feciori
frumoşi, care, la rândul lor, au născut şi ei
vlăstare ce le-au continuat seminţia. Dar să le
luăm pe toate de la capăt.

E

...Costică era singurul copil în familie. Părinţii săi şi bunicii pe
linia mamei, de la care au moştenit o casă destul de frumuşică
pe acele timpuri şi o gospodărie bine aşezată, i-au dăruit toată
dragostea unicului moştenitor, după cum spuneau. S-a născut şi
a copilărit sub streşina pădurii, iar în cealaltă parte de sat se
întindeau holdele necuprinse, care, dând în pârg, îţi furau ochii
cu frumuseţea lor. Copil fiind, Costică prefera în timpul liber să
hoinărească zile întregi prin pădure, ascultând trilul păsărilor şi
admirând frumuseţea naturii. Serile medita îndelung asupra
celor citite în cărţi pentru care avea o pasiune aparte privind la
firele de nisip din cele două clepsidre rămase în dar de la bunici.
Iar vara pleca împreună cu tata în câmpia mirositoare pentru a
da jos iarba ca apoi să adune şi să aducă acasă fânul îmbătător.
Tatăl lui Costică, badea llie, deprinsese de la părintele său
dragostea pentru glie şi creşterea animalelor şi a păsărilor. Avea
o gospodărie frumoasă şi bogată, în care creştea vaci şi boi,
porci şi păsări de tot felul. Gurile rele spuneau că nu le mai ştie
numărul acelor păsări. Dar gospodarul le ştia pe toate cu preci
zie şi le răspundea unor asemenea guri că „toamna se numără
bobocii”. Toate acestea îi aduceau familiei şi un venit însemnat
în urma realizării. Badea llie pleca alături de alţi gospodari din sat
la pieţele din Cernăuţi şi Rădăuţi pentru a-şi realiza producţia, de
unde se întorceau cu toate cele necesare pentru casă. Toate au
mers strună până într-o zi. Acea sâmbătă neagră i s-a întipărit lui
Costică bine în memorie pentru totdeauna. întors de la oraş, găsi
în curtea gospodăriei răcnete de jale. De la una din vecinele sale
avea să afle că bunul său tată nu mai este printre cei vii - fuse
se strivit de buhaiul lor. Cine ştie ce i-o fi trecut prin cap anima
lului de s-a răzbunat atât de crunt cu stăpânul. Oamenii au sărit
să-l ducă la spitalul din raion. Nu au ajuns - bietul om a murit pe
drum fără să-şi revină.
Avea vreo 19 ani pe atunci Costică. Bineînţeles că toate tre
burile din gospodărie au rămas în seama lui. Mamă-sa, Dorica
cea frumoasă, după cum îi zicea satul, nu s-a mai recăsătorit. A
tânjit mult după soţul mult iubit cu care trecuseră împreună prin
atâtea greutăţi. Ziua flăcăul trebăluia prin gospodărie sau prin
câmp, iar seara prefera să plece la şezători. Spun bătrânii că era
prin satele noastre pe atunci un obicei ca la casele unde erau
fete să se organizeze şezători. La aceste şezători cu glume şi
veselie, ce se întindeau pentru toată noaptea până a doua zi, se
adunau şi flăcăii din sat cărora nu le era indiferentă fata din casă.
Băieţii se răreau unul câte unul, rămânând doar cel ce dorea so peţească pe fată. La multe dintre aceste şezători a mai stat şi
Costică, dar, din păcate, nu a rămas nicicând până la capăt cu
toate că multe fete şi l-ar fi dorit alături pentru o viaţă întreagă.
Era o fire timidă - poate că această calitate îl făcea de fiecare
dată să părăsească şezătoarele înainte de vreme. Fiind unicul
sprijin al mamei a fost scutit şi de serviciul militar. Aşa că a însu
şit cursurile de şofer şi s-a angajat la lucru în colhoz.
Anii treceau. La multe fete mama lui Costică le-a zis „nora
mea”, dar flăcăul rămânea rece şi indiferent la toate propunerile
ei.
- Costele, dragul mamei, anii trec. Dragostea e dulce şi fru
moasă atunci când eşti tânăr şi plin de vigoare. Uite-o pe Ileana
lui Petrică, vecinul nostru. V-aţi potrivi de minune şi e harnică foc
fata. Aş avea şi eu cu cine schimba o vorbă cât eşti dus tu la
lucru ziulica toată.
-Toate la timpul lor, mamă, o liniştea mereu flăcăul.
A mai făcut femeia câteva încercări, dar fără rost. Văzând că
nu-l poate îndupleca, a decis să meargă în taină la o vrăjitoare
din satul vecin pentru a vedea ce se întâmplă în viaţa feciorului.
Babele de prin vecini au început să se şuşotească, chipurile, îi
este legată cununia sau ispăşeşte păcatele unuia dintre bunici,
care a fost la timpul său un Casanova de neîntrecut. într-o zi de
la sfârşit de Prier, şi-a luat femeia inima-n dinţi şi a plecat la vră
jitoare.
- A i venit să-mi ceri un sfat, i-a spus femeia răspunzându-i la
bineţe.
-A m un fecior cam tomnatic deja. Face îndată treizeci de ani
şi nu ştiu de ce nu se însoară. Nici nu ştiu ce să mă gândesc. E
înalt, simpatic, se prinde de orice lucru în gospodărie şi îl face
cum nu se poate mai bine. Dar, iată, la familie şi la copii nu prea
îl duce gândul. Mă tem că mă voi trece şi nu voi mai ţinea în
braţe nepoţeii.
- Prea devreme te gândeşti, femeie, la ducă, o apostrofă pe
un ton blând clarvăzătoarea. Eşti încă destul de tânără şi s-ar
cădea să te gândeşti şi la viaţa ta. Cât despre fiu, le va rândui
Cel de Sus cum nu se poate mai bine. Va veni şi ziua ceea când
îşi va îmbrăţişa şi el partea lui.
- Mă îngrijorez tot mai tare. Băieţii de seama lui au deja copii
de şcoală. Zilele trec şi vezi mâine-poimâine îi dau în rând cu
lumea. Al meu îşi vede numai de lucru şi de gospodărie.
îi întinse clarvăzătoarei o fotografie de-a lui Costică. După ce
o examină, femeia îi spuse imediat:
- Băiatul ăsta are o soartă unică. Mai are încă de feciorit vreo
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De la lum e adunate

zece ani până când Dumnezeu îi va scoate-o în cale pe cea
care-l va face fericit.
La auzul acestor cuvinte Dorica se schimbă la faţă:
- Cum adică zece ani? Este deja mult prea copt pentru însu
rătoare. Ce să mai facă atâta amar de vreme? în acest răstimp
i se mărită toate fetele şi nu va mai găsi una potrivită pentru a-şi
crea şi el o familie.
- Greşeşti aici, draga mea. îţi spuneam că îi este hărăzită o
soartă aparte. Va găsi adevărata fericire cu un copil în momen
tul când se va aştepta cel mai puţin. Acea copilă frumoasă creş
te acum în ochii lui.
Vrăjitoarea tăcu privind la ochii întrebători ai Doricăi, care
rămase încremenită
- Nu pot să-ţi spun mai multe, zise ea într-un sfârşit. Lasă
viaţa să-şi urmeze cursul. Când va veni vremea, le vei vedea şi
le vei afla pe toate.
Dorica oftă adânc. Oare voi ajunge? - se întrebă în gând şii mulţumi clarvăzătoarei pentru cele aflate. A ieşit de la clarvăză
toare şi mulţumită, şi ciudoasă - cine ar fi copila ce creşte în ochii
lui? Prin vecini creştea doar Măriuţa, fetiţa Ilenei, pe care acum
câţiva ani i-o peţise lui Costică. Prostii, se gândi femeia. El îi
poate fi tată. îi desparte vreun sfert de veac ca vârstă.
Revenită acasă îşi găsi feciorul prins tot în treburile casei.
- Mai lasă-le, dragul mamei, încolo treburile. Şi mâine va fi
timp pentru ele.
Fiul o privi îngândurat şi nu spuse nimic. Ştia el mult prea
bine spre ce înclină maică-sa.
într-o sâmbătă după amiază Dorica se hotărî să-i spună
feciorului despre vizita sa la clarvăzătoare şi despre prezicerile
pe care i le-a făcut. Băiatul dădu din mână râzând:
- Şi dumneata ai crezut în prostii?
în noaptea aceea a avut un vis ciudat în care i s-a arătat
clarvăzătoarea ce-i vorbea, l-a spus, parcă, multe şi de toate,
dar, trezindu-se a doua zi, nu ţinea minte nimic. Să aibă, oare,
dreptate? Acest gând nu-i dădea pace. Despre ce soartă aparte
i-a vorbit mamei? De ce să mai stea holtei zece ani? Şi ce copil
îl va_face fericit?
în săptămâna următoare a fost trimis în satul vecin cu camio
nul pentru a transporta nişte material semincerîn gospodăria din
localitate, lată-l şi momentul potrivit, se gândi Costică, pentru a
mă convinge singur de ceea ce mi-a zis mama. La întoarcere
intră la clarvăzătoare.
- Ştiam că o să-mi treci şi tu pragul, i-a zis femeia.
- Despre ce copil îi vorbeaţi mamei? - se interesă flăcăul.
Clarvăzătoarea îi luă mâna şi îl privi drept în ochi:
- Cea cu care o să găseşti adevărata fericire în viaţă este
într-adevăr un copil faţă de tine. O să-ţi facă o pacoste pentru
care o s-o pedepseşti. Peste ani, când Dumnezeu îţi va scoateo în cale ca femeie şi o să te îndrăgosteşti la nebunie de ea, vei
vedea şi cicatricea ce i-a rămas de la pedeapsa ta. Astfel îţi vei
cunoaşte ursita.
- Vreţi să spuneţi că între noi este o diferenţă mare de vâr
stă? - întrebă Costică.
- Diferenţa de vârstă nu va fi o piedică în calea fericirii voas
tre. Veţi fi roditori de copii şi veţi duce o viaţă lungă împreună. Vă
este scris să fiţi alături aproape până în ultima clipă şi să părăsiţi
această lume la o distanţă de numai un ceas...
Dumitru VERBIŢCHI
(Va urma)
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BERBECUL. încerci să te mobilizezi
I şi să nu mai pierzi timpul fără rost. Refuzi
i activităţile care nu promit să-ţi aducă
rniciun avantaj şi te concentrezi mai mult
asupra treburilor la locul de muncă. Deşi te străduieşti din greu, nu reuşeşti să-ţi păstrezi calmul pen
tru prea mult timp. Trebuie să te asiguri că faci în
fiecare zi un pas în plus pentru a-ţi atinge obiecti
vele.
TAURUL. în această săptămână vei
primi confirmarea superiorilor pentru a-ţi
pune în aplicare un proiect la care visezi
de mult timp. Pentru ca lucrurile să mear
gă bine în această perioadă, trebuie să fii
mai organizat. în viaţa personală te poţi pregăti
pentru un eveniment important sau poţi contribui
chiar tu la organizarea acestuia, având, totuşi, posi
bilitatea de a beneficia şi de sfaturile unui specia
list, la nevoie.
GEMENII. încearcă să-ţi controlezi mai
iurtei bine comportarea în această perioadă.
!A \ J Chiar dacă porţi o conversaţie cu cineva
apropiat, vei fi interpretat ca fiind agresiv şi
chiar răutăcios. De aceea, străduieşte-te să dai dova
dă de mai multă diplomaţie. De asemenea, acceptă
calm orice formă de critică, transformând-o mai apoi
într-o sugestie de îmbunătăţire a propriei tale persoa
ne.
RACUL. Eşti cam emotiv în această pe
rioadă şi treci greu prin toate momentele
deosebite, fie ele pozitive sau negative.
' Fără sprijinul familiei, ai multe de pierdut. Iar
pierderile vor deveni din ce în ce mai dificil de
recuperat. încearcă să-ţi îndrepţi emoţiile către o acti
vitate care să te relaxeze şi care, cu timpul, să devină
un alt punct de sprijin pentru tine.
LEUL. Toate bune şi frumoase, până
când vine vorba despre afaceri şi câştiguri.
j Oricine încearcă să te încurce când eşti ner
vos. Ai o atitudine paşnică, însă nu eşti dis
pus să pierzi nimic în această săptămână,
încerci să eviţi orice greşeală, chiar şi când este vorba
despre lucruri ce-i privesc pe ceilalţi. Nu vrei să te laşi
atras în jos de nimeni, aşa că încerci să previi proble
mele, în loc să le rezolvi.
FECIOARA. Dacă cineva încearcă să-şi
impună punctul de vedere şi îţi ignoră autoV
J htatea. nu P°ţi trece acest lucru cu vederea,
în această săptămână eşti mai dur, dar îţi
urmăreşti îndeaproape interesele personale.
Partea bună este că în comparaţie cu ceilalţi, ai mai
multă forţă, fizică şi psihică. Poţi avea multe de câşti
gat în această perioadă, inclusiv o sumă importantă de
bani, pe care o poţi investi într-un proiect nou.
BALANŢA. Te bucuri de o săptămână
ulJJ
plăcută, chiar dacă în ultima vreme ai avut
v j \ j parte de clipe tensionate. încerci să uiţi de
probleme şi să te concentrezi asupra unor
scopuri noi. Te poţi bucura de începutul unei frumoase
relaţii în plan personal, iar acest lucru îţi poate distrage
uşor atenţia de la sarcinile obligatorii. încerci să faci o
surpriză cuiva drag.
SCORPIONUL. Chiar dacă vei fi nevoit
.'-i4
să răspunzi mai multor solicitări la serviciu,
I vei reuşi să faci faţă, deoarece dispui de
' multă energie. Totuşi, trebuie să fii mai atent
la felul în care îţi foloseşti resursele, în special
cele financiare, deoarece te aşteaptă o perioadă mai
dificilă. Banii nu vor mai veni la fel de uşor ca înainte.
Trebuie să te adaptezi situaţiei.
SĂGETĂTORUL. Din punct de vedere
financiar, săptămâna va debuta într-un mod
.
/ destul de instabil pentru tine. Deşi nu se
pune problema să pierzi mulţi bani, treci
printr-o situaţie neplăcută. Vei fi pus în faţa unei decizii
importante. De asemenea, s-ar putea să vrei să faci
anumite schimbări în viaţa ta, mai ales dacă acestea
erau în plan. Ar trebui să foloseşti această perioadă
pentru a rezolva orice problemă din viaţa ta.
CAPRICORNUL. Săptămâna aceasta
va aduce lumină asupra unor lucruri necla■re. Sunt şanse mari să ai un câştig în plus
’ sau să scapi de o datorie mai veche. Pe plan
sentimental, nu este exclusă varianta de a te
reapropia de o veche cunoştinţă cu care ai avut un
conflict în trecut. încearcă să nu complici inutil situaţii
le în care te afli.
VĂRSĂTORUL. Săptămâna aceasta
vine cu şansa soluţionării unor vechi dileme
sau neînţelegeri de care ai avut parte în tre
cut. Este foarte probabil să ţi se ceară ajuto
rul în mod neaşteptat. Pe plan financiar este
posibil să ai parte de o pierdere neaşteptată. Totuşi,
sunt şanse mari să-ţi fie solicitată prezenţa la un eve
niment important, la care va trebui să participi în pofi
da bugetului limitat.
PEŞTII. Urmează o săptămână intere
santă, deoarece sunt şanse foarte mari să
f participi la mai multe evenimente. De aser menea, reuniunile de familie nu sunt excluse,
mai ales în această săptămână. Dacă ai de gând să
te răsfeţi cu un concediu în următoarea perioadă,
profită de ocazie şi rezolvă-ţi toate problemele din
timp, pentru a nu sta cu griji mai târziu.
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>- Medicina naturii

bamna umedă şi rece e în toi,
iar căile respiratorii şi plămâ
nii sunt cele mai afectate de capri
ciile anotimpului. Cele mai frecven
te boli ale căilor respiratorii supe
rioare sunt localizate la nivelul
cavităţii nazale (rinite, sinuzită), a
faringelui (faringită) şi a laringelui
(laringită)._______ ______________

T

Bolile plămânilor sunt bronşitele, ast
mul bronşic, pneumonia. O atenţie deose
bită trebuie acordată tusei, care este sim
ptomul major prin care se manifestă bolile
căilor respiratorii şi ale plămânilor.
O tuse seacă este specifică infecţiilor, o
tuse productivă se manifestă în cazul boli
lor plămânilor. Tuşea este un rău necesar,
de aceea, nu trebuie în totalitate suprimată.
De multe ori reflexul tusei trebuie ajutat,
astfel ca sputa să fie expulzată. Dacă ea
stagnează la nivelul bronhiilor şi al plămâ
nilor, poate fi un mediu prielnic de dezvol
tare a infecţiilor patogene, ducând la com
plicaţii severe, greu de tratat. Un rol impor
tant pentru a împiedica apariţia acestor boli
îl joacă tratamentele de prevenţie. De
aceea, la început de sezon rece, trebuie de
urmat tratamente preventive din plante,
pentru creşterea imunităţii. Suntem feriţi de
boli şi ne vindecăm, în primul rând, datorită

REMEDII PENTRU R0IIIE RESPIRATORII
Şl ALEP1AMANII0R

maceutice (ceaiuri, fineturi, vinuri) obţinute
din plante medicinale bogate în vitamina C
naturală (măceşe, cătină albă sau goji) şi
preparate din tescovină (pulbere, capsule,

tinctură) care ajută la creşterea imunităţii.
Tot pentru întărirea imunităţii consumaţi
regulat două alimente: ardeiul iute şi ustu
roiul.

>* Bolile căilor respiratorii superioare

>* Bolile plămânilor

Rinita şi sinuzită. Rinitele se manifes
tă prin edem şi vasodilataţia mucoasei

Bolile plămânilor sunt însoţite frecvent
de tuse productivă, dispnee (greutate în
respiraţie), chiar sufocare, expectoraţii

2 căni pe zi.
Sucul proaspăt de ceapă este un anti
septic folosit şi în tratamentul guturaiului,
prin introducerea unui tampon de vată,
înmuiat în suc, în fiecare nară.

nazale, senzaţie de arsură în nas, secreţie
nazală şi obstrucţie (sindromul de nas
înfundat). Rinita acută este asociată cu o
răceală comună. Nevindecată în timp de
10 zile, se cronicizează.
Un tip aparte îl reprezintă rinita alergi
că, ce se caracterizează prin strănut sezo
nier sau permanent, rinoree, congestie
nazală. Din cauza factorilor alergeni tot mai
numeroşi care se găsesc atât în atmosfe
ră, cât şi în alimente, rinita alergică a deve
nit printre cele mai frecvente boli ale omu
lui.
Sinuzitele reprezintă inflamaţia sinusu
rilor paranazale şi se manifestă prin durere
în zona frontală, cu mucozităţi purulente,
stări febrile uşoare. Pentru tratamentul
acestor boli ale nasului, este suficient, ade
sea, tratamentul extern, sub formă de inha
laţii. Se folosesc pentru obţinerea de inha
laţii următoarele plante: salvia, busuiocul,
cimbrul, pinul, muşeţelul, coada-şoricelului, care sunt bogate în uleiuri volatile.
Pentru inhalaţii, 2 linguri de plantă
uscată şi mărunţită se pun într-un litru de
apă dată în clocot. Se apleacă deasupra
vasului capul şi se acoperă cu un prosop,
făcându-se timp de un minut exerciţii de
inspiraţie a vaporilor de apă bogaţi în ulei
volatil.
Faringita şi laringita.
Principalele
simptome ce caracterizează faringita sunt:
inflamaţia în gât, durere la înghiţire şi febră.
Laringita este o inflamaţie a laringelui.
Infecţiile căilor respiratorii superioare, folo
sirea excesivă a vocii, reacţiile alergice şi
inhalarea de substanţe iritante, ca fumul de
ţigară, pot provoca o laringită. Modificarea
nefirească a vocii este de obicei primul

imunităţii noastre, şi nu medicamentelor.
Un sfat: în perioada sezonului rece, e
bine să introduceţi în consumul dumnea
voastră zilnic alimente sau preparate far

simptom. Pot să apară greutatea în vorbire
şi chiar dispariţia vocii.
Tuşea este adesea întâlnită în faringită
şi laringită. Este o tuse iritativă, seacă,
“care nu se rupe”, cum plastic se exprimă
bolnavul.
Pentru tratamentul faringitei şi al laringitei se recomandă următoarele plante:
* Teiul. Se folosesc florile de la diferite
specii de tei.
Infuzia: se beau câte 3 căni de ceai pe
zi.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de
3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de
muşeţel, coada-şoricelului sau salvie.

S F A T U L M E D IC U L U I

Vinul: se iau 3 linguri de vin (50 ml), de
2 ori pe zi, după masă.
Toate preparatele se beau uşor căldu
ţe şi îndulcite cu miere (pentru cei care nu
suferă de diabet).
* Coada-şoricelului. Se folosesc flori
le cu proprietăţi antiseptice în bolile căilor
respiratorii superioare.
Infuzia: se beau câte 3 căni de ceai pe
zi.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de
3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de

muşeţel, coada-şoricelului sau salvie.
Vinul: se beau 3 linguri de vin (50 ml),
de 2 ori pe zi, după masă.
* Nalba. Se folosesc rădăcinile şi florile
de la diferite specii de nalbă.
* Pătlagina. Se utilizează frunzele.
Toate aceste plante sunt bogate în
mucilagii ce au proprietăţi emoliente şi
expectorante. Se administrează sub formă
de macerat, câte 2 căni pe zi.

purulente, temperaturi ridicate oscilante,
transpiraţii, frisoane, stări de agitaţie.
Bronşita şi astmul bronşic sunt boli
care se pot trata la domiciliu, folosind atât
medicaţia alopată, cât şi cea naturistă.
Pneumonia este o afecţiune majoră şi
necesită internare în spital, iar tratamentul
se face sub supravegherea medicilor.
* Teiul
Decoctul: se beau câte 2 ceşti de ceai
pe zi.
Infuzia: se beau câte 3 căni de ceai pe
zi.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de
3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de
muşeţel, coada-şoricelului sau salvie.
Vinul: se beau 3 linguri de vin (50 ml),
de 2 ori pe zi, după masă.
* Socul
Infuzia: se beau câte 3 căni de ceai pe
zi.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de
3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de
muşeţel, coada-şoricelului sau salvie.
Vinul: se beau 3 linguri de vin (50 ml),
de 2 ori pe zi, după masă.
* Ceapa
Este folosită în medicina tradiţională, în
combaterea tusei ce însoţeşte bolile apa
ratului respirator.
Decoctul: se obţine din două linguriţe
de ceapă tocată, opărite cu 200 ml de apă
clocotită. Se îndulceşte cu miere. Se beau

* Salcia
Conţine salicină, precursorul aspirinei
de azi. Aspirina este medicamentul cu cea
mai lungă viaţă, folosit în terapia medica
mentoasă. Salicina din scoarţa de salcie
înlătură procesele inflamatorii ce însoţesc
bolile căilor respiratorii şi ale plămânilor.

Decoctul: se beau câte 2 ceşti de ceai
pe zi.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de
3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de
muşeţel, coada-şoricelului sau salvie.
Vinul: se administrează câte 3 linguri
de vin (50 ml), de 2 ori pe zi, după masă.
Pagină susţinută
de Valeria ŞTEFUREAC

■
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>- Orezul alb. Cel mai renumit
tip de orez, dar nu neapărat şi cel
mai sănătos este orezul alb. II poţi
folosi la pilaf, ca garnitură sau în
preparate reci, în stilul celor italie
neşti. Trebuie să ţii cont de faptul că
acest tip de orez îşi triplează volu
mul la fierbere. Aşadar, alege un
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vas destul de mare. în cazul celui
alb, proporţia orez-apă este de 100
g de orez la 200 ml apă. Fierbe-l în
apă cu sare şi nu amesteca, ca să
nu devină cleios. După ce a fiert,
clăteşte-l imediat sub apă călduţă.
Pilaful este unul dintre preparatele
la care se foloseşte orezul alb.

>-Orezul brun. Orezul brun
sau integral este mai închis la
culoare şi are o textură mai dură din
cauza faptului că păstrează şi înve
lişul exterior. E bogat în fibre, în cal
ciu, conţine vitamina D, vitamina B,
fier, magneziu şi e un foarte bun
detoxifiant. în cazul lui, proporţia
este de 100 g la 250 ml de apă. Se
fierbe cu sare şi se poate consuma
ca atare, ca preparat de sine stătă
tor. Este indicat mai ales în cazul
celor care vor să slăbească.
>- Orezul cu bob rotund.
Orezul cu bobul rotund are grăunte
le mic şi fierbe repede, însă trebuie
să ţii cont de faptul că are o textură
cremoasă, moale. E ideal pentru
sushi, dar şi pentru alte preparate
orientale. însă, cea mai apreciată
reţetă în cazul orezului cu bob
rotund este cea cu lapte.
>- Orezul Basmati. Orezul
Basmati are bobul lung şi subţire şi
seamănă la gust cu nuca. E valoros
datorită indicelui glicemic mic, pu
tând fi consumat cu succes de către
diabetici, şi conţine de trei ori mai
multe fibre decât cel alb. în plus, nu
conţine gluten. înainte de a-l prepa
ra, fierbe-l în 2-3 ape, apoi lasă-l la
înmuiat jumătate de oră. Se folo
seşte la salate sau ca garnitură,
simplu sau condimentat cu sare.

b u n At At i cu d o v lea c
Sărbătoarea de hfalloween - un moment mult
aşteptat, în special de cei mici, s-a sărbătorit pe 31
octombrie. Specific Sărbătorii tuturor sfinţilor, aşa cum
este denumită sărbătoarea de Halloween, este dovlea
cul sculptat. Dovleacul este o legumă delicioasă din
care se pot pregăti cu ocazia sărbătorii bucate gustoase
cu dovleac, legume şi carne sau deserturi. Pe lângă
multiplele sale întrebuinţări în medicina tradiţională şi în
cosmetică, dovleacul este folosit în bucătăria
internaţională.
Seminţele de dovleac sunt foarte gustoase şi sănă
toase putând fi consumate în stare crudă-uscată sau
prăjite. Bogate în vitamina E, fier, magneziu, potasiu,
acizi graşi vegetali şi zinc, seminţele de dovleac consti
tuie o gustare sănătoasă ce poate înlocui cu succes
gustările nesănătoase de tipul chipsurilor.
Miezul de dovleac este un aliat de bază în curele de
slăbire datorită consumului său scăzut de calorii. Bogat
în fibre, beta-caroten, potasiu, magneziu, vitamina C şi
E, dovleacul are multiple întrebuinţări. Nu există per
soană care să nu fi mâncat dovleac copt, măcar o dată,
într-o seară rece de toamnă sau de iarnă, în compania
celor dragi.
Pe lângă sculpturile spectaculoase în dovleac, care
îi încântă pe cei mici, din această legumă, gospodinele
pricepute pot prepara bucate delicioase.

Dovleac cu carne
de pasăre şi cartofi
Ingrediente: o ceapă, două linguri ulei de măsline, 4
pulpe de pui, rozmarin, pătrunjel, 2 căţei de usturoi, o lingu
riţă oţet de mere, un dovleac, 6 cartofi, sare, piper.

E bine să ştim
7

Cea mai uşoară metodă pentru a decongela carnea
Cum decongelezi carnea? O scoţi din congelator şi
o laşi în frigider peste noapte? Există o metodă mult
mai bună şi mai eficientă. Există părerea că cele mai
multe gospodine fac o mare greşeală atunci când pun
carnea la decongelat.
Se pare că cea mai bună metodă de decongelare a
cărnii este aceea de a o pune în apă rece. Prin aceas
tă metodă, carnea congelată se va dezgheţa într-o oră.
De asemenea, în acest fel, carnea se va păstra frage
dă, căci apa conduce căldura mai bine decât aerul.
Bucătarii profesionişti cunosc aceasta de foarte mult
timp.
O altă metodă şi mai greşită este aceia de a dez
gheţa carnea congelată în cuptorul cu microunde. Prin
acest proces, calitatea produsului este afectată şi, în
acelaşi timp, carnea începe să se gătească, din cauza
acţiunii microundelor. Niciun bucătar profesionist nu
foloseşte cuptorul cu microunde pentru decongelarea
cărnii.

Preparare. Se încinge uleiul într-o tigaie. Se adaugă
ceapa tocată şi se căleşte. Se pun pulpele de pui, sare,
piper şi se adaugă puţină apă, apoi oţetul, pătrunjelul şi
usturoiul. Se lasă pe foc până scade apa, după care se
adaugă dovleacul tăiat felii, cartofii tăiaţi şi rozmarinul. Se
acoperă vasul cu un capac şi se dă la cuptor pentru 30 de
minute. Apoi se scoate capacul şi se mai lasă încă 10 minu
te.

Plăcintă cu dovleac

■ CUM SE CURAţA VASELE
Şl IBRICELE DIN ALUMINIU

Ingrediente: pentru blat - 7 linguri de lapte, 7 linguri de
zahăr, 7 linguri de făină, un ou, o linguriţă bicarbonat de
sodiu şi una de oţet, 450 g făină + un ou pentru uns.
Umplutura: 1 kg de dovleac, o cană de zahăr, două pli

Se umple oala res
pectiva cu apă şi se lasă
timp de o oră. Se taie
apoi o ceapă în 8 felii şi
se pune în apă împreu
nă cu 2 linguri de sare.
Se pune apoi oala sau
ibricul respectiv pe foc.
Se lasă să fiarbă la foc
potrivit de mic, până
când dă apa în clocot.

■ c u r Aţ a r e a t e f io n u iu i
Se toarnă apă cam 200 ml în tigaia de teflon şi
se adaugă 3 linguri de praf de copt. Se pune apoi
tigaia la foc mic şi se ţine până când amestecul
pus în tigaie dă în clocot. Se ia atunci de pe foc
tigaia, se pune în chiuvetă şi se clăteşte cu apă
caldă. Se şterge apoi bine tigaia cu un burete fin.

Se ia atunci vasul de pe foc şi se clăteşte cu apă caldă. Partea
arsă se va desprinde şi se poate îndepărta cu un burete fin.

Cum curăţim o cratiţă din inox arsă
De cele mai multe ori, când gătim,
se întâmplă ca mâncarea să dea în
foc, sau dimpotrivă, să rămână fără
apă şi să se prindă, lată o metodă
perfectă şi naturală pentru a curăţa
arsura de pe fundul cratiţelor fără prea
mare efort.
Pentru a curăţa o cratiţă arsă avem

nevoie doar de apă şi oţet. Se pune o
compoziţie de 1/1 apă şi oţet, suficient
de multă încât să acopere în întregime
locul ars şi chiar să-l depăşească. Se
lasă cratiţa la fiert timp de 10-15
minute, sau până când arsura se
desprinde când amestecăm cu o
lingură de lemn.

După această procedură urmele
de pe cratiţă dispar, iar cele rămase se
îndepărtează uşor cu un burete şi
detergent obişnuit de vase.
Atenţie! E necesar să fie bine
aerisită bucătăria, deoarece vaporii de
oţet pot fi foarte iritanţi pentru căile
respiratorii.
E o metodă foarte bună mai ales
pentru cratiţele din inox.

culeţe de zahăr vanilat, 50 g de unt, o linguriţă scorţişoară.
Preparare. Blatul - se pun cele 7 linguri de lapte, de
zahăr şi de făină într-un vas pe foc şi se amestecă continuu
cu o lingură. Când se topeşte zahărul şi se umflă laptele, se
ia de pe foc şi se dă deoparte să se răcească. Apoi se pune
oul şi se amestecă bine. Se adaugă linguriţa de bicarbonat,
care se stinge cu cea de oţet şi se amestecă în continuare.
Când compoziţia devine o pastă, se pune făina treptat şi se
amestecă până se face un aluat elastic, care se împarte în
două.
Umplutura - dovleacul se dă pe râzătoare şi se căleşte
cu puţin unt. Se adaugă zahărul şi vanilia şi se amestecă,
înainte de a fi pus în plăcintă se adaugă scorţişoara. Din
jumătate de aluat se întinde o foaie. Se presară dovleacul şi
se pune şi cea de-a doua foaie. Se unge cu un ou bătut. Se
dă la cuptorul încins cam pentru 35 de minute, până se
rumeneşte.

Pagină susţinută de Tatiana CARLAŞCIUC
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Din trandafiri îţi împletim
Doar o poveste de-mplinire,
Mulţi ani de viaţă îţi dorim
Şi multă, multă fericire!
...vin să-i spună astăzi doamnei

Şcolii medii nr. 10 din or. Cernăuţi,
colectivul
pedagogic şi cel
al părinţilor îi
|felicită pe profesorii-veterani, pe
(absolvenţii acestei
| instituţii de învăţă
mânt cu prilejul
jubileului de

_

200 de ani

al şcolii.
Vă urăm sănătate şi ani frumoşi de viaţă, invitându-vă, totodată,
la festivitatea consacrată jubileului, care va avea loc

sâm bătă, 5 noiem brie a.c., în sala de festivităţi a şcolii.
începutul la ora 13.00.
Vă aşteptăm cu drag în şcoala natală!

O maximă strămoşească glăsuieşte că părinţii sunt
pentru copii icoane ale sufletului. Şi doamna

Larisa JA R
din or. Cernăuţi membrii familiei, rudele,
colectivul pedagogic al Gimnaziului nr. 6 din
- «■ « oraş, elevii şi părinţii lor, prietenii, care-i doresc din
ij
J f v*
suflet să tot guste din mierea norocului şi a fericirii.
în aceste zile de toamnă aurie, mult stimata
doamnă Larisa, un adevărat pedagog prin vocaţie,
energică şi binevoitoare, îşi sărbătoreşte ziua de
naştere. Aidoma anotimpului în care s-a născut sărbătorita - un anotimp dum 
nezeiesc bogat în roade - este şi sufletul doamnei Larisa, cu frum oase cali
tăţi umane, ce sunt apreciate mult de toţi cei care o cunosc şi o stimează mult.
O mare perioadă de timp dumneaei activează în calitate de psiholog la
Gimnaziul românesc nr. 6 din Cernăuţi, vocea ei blândă, caldă şi m ângâietoa
re fiind cel mai bun medicament pentru acei elevi, care nece-J"
sită ajutorul ei.
Astăzi, când crizantemele înflorite vin să umple cu^
parfumul lor casa mare a doamnei Larisa Jar, cei
dragi şi apropiaţi sufletului îi doresc tot binele d in '
lume, multă sănătate, prosperitate şi nesfârşitei
bucurii.
La m ulţi ani!

A na A R SEN II
din or. Cernăuţi a fost şi rămâne pentru dragii ei copii
o adevărată icoană a sufletului.
La 4 noiembrie, în casa dumneaei va fi sărbătoare mare
- ziua de naştere a doamnei Ana, luna lui Brumar adunându-i în buchetul vieţii încă un trandafir parfumat.
Desigur, în anii tinereţii, pe când copiii erau încă mici,
apăreau şi alte probleme. “însă, niciodată, scumpa noastră
mamă, nu a cedat în faţa greutăţilor. A avut grijă ca noi să
fim sănătoşi, să purtăm mereu cinstea şi onoarea familiei,
să iubim pe aproapele, să ne rugăm şi să-i mulţumim pen
tru toate lui Dumnezeu”.
Şi astăzi, cu ocazia zilei de naştere a doamnei Ana, feciorul Radu,
fiica Tatiana, nepoţica Irina, toate rudele şi prietenii îi transmit
cele mai gingaşe cuvinte de felicitare, dorindu-i zile seni
ne de bucurii pline, linişte sufletească, sănătate, viaţă
lungă lângă cei mai scumpi şi dragi inimii dumneavoastră. _
în razele de soare cu dimineţi în frunte,
Tu eşti precum o floare, pe-o crestie de munte.
Eşti unică şi dragă, eşti tânără oricând,
Te vom iubi, mămică, cu numele tău sfânt.
La mulţi ani!

Mai avem o surpriză pentru soţii

Buna credinţă, dragostea şi respectul sunt cele trei puncte
de care ţine omenia. Sincer recunoscând, de esenţa acestor legi nescrise ale
omeniei se conduce şi domnul

Mihai ROBU
din or. Cernăuţi, originar din frumoasa localitate Mogoşeşti,
raionul Herţa.
Cu ocazia aniversării vârstei de 55 de ani, domnul Mihai este felicitat cu drag
de către soţia Felicia, fiul Igor, mama Geta, fratele Vladimir împreună cu familia,
toate rudele şi prietenii.
Stimate domnule Mihai, la 30 octombrie pentru dumneavoastră
au răsunat cele mai sincere cuvinte de felicitare, urări de voie b u n ă __
şi multă, multă sănătate din partea celor mai apropiaţi inimii. Toatăi
viaţa aţi muncit sârguincios şi aţi agonisit totul pentru familie,
împreună cu scumpa soţie aţi crescut şi aţi educat unicul, dra
gul fecior - Igor... Familia domnului Mihai este o familie de
adevăraţi gospodari şi oameni de omenie.
Deci, cu prilejul împlinirii celor 55 de ani în viaţa domnuJ
lui Mihai Robu, cei dragi sufletului sărbătoritului adresează
scumpului soţ, tată, fecior şi frate, numai urări de sănăta
te, multe bucurii şi belşug în casă.
La mulţi ani!

G heorghe şi V ictoria
ZA G A R IIC IU C
din satul Mahala, raionul Noua Suliţă, care astăzi îşi marchează
ziua de când şi-au unit destinele. în acest frumos anotimp, domnul
Gheorghe şi doamna Victoria au depus jurământ de dragoste şi fide
litate în faţa altarului, pe care-l păstrează cu sfinţenie. Pe parcursul
I anilor de căsnicie în familia lor a domnit numai stima reciprocă şi
buna înţelegere, iar acolo unde este dragoste, stimă şi responsabili| tate reciprocă, Dumnezeu trimite şi mila Sa, norocul şi bunăstarea.
în satul Mahala sărbătoriţii noştri sunt apreciaţi ca gospodari de
I frunte. Deşi destinul nu le-a presărat cărarea numai cu flori, au fost
şi greutăţi, dar soţii Zagariiciuc le-au înfruntat pe toate împreună, cot
la cot, alungând din inima lor orice gram de îndoială.
Şi astăzi, cu acest prilej, soţii Gheorghe şi Victoria Zagariiciuc din
satul Mahala, primesc cele mai sincere feli
citări din partea fiicelor, rudelor şi prietenilor, care-i iubesc nespus de mult, şi
le doresc multă sănătate că-i mai scumpă decât toate, un cer senin, ca zâm
betul de pe buze să nu le dispară niciodată... Şi le mai adresează următorul
mesaj:
Fie-vă calea vieţii cât mai îndelungată./ Cu flori de mulţumire presărată.
Noi vă dorim noroc şi sănătate,/ Linişte-n suflet şi-n casă de toate.
Cel de Sus să vă păzească,/ Fecioara Maria să vă ocrotească,
Ca mireasma florilor de trandafir/ Să vă fie viaţa ani în şir.
Mulţi ani şi toţi fericiţi!

în zi de sărbătoare pentru doamna

O lga MÂNZAT,
lucrătoare a Oficiului poştal din Vancicăuţi, raionul Noua Suliţă, toţi acei ce-o iubesc
şi-i preţuiesc calităţile sufleteşti, astăzi îi aduc sincere cuvinte de felicitare şi-i doresc
odată cu tradiţionalul “La mulţi ani!” , multă sănătate şi binecuvântare de la Bunul
Dumnezeu.
Fiind o fire sensibilă şi receptivă, doamna Olga îi iubeşte în egală măsură pe toţi, bună
tatea şi echilibrul sufletului trezind în inimile celor din preajmă %
calmitatea, optimismul, omenia şi speranţa în ziua de mâine.
Cu acest frumos prilej în viaţa doamnei Olga Mânzat,
cu un buchet de flori, cu tandreţe şi dragoste o feli
cită colegii de breaslă, rudele şi prietenii, dorindu-i ca
binele şi fericirea să-i înflorească mereu în inimă,
sufletul să-i fie plin de frum useţe şi duioşie.
Din univers m isterios,/Din bolta cristalină,
Dorim să-ţi dăruim o stea/Frumoasă şi senină.
Stea-nsoţită de noroc,/Ce prin farm ecul iubirii,
Să-ţi aducă-n viitor/M ulţi ani şi multă fericire.

Cu ocazia zilei de naştere, cele mai frumoase cuvinte de felicita
re vin să-i spună astăzi doamnei

M aria BUDEAN,
lucrătoare a Oficiului poştal din Costiceni, raionul Noua Suliţă,
prietenele de serviciu, care-i doresc din suflet mult noroc şi fericire.
Doamna Maria Budean este iubită şi stimată de cole- f
gii de serviciu, de consătenii săi, care, alături de
cei dragi şi apropiaţi sufletului îi urează din
toata inima ca Bunul Dumnezeu s-o aibă în *
paza Sa, să rămână întotdeauna tânără,,*
având parte de multă sănătate, belşug şi liniş-,
te-n suflet, împliniri şi bucurii.
La mulţi ani şi toţi buni!

Zilele acestea vom prăznui, pe stil vechi, sărbătoarea f
Sfântului Dimitrie.
\
Cu acest prilej şi cu ziua numelui, doresc ca prin in te r-!
mediul ziarului „Libertatea Cuvântului”, să-i adresez cele mai j
sincere felicitări fiului meu, Dumitru, care în prezent se află |
în Italia. îi urez multă sănătate, un destin fericit, linişte sufle-1
tească şi mulţi ani trăiţi din plin.
f
Ionică SEMENIUC din Hruşăuţi, \
raionul Hliboca l

IN ATENŢIA
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Dacă doriţi ca felicitările şi
publicitatea dumneavoastră
să apară la timp, vă rugăm să
le expediaţi pe adresa redacţiei
până în ziua de marţi a săptămânii de apariţie a ziarului.
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Frum
oaseşi reuşite

Joi, 3 noiembire 2016

2016 este anul gravidelor
din showbiz-ul românesc
Adda, care şi-a ascuns sarcina în jur de şase luni, a devenit mămică pentru prima oară

alentata artistă
nu se tem e de viaţa de fam ilie.
Deşi are doar 24 de ani şi este
mereu pe drumuri cu concerte în toată
ţara, Adda este acum soţie şi mamă, dar
nu vrea să dispară din lumina
reflectoarelor. Adda şi Cătălin Rizea s-au
căsătorit în această vară, pe 30 iulie.

T

Au avut două perechi
de naşi şi 300 de
invitaţi, iar la 22 octom

brie, solista a adus pe
lume un băieţel perfect
sănătos, a avut la

naştere 51 cm şi 3,2
kilograme. Artista şi
iubitul ei, Cătălin Rizea,
nu-şi mai încap în piele
de fericire! Recent, artis
ta a postat o imagine,
alături de care a scris un
mesaj prin care îşi
anunţă fanii că la
sfârşitul lunii noiembrie
va reveni pe scenă.
Prima imagine cu Adda
după ce a născut a fost
pe placul fanilor, care
sunt de părere că vede
ta arată foarte bine, la
nici o lună de când a
devenit mamă. Prietenii
virtuali s-au bucurat la
aflarea veştii că interpre
ta va reveni în curând
pe scenă. Fanii aşteaptă
cu sufletul la gură
momentul.

2017
cuvântului

liderul presei româneşti
din Ucraina
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