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Troleibuze second-hand 
made in Rom ânia uor circula 
pe străzile din Cernăuţi

Când magnolia e în floare
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Troleibuze second-hand made in România 
vor circula pe străzile din Cernăuţi

Primarul Bucureştiului, 
Gabriela Firea, a expediat o 
scrisoare oficială primarului 
oraşului Cernăuţi, Oleksii

Kaspruk, în care se 
menţionează despre disponibili
tatea de a oferi 100 de 
troleibuze second-hand oraşului

Cernăuţi. Anunţul a fost făcut de 
Oleksii Kaspruk pe pagina sa de 
Facebook. "Troleibuzele nu sunt 
noi, dar sunt în stare bună. Sunt

sigur că astfel vom 
putea schimba radical 
situaţia legată de 
transportul public... 
Doamna primara dis
pus crearea unei 
comisii de experţi în 
vederea examinării 
detaliate a mecanis
melor legate de trans
ferul troleibuzelor de la 
Bucureşti la Cernăuţi. 
O delegaţie din 
Cernăuţi este 
aşteptată la Bucureşti 
la începutul lunii mai”, 
a menţionat primarul 
Oleksii Kaspruk. 
Anterior primarul 
Cernăuţiului, Oleksii 
Kaspruk, a declarat în 
exclusivitate pentru 
„Libertatea Cuvântului” 
că negocierile dintre 
cele două primării pri
vind transferul 
troleibuzelor durează 
de mai mulţi ani. "Am 
aflat că municipiul 
Bucureşti dispune de 

un mare parc de troleibuze, care 
necesită renovare. Până la acel 
moment efectuasem vizite la 
Timişoara. Am aflat că Timişoara

şi-a renovat parcul de troleibuze 
pe banii alocaţi prin fondurile 
Uniunii Europene. Acolo circulă 
troleibuze nu prea mari de 
marca „SHCODA”, la care 
putem doar să visăm, neavând 
acces la fondurile Uniunii 
Europene. Costul unui astfel de 
troleibuz nou este de la 600 mii 
euro în sus. Cernăuţiul nu dispu
ne de astfel de posibilităţi. Dar şi 
Parcul de troleibuze din Cernăuţi 
necesită renovare. Din cele 150 
de troleibuze, care au circulat pe 
străzile oraşului în trecut, au 
rămas doar vreo 60, dar şi 
resursele lor, în mod practic, s- 
au epuizat. Şi iată că s-a ivit 
posibilitatea de a colabora cu 
autorităţile de la Bucureşti. Am 
luat legătura cu primăria din 
Bucureşti, unde ni s-a spus că 
teoretic o asemenea posibilitate 
există. Au urmat câteva vizite 
ale noastre la Bucureşti, unde 
ne-am întâlnit cu viceprimarul 
municipiului şi cu conducerea 
Parcului de troleibuze. Acolo am 
primit asigurări că imediat ce va 
apare o posibilitate de renovare 
a Parcului de troleibuze din 
Bucureşti, vor transmite un anu
mit număr de maşini la 
Cernăuţi” , a spus primarul.

încep recrutările In armată
Vizate sunt persoanele 
care au absolvit catedra 
militară

începând cu luna mai, ofiţerii în rezervă 
vor primi citaţii de înrolare în armată. Vizate 
sunt persoanele care au absolvit catedra 
militară. Despre aceasta declară conduce
rea Comisariatului militar regional. Citaţia 
reprezintă o invitaţie de a se prezenta la co
misariat pentru a reactualiza datele per
sonale şi a trece examenul medical. Astfel 
de invitaţii vor primi cetăţenii cu vârsta de 
până la 43 de ani, cu grad de ofiţer în 
rezervă şi studii superioare. Anual în jur de 
9-10 mii de persoane obţin rang militar în 
cadrul catedrelor militare. Anterior absolven
ţii catedrelor militare erau scutiţi de serviciul 
militar. Acum absolvenţii acestor catedre

sunt recrutaţi în armată pentru efectuarea 
serviciului militar pe un termen de 1,5 ani cu 
păstrarea locului de muncă. Codul Penal al 
Ucrainei prevede pedepse de până la trei 
ani de privare a libertăţii pentru persoanele 
care se eschivează de la serviciul militar. 
Dacă persoana nu s-a prezentat la comi
sariat după ce a primit citaţia şi nu a comu
nicat despre schimbarea locului de reşedin
ţă, acesta riscă o amendă de 85-119 grivne. 
Datele fiecărui cetăţean ucrainean apt pen
tru serviciul militar, cu vârsta cuprinsă între 
17 şi 60 de ani, vor fi incluse într-un registru 
electronic centralizat. Legea privind elabora
rea registrului unificat a intrat în vigoare la 
20 aprilie. în registrul electronic va fi inclus 
numele, data şi locul naşterii, sexul, locul de 
reşedinţă, datele despre părinţi, detalii cu 
privire la buletinul de identitate, informaţii pri
vind locul de muncă, codul de identificare 
fiscală, imaginea facială şi digitală, 
informaţii despre data ieşirii şi revenirii din 
ţară, informaţii despre studii, etc. Informaţiile 
din registru vor fi utilizate de grăniceri la tre
cerea frontierei.

Pe parcursul primului trimestru al anului 
2017, datoria consumatorilor de gaze naturale 
din regiunea Cernăuţi a ajuns la 100 milioane 
de grivne. Situaţia a devenit critică pentru 
întreprinderile care asigură alimentarea cu 
gaze şi pentru consumatori. Unii clienţi au 
datorii de circa 25 mii de grivne pentru gazul 
consumat. Cei mai înrăiţi datornici sunt 
locuitori ai oraşului Cernăuţi şi din raioanele 
Chiţmani, Noua Suliţă şi Vijniţa.

Guvernul pregăteşte o nouă lege 
privind limbile minorităţilor naţionale
în Rada Supremă a Ucrainei a fost depus un pro

iect de lege cu privire la utilizarea limbilor minoritare în 
Ucraina. Autorii iniţiativei legislative sunt 18 deputaţi 
ce fac parte din fracţiunile Samopomyci, Blocul Petro 
Poroşenko, Batkivşcyna şi Frontul Popular. Proiectul 
de lege prevede ca în localităţile locuite compact de 
minorităţi naţionale limba maternă să fie utilizată con
comitent cu limba de stat. De asemenea, se propune 
utilizarea limbii materne în şcoli, dar în clasele supe
rioare 80% din materii urmează să fie predate în limba 
ucraineană.
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Pe 26 aprilie 1986, într-o zi de 
sâmbătă, în jurul orei 06.10, cel 
de-al patrulea reactor al Centralei 
Atomice de la Cernobyl a explo
dat. Dezastrul nuclear a cauzat 
pe moment moartea a 31 de 
oameni. Oraşul Pripiat, din apro
pierea centralei, care fusese 
construit pentru muncitorii şi 
familiile acestora, a fost evacuat 
din cauza efectelor letale ale 
radiaţiilor. Chiar şi aşa, se presu
pune că din cauza expunerii la 
radiaţii şi-au mai pierdut viaţa 
alte sute de persoane. Experţii 
estimează că, în jur de 950.000 de 
oameni au murit din cauza can
cerului provocat de contaminarea 
hranei, a apei şi a aerului din 
regiune.

Totuşi, nici până azi, după tre
cerea a peste trei decenii, nu există 
o statistică clară a victimelor 
accidentului. Ceea ce se ştie cu cer
titudine e că Ucraina, în primul rând, 
apoi Belarus şi celelalte ţări din 
apropierea Uniunii Sovietice şi în 
final întreaga Europă, din Scan- 
dinavia şi până la Marea Mediterană, 
au fost afectate de norul radioactiv 
creat în urma exploziei nucleare de 
la Cernobyl, cauzată de un lanţ de 
erori umane. Ulterior, aveau să fie 
descoperite efecte ale exploziei şi în 
zona Asiei, dar şi a Americii de Nord. 
Anume copiii au fost cele mai neaju
torate victime ale efectelor radiaţiilor 
produse în urma exploziilor de la 
Centrala Atomoelectrică de la 
Cernobyl. în anul 2000, spre exem
plu, autorităţile apreciau că circa 3,4 
milioane de persoane suferiseră de

pe urma acestui teribil accident.
Dezastrul nuclear de la Cernobyl 

nu a fost doar o catastrofă ecologică 
pentru omenire. Şi animalele sălba
tice din acea regiune au avut mult de 
suferit, unele specii dispărând pentru 
totdeauna. Acum însă, după peste 
trei decenii, populaţia de animale din 
zona de protecţie din jurul 
Cernobylului, este în creştere, în 
ciuda radiaţiilor care încă mai persis
tă. Această dezvoltare a faunei a fost 
posibilă şi din cauza faptului că 
regiunea este una sălbatică, în care 
oamenii nu au acces, iar animalele 
pot trăi liniştite. Potrivit unei echipe 
internaţionale de cercetători, în zonă 
numărul de elani, cerbi, mistreţi, 
vulpi, bizoni, nevăstuici, vulturi, bur
suci, râşi, cai Przewalski şi lupi este 
în creştere spectaculoasă. Unele 
dintre aceste animale, precum bizo
nii şi caii Przewalski nu se mai 
găsesc aproape nicăieri în sălbăticie. 
“Numărul animalelor este mult mai 
mare decât era înainte de dezastrul 
nuclear. Acest lucru nu înseamnă că 
radiaţiile nu îşi fac simţite efectele şi 
asupra animalelor”, a afirmat unul 
dintre oamenii de ştiinţă, potrivit 
sciencealert.com.

Dar iată că zilele trecute în apro
piere de Cernobyl au fost descoperi
te grămezi imense de gunoaie, care 
au fost aduse de la Lviv. Munţi de 
gunoaie au fost descoperite în 
apropierea satelor Bober şi Koroliv- 
ka. ”în urma examinării teritoriului au 
fost identificate 9 grămezi de 
gunoaie. în fiecare grămadă poliţia a 
găsit documente sau fragmente care 
confirmă originea deşeurilor”, anunţă 
într-un comunicat de presă poliţia.

DEZASTRUL NUCLEAR DE LA CERNDRYL

Statistici alarmante! 
Mortalitatea depăşeşte 
natalitatea în Ucraina

y\

/n Ucraina mortalitatea 
depăşeşte cu mult natali

tatea (la 100 de decese revin 
57 de naşteri). Despre 
aceasta anunţă Comitetul de 
Stat pentru Statistică. La 
data de 1 martie populaţia 
Ucrainei constituia 42 mil
ioane 541 mii de persoane.

De la începutul anului curent 
populaţia ţării s-a redus cu 49 mii de 
persoane. în perioada ianuarie-feb- 
ruarie curent în Ucraina s-au născut 
59.619 copii. în perioada analogică a

anului precedent această cifră era de 
62.353 copii. Datele statistice nu in
clud Crimeea şi zona desfăşurării 
Operaţiunii antiteroriste din Donbas. în 
perioada ianuarie-februarie 2017 în 
regiunea Cernăuţi s-au născut 1.473 
de copii. în aceeaşi perioadă au fost 
înregistrate 654 de căsătorii şi 90 de 
divorţuri, iar 2.082 de persoane, inclu
siv 17 nou-născuţi cu vârsta de până 
la un an, au plecat la cele veşnice. Po
pulaţia oraşului Cernăuţi la data de 1 
martie 2017 constituia 265,7 mii de oa
meni. Conform statisticilor, populaţia 
oraşului Cernăuţi în anul 1995 consti
tuia 262 mii de persoane, iar în 2002 
era de 240 mii de persoane.

Cine este Emmanuel Macron 
şi ce gândeşte desnre Ucraina

Macron şi Le Pen au ieşit în turul doi 
al alegerilor prezidenţiale din 

Franţa. Emmanuel Macron a câştigat 
primul tur, fiind urmat de Marine Le 
Pen, cea care îi va fi adversară în turul 
secund de la 7 mai.

Candidatul de centru, Emmanuel Macron, a 
obţinut 23,75% din voturi în primul tur al scrutinu
lui prezidenţial din Franţa, fiind urmat de repre
zentanta extremei drepte, Marine Le Pen, care a 
primit 21,53%, conform rezultatelor finale, comu
nicate de Ministerul francez de Interne. Unii 
analişti politici ucraineni consideră candidatura lui 
Macron foarte avantajoasă pentru Ucraina, pen
tru că acesta pledează pentru valorile europene 
şi menţinerea Uniunii Europene. Aceasta ar 
putea însemna că împreună cu alţi lideri occiden
tali Macron va pleda pentru independenţa 
Ucrainei şi soluţionarea Conflictului din Donbas. 
Alţi experţi sunt mai sceptici, apreciind faptul că

Macron nu a făcut declaraţii cu privire la Ucraina, 
care acum a trecut pe plan secund în agenda de 
lucru a liderilor europeni din cauza corupţiei şi 
absenţei reformelor.

Emmanuel Macron, în vârstă de 39 de ani, a 
întâlnit-o pe soţia sa, Brigitte Trogneux, pe când 
aceasta îi era profesoară de teatru, scrie Daily 
Mail, iar la 17 ani i-a promis că o va lua de soţie. 
Poveste de dragoste atipică ce a uimit presa fran
ceză. Macron a întâlnit-o pe Brigitte Trogneux pe 
când era un puşti de 15 ani, iar doi ani mai târziu 
acesta i-a făcut o promisiune pe care avea să o 
îndeplinească. Relaţia dintre cei doi a început 
după ce Macron a jucat într-o piesă de teatru a lui 
Brigitte, atunci când avea doar 18 ani, în cadrul 
unei şcoli iezuite private din Amiens, nordul 
Franţei. La acea vreme, Brigitte Auziere, căsăto
rită şi mamă a trei copii, era responsabila grupu
lui de teatru, iar Emmanuel, un iubitor al literaturii, 
era membru al grupului.

Pagină realizată de Mihai URSU
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La Forosna, raionul Noua 
Suliţă, locuiesc 250 de 

pensionari şi circa 100 de 
săteni sunt angajaţi oficial. Este 
o situaţie firească pentru satele 
considerate „fără perspectivă” 
în birourile funcţionarilor, fapt 
cu care nu se împacă primarul 
Florea ŞCERBANIUC.

lucruri bune, dar important este şi 
procesul de învăţământ. Cu câţiva ani 
în urmă spre Şcoala medie incompletă 
din Forosna au fost îndreptate săgeţile 
unei critici aspre. La întrunirile 
societăţilor naţional-culturale
româneşti din regiune administraţia 
şcolii din Forosna a fost învinuită de 
pierderea statutului de şcoală cu limba 
română de predare prin deschiderea 
claselor ucrainene.

-  La numai 500 de metri de Forosna 
se află satul Şcerbinţi -  cu populaţie şi 
şcoală ucraineană. Şi unii gospodari de ai 
noştri s-au folosit de această „apropiere” 
şi şi-au dat copiii să înveţe la Şcerbinţi. 
Ne-am pomenit în faţa pericolului când 
trebuia salvată şcoala din Forosna. De 
aceea a şi fost făcut un asemenea pas. 
Dar voi sublinia că limba română se învaţă 
la Şcoala din Forosna.

Forosnenii au fost învinuiţi de lipsă 
de patriotism de unii patrioţi de-ai 
noştri, care niciodată nu au trecut prin 
acest sat. Ce-i drept, anul trecut a 
poposit la Şcoala din Forosna „carava
na cu literatură română”. Este lăudabil 
acest fapt, iar elevii şi pedagogii de aici 
au fost bucuroşi de oaspeţi şi de 
donaţia de carte românească primită. 
Dar oare nu trebuiau întreprinse 
asemenea acţiuni mai înainte şi mai 
des? Ne-am deprins să reacţionăm 
atunci, când ne pomenim în faţa 
faptului săvârşit, dar nu să-l prevenim. 
Or, un bun patriot trebuie să fie şi un 
bun strateg, căci înainte ne aşteaptă 
extinderea procesului de creare a 
şcolilor de bază, proces cu multe 
probleme pentru instituţiile de 
învăţământ cu un număr mic de elevi.

80 persoane. în comparaţie cu satele 
vecine, Berestea şi Jilovca, situaţia e mai 
bună. Folosindu-ne de unele proiecte, am 
reuşit să schimbăm ferestrele la vechea 
clădire a şcolii, am căptuşit şi am reparat 
pereţii pe din afară, ca să fie cald şi 
comod în perioada rece a anului. Şi, în 
genere, şcoala să aibă un aspect frumos.

-  Fără doar şi poate, acestea sunt

plata pentru pământ este principala sursă 
de completare a bugetului Consiliului 
sătesc.

-  în trecutul nu prea îndepărtat unii
locuitori din Forosna lucrau la
Sanatoriul „Şcerbinţi”, situat în
pădurea din apropierea satului.

-  Şi acum lucrează... patru paznici. 
Sanatoriul „Şcerbinţi”, ca instituţie comu
nală, este subordonat Consiliului Regional 
Cernăuţi. într-adevăr, pe timpurile cele 
bune acolo lucrau vreo 280 de persoane, 
chiar mulţi consăteni de-ai mei. în prezent 
sanatoriul este numai păzit, dar de 
funcţionat nu mai funcţionează. E păcat, 
fiindcă era o instituţie curativă vestită. Cu 
câţiva ani în urmă s-a încercat „reanima
rea” ei. Deputatul Consiliului Regional, Ion 
Semeniuc, conducătorul Firmei 
„Izvoraşul” din Boian, s-a angajat să repa
re drumul, iar pentru alte lucrări de 
reparaţie sunt necesare investiţii solide. 
Nu s-a găsit investitorul şi bunele intenţii 
au rămas doar intenţii.

-  Se consideră că perspectiva unui 
sat se vede după numărul de elevi, care 
frecventează şcoala.

-  Şcoala din Forosna are statut de 
complex instructiv-educativ. în prezent 
numărul preşcolarilor şi şcolarilor este de

-  Nici nu vreau să mă gândesc că 
Forosna poate fi numit „un sat al pensio
narilor”, spune cu fermitate domnul pri
mar. E drept, familii tinere au plecat la 
câştig peste hotare, aşa ca şi în alte 
localităţi, dar vreo sută de persoane 
lucrează oficial. Iar în sezonul de vară, 
când funcţionează fabricile de cărămidă 
din Cerlena şi Cotileu, sate vecine, merg 
acolo la muncă şi alţi forosneni.

-  Dar cum sunt lucrate terenurile 
arabile?

-  A fost o perioadă de timp când şi 
unele grădini din sat stăteau în pârloagă, 
nemaivorbind de parcelele din câmp. 
Acum este folosit fiecare petic de pământ. 
O parte din terenurile arabile sunt lucrate 
de trei fermieri, cealaltă parte este dată în 
arendă Companiei „Mria” din Ternopil, dar 
prin Agrofirma „Suvorov” din Podvirna. 
Termenul arendei expiră în 2018 şi cred 
că o să apară problema prelungirii ei. 
Sătenii noştri, dispunând de tehnică, nu 
sunt împotrivă să devină şi ei arendaşi. 
Muncile câmpului sunt grele, cu risc, dar, 
totuşi, se poate obţine un venit. De fapt,

PENSIILE UCRAINENILOR, ÎNTRE INFLAŢIE SI FMI
7 3 3
doilea în lume. In tara noastră lor. Ea va dura până în anu

ternului de pensii, care ar duce la 
reînnoirea finanţării capacităţilor 
vitale. Astfel, majorarea vârstei 
de pensionare eficiente este cri
tic necesară”, a explicat Pol Tom- 
sen.

Chestiunea reformării siste
mului de pensii chiar de la bun

început a fost inclusă pe ordinea 
de zi a colaborării Ucrainei cu 
Fondul Monetar Internaţional, 
însă examinarea ei a fost de 
câteva ori amânată. Sistemul de 
pensii existent a creat mari pro
bleme pentru Ucraina. Deficitul 
Fondului de pensii al ei este al

3
doilea în lume. în ţara noastră 
este foarte mare numărul pensio
narilor în raport cu cel al 
persoanelor, care plătesc coti
zaţii în Fondul de pensii. Reiese 
că o persoană care lucrează înt
reţine un pensionar.

Conducerea Ucrainei e de 
altă părere. Până nu demult 
ministrul Politicii Sociale, Andrii 
Reva, explica: majorarea vârstei 
de pensionare nu este o soluţie 
pentru reducerea deficitului Fon
dului de pensii. El a specificat că 
există zeci de posibilităţi de 
completare a Fondului de pensii 
şi a recunoscut că negocierile cu 
FMI în problema reformării pen
siilor sunt foarte complicate. FMI 
insistă că de reformarea siste
mului de pensii are nevoie nu el, 
ci Ucraina. Astăzi cu o pensie 
minimă de 1.247 grive este 
imposibil să trăieşti, şi nici cu cea 
medie de 1823 grivne. FMI a pro
pus ca vârsta pensionării să fie 
de 63 de ani. Ucraina n-a căzut 
de acord, fiindcă din anul 2011 
deja acţionează legea privind 
majorarea treptată a vârstei 
ieşirii la pensie a femei-

3
lor. Ea va dura până în anul 
2021. Prin urmare, propunerea 
Fondului Monetar se referă 
numai la bărbaţi, ceea ce nu va 
asigura eficienţa dorită. „Există 
două căi de lichidare a deficitului 
Fondului de pensii: ori să fie 
mărit numărul persanelor care 
plătesc cotizaţiile sociale, ori să 
fie redus numărul pensionarilor”, 
a explicat ministrul Andrii Reva. 
Evident că soluţia a doua este 
inumană. Dar iată că dintre cei 
10,5 milioane de angajaţi care 
plătesc cotizaţiile în Fondul de 
pensii, 4,5 milioane le plătesc din 
salariul minim. E clar că pentru a 
primi o pensie decentă omul tre
buie să aibă un salariu bun, pri
mit oficial, nu „în plic”. Guvernul 
a anunţat că în anul curent se 
prevede majorarea pensiilor. 
Aceasta se va referi la 9 milioane 
de pensionar dintre cei ^ m i l io a 
ne. Vor fi revăzute pensiile per
soanelor care s-au pensionat 
mai înainte, căci din cauza 
inflaţiei puterea de cumpărare a 
pensiilor lor s-a redus simţitor.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Dacă ai intrat în horă, 
joacă aşa cum îţi 

cântă muzica. Aşa e şi cu 
creditul pentru Ucraina din 
partea Fondului Monetar 
Internaţional. Ţara, depen
dentă de acest creditor 
principal în lume, este 
nevoită să se reformeze în 
conformitate strictă cu lite
ra memorandumului 
semnat, chiar dacă uneori 
indicaţiile FMI nu coincid 
cu interesele naţionale.

Dolarii de la Fond sunt pentru 
Ucraina ca perna cu aer pentru 
bolnavul care se sufocă şi nu mai 
are cu ce respira. Şi, iată, s-a 
ajuns ca sub muzica FMI să 
joace până şi pensionarii ucrai
neni. Cum vine aceasta? Foarte 
simplu: Fondul cere majorarea 
vârstei de pensionare. Zilele tre
cute, directorul Departamentului 
european al FMI, Pol Tomsen, a 
declarat că majorarea vârstei de 
pensionare este „critic importan
tă” pentru continuarea colaborării 
cu Ucraina. „Pensiile sunt foarte 
mici, iar mărimea lor reală a fost 
redusă de inflaţie. Există necesi
tatea majorării lor, însă aceasta 
trebuie să aibă loc odată cu 
schimbările parametrice ale sis-
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Inspector de poliţie prins 
In flagrant

El a fost reţinut exact în momentul când lua mită de 
către colaboratorii serviciilor speciale şi ai procuraturii. 
Inspectorul din cadrul organelor supravegherii de stat a 
primit suma de 6 mii de grivne din partea unei persoane 
pentru ca aceasta din urmă să nu fie trasă la răspundere 
penală şi pentru a favoriza situaţia ca mijlocul său de 
transport să nu fie confiscat.

CRIMĂ TIRIBIIĂ 
RIN MOTIVE RE GELOZIE

Doi cernăuţeni în vârstă de 21 şi 29 de ani au fost 
spitalizaţi cu numeroase traume corporale. în timp ce se 
odihneau nu departe de râul Prut, aceştia au fost atacaţi 
de nişte necunoscuţi, care i-au bătut cu cruzime cu nişte 
bâte şi vergi de metal. Unul din suferinzi se află în stare
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gravă în secţia de reanimare. Situaţia celuilalt este, de 
asemenea, nestabilă. Poliţia i-a identificat pe răufăcători -  
trei cernăuţeni cu vârste cuprinse între 17 şi 26 de ani. 
Mama unuia dintre tineri a comunicat poliţiei că bănuieşte 
că această teribilă şi canibalică comportare ar fi fost gene
rată de gelozia unuia dintre atacatori, care a avut în trecut 
un roman de dragoste cu fata ce se odihnea împreună cu 
tinerii în acea zi. Tinerii au fost găsiţi fără cunoştinţă de 
nişte trecători, care au şi chemat medicii şi poliţia. Mama 
unuia dintre victime este îngrijorată de posibila falsificare a 
anchetei, deoarece, potrivit ei, părinţii acelor barbari au 
plătit bani grei unui avocat din oraş, care le-a promis să 
aranjeze lucrurile în favoarea lor. Poliţia şi organele procu
raturii au dat asigurări că ancheta se va desfăşura într-un 
cadru strict legal. Criminalii riscă să fie aruncaţi după gra
tii pentru vreo zece ani.

Marfă de cinci milioane confiscată la frontieră
O încălcare ordinară a regu

lilor vamale a fost fixată de 
către vameşi în timpul 
întocmirii formalităţilor referi
toare la deplasarea în tranzit a 
mărfurilor prin teritoriul vamal 
al Ucrainei.

în unul din mijloacele de trans
port de menire comercială, ce 
aparţinea unei firme comerciale 
din raionul Noua Suliţă, care efec
tua transportarea în tranzit a măr
furilor, colaboratorii vămii au des
coperit un duplicat al setului de 
documente necesare. Potrivit ac
telor de însoţire, marfa în valoare 
de peste 40 mii de dolari americani

urma să fie transportată din 
Bulgaria în Republica Belarus. în 
actele depistate în salonul maşinii 
era indicat că marfa era adusă din 
Turcia. Vameşii au constatat şi alte 
diferenţe din cele două seturi de 
documente. în afară de aceasta,

s-a constatat că şi ştampilele au 
fost aplicate cu ajutorul tehnologii
lor de copiere. A fost demarată o 
anchetă despre încălcarea reguli
lor vamale în baza articolului 483 
punct 1 al Codului Vamal al Ucrai
nei.

Grav accident la Putila
Un locuitor al satului Pidzaharici, raionul Putila, a 

fost spitalizat de urgenţă la Spitalul raional central din 
Vijniţa cu numeroase traume în urma unui grav acci
dent rutier. Bărbatul a fost accidentat de o maşină, iar 
şoferul a fugit de la locul accidentului. Lucrătorii 
operativi ai poliţiei au constatat că de acest accident 
este vinovat un consătean de-al victimei. Şoferul şi-a 
motivat comportarea prin oboseală. A fost demarată o 
anchetă în legătură cu încălcarea regulilor de circulaţie 
rutieră. Şoferul va purta o dublă responsabilitate în faţa 
legii pentru că a părăsit locul accidentului.

Condamnat pentru comerţ 
cu armament

Judecătoria raională Storojineţ l-a 
recunoscut vinovat pe un m ilitar în 
termen pentru păstrarea şi realizarea de 
arme şi muniţii în condiţii neprevăzute de 
lege. Ancheta a stabilit că respectivul 
militar, aflându-se în zona desfăşurării 
Operaţiunii antiteroriste în perioada 
anilor 2014-2015, a achiziţionat pe căi 
ilegale de la persoane neidentificate 
diferite tipuri de arme şi muniţii, păstrân- 
du-le la el. După demobilizare a vândut 
aceste tipuri de arme şi muniţii unui 
locuitor al oraşului Storojineţ. Judecata i-

Ţigări contrafăcute pentru suma 
de 1,5 milioane reţinute la Cernăuţi

Colaboratorii Serviciului Securităţii al Ucrainei au confiscat 
un automobil în care 
era transportat un lot 
de ţigări contrafăcute 
pentru suma de 1,5 
milioane grivne.
Automobilul a fost 
reţinut la periferia 
Cernăuţiului de către 
forţele de ordine în 
timp ce se deplasa 
de la Odesa, trans
portând nelegal 75 
mii pachete de ţigări, 
plasate în 150 de 
lăzi bine camuflate.
Lotul de contrabandă 
urma să fie trecut 
peste Frontiera de 
stat a Ucrainei în 
ţările Uniunii 
Europene. în prezent 
are loc elucidarea 
tuturor
circumstanţelor 
acestui caz.
Cercetările continuă.

HAI SĂ BEM, SĂ VEDEM CE MINTE-AVEM!
Acest adevăr, cunoscut 

de când e lumea, a fost 
demonstrat de un bărbat, 
care a spart geamul unui 
magazin din satul Oprişeni, 
raionul Hliboca.

Sosind la faţa locului, po
liţiştii l-au găsit acolo, în stare 
de ebrietate, pe un locuitor în 
vârstă de 40 de ani din satul 
Tureatca. Lângă el poliţiştii au 
găsit marfă aruncată pe jos,

ţigări şi sticle goale. Infractorul 
a fost adus la Secţia raională 
de poliţie din Hliboca. Acesta 
le-a declarat oamenilor legii că 
a intrat în magazin pentru a 
servi ceva tare.

Un BMW a accidentat 
o bătrână de 88 de ani

Tragicul accident s-a produs în localitatea Horbova din raionul 
Herţa. Un bărbat de 36 de ani, care se afla la volanul unui BMW, a 
accidentat o femeie în etate de 88 de ani, care exact în acel moment 
traversa strada. Din cauza traumelor primite bătrâna a decedat la 
spital. Expertiza a demonstrat că şoferul era treaz. Au fost fixate o 
serie de alte expertize pentru a se constata starea tehnică a maşinii. 
Cercetările în acest caz continuă.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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PERICOL DE„RĂZBOI 
HIBRID” fN BUCOVINA
Cu trei ani în urmă, la sfârşi

tul lunii februarie 2014, 
după ce fostul preşedinte 
lanukovyci a fugit, la Simferopol 
şi pe întreg teritoriul Peninsulei 
Crimeea au apărut oameni 
înarmaţi, care îşi spuneau că 
reprezintă „autoapărarea”. Sub 
ameninţarea armelor, cu 
participarea militarilor ruşi şi 
sub pretextul încălcării 
drepturilor etnicilor ruşi, a avut 
loc un referendum cu privire la 
anexarea Peninsulei Crimeea de 
către Rusia. Mai târziu,
„omuleţii verzi” au început să 
ocupe sediile instituţiilor de stat 
din Doneţk, Lugansk,
Kramatorsk şi alte oraşe din 
Estul Ucrainei. Astfel a început 
mai întâi camuflat, apoi în mod 
deschis, un război al Rusiei 
împotriva Ucrainei. Acest război 
continuă şi astăzi.

Luptele se dau în Donbas, dar în realita
te, este un război care este resimţit în orice 
oraş sau sat din Ucraina. Acest război se 
numeşte „hibrid”. De exemplu, locuitorii 
regiunii Cernăuţi nici măcar nu-şi dau 
seama că uneori pot deveni ţinta atacurilor 
agresiunii ruse. Dacă Rusia asigură separa
tiştii din estul ţării cu arme, le oferă tancuri şi 
tunuri, le instruieşte comandanţii, în alte 
regiuni (inclusiv în regiunea Cernăuţi) se 
apelează la alte metode. Aceste acţiuni sunt 
mai puţin vizibile, dar sunt extrem de 
periculoase. Generalii ruşi şi reprezentanţii 
serviciilor speciale înţeleg faptul: cu cât mai 
mare va fi dezordinea din spatele armatei 
ucrainene, cu atât mai uşor va fi traiul 
separatiştilor din autoproclamatele republici 
Doneţk şi Lugansk. De aceea, din motive 
înţelese, oamenii sunt îndemnaţi să ignore
ze mobilizarea. Sunt răspândite zvonuri 
despre condiţiile jalnice ale militarilor de pe 
front, despre pierderile mari în rândurile 
armatei ucrainene. De aceea, toate acţiunile 
întreprinse de autorităţile ucrainene din Kiev 
sau din regiuni sunt prezentate eronat şi 
neobiectiv. Concomitent se trâmbiţează

despre "trădarea totală” , care poate fi întâl
nită la orice pas. De asemenea, Rusia 
depune mari eforturi de a instiga în fiecare 
regiune din Ucraina la ură interconfesională 
şi interetnică. De exemplu, în regiunea 
Transcarpatia sunt înregistrate încercări de 
a semăna discordie între unguri şi ucraineni, 
în mod activ este susţinut un grup etnic mic, 
care îşi spun "ruteni” şi care revendică auto
nomie în cadrul regiunii Transcarpatia. în 
regiunile Volyn şi Galiţia sunt încercări simi
lare de a băga discordie între ucraineni şi 
polonezi.

Regiunea Cernăuţi nu este o excepţie. 
Reprezentanţii serviciilor speciale ruse au 
încercat să semene dezbinare între ucrai
neni şi români. Cu acest scop, în iulie 2015 
şi iunie 2016, reprezentanţii aşa-numitei 
organizaţii inexistente „Asociaţia românilor 
din Bucovina” , membrii căreia acţionau 
chipurile din numele comunităţii româneşti 
din regiunea Cernăuţi, au anunţat că autori
tăţile locale le încalcă drepturile şi de aceea 
solicitau autonomie. în scurt timp adevărul a 
ieşit la iveală, deoarece s-a constatat că o 
astfel de organizaţie, pur şi simplu, nu

există.
Această tentativă nereuşită a fost 

condamnată şi de organizaţiile naţional- 
culturale româneşti din ţinut, de autorităţile 
ucrainene şi de oficialii de la Bucureşti. 
Toată lumea înţelege că este foarte 
periculos să fii sub influenţa ursului agresiv 
rus. Poate au căutat pentru a crea provocări 
astfel de oameni şi în regiunea noastră, dar 
n-au găsit. întrunirea acestei „asociaţii” , 
după cum ne amintim, a avut loc pe teritoriul 
autoproclamatei Republici Transnistria, care 
nu este recunoscută de nici un stat din 
lume, iar guvernul căreia are relaţii de 
prietenie cu separatiştii din Donbas.

în cazul în care regizorii acestei provo
cări, dacă măcar uneori deschideau 
manualul şcolar de istorie, cu siguranţă ar fi 
renunţat la această idee, pentru că românii 
şi ucrainenii din regiunea Cernăuţi trăiesc în 
pace şi bună înţelegere de mai multe secole 
la rând, au aceleaşi bucurii şi necazuri. Ca 
în orice familie mai există neînţelegeri care 
ajung chiar la certuri, însă niciodată acestea 
nu au fost soluţionate prin forţă şi agresiune.

Anul 2017 n-a fost o excepţie pentru

bucovineni. în martie curent angajaţii Ser
viciului de Securitate al Ucrainei au stopat 
activitatea unei organizaţii publice fictive 
„Apărarea drepturilor minorităţilor naţionale”, 
fondatorii căreia sub conducerea polito
logului Oleg Havyci, pe banii curatorilor ruşi, 
efectuau propagandă antiucraineană.

Corespondenţa descoperită de Serviciul 
de Securitate denotă faptul că liderii 
organizaţiei amintite au intenţionat să organi
zeze o serie de evenimente cu participarea 
unor politicieni europeni pentru a crea o 
„imagine” pentru televiziune cu privire la fap
tul că chipurile în Ucraina sunt încălcate 
drepturile minorităţilor naţionale şi e necesar 
de a extinde drepturile lor. Reamintim faptul 
că numele de familie Havyci figura în 
documentele poştei electronice a 
consilierului preşedintelui rus, Vladislav 
Surkov.

Alături de alţi odioşi politologi, jurnalişti şi 
redactori, numele lui figurează în lista „per
soanelor eficiente”, fiind cunoscut prin 
declaraţiile sale dure şi critice la adresa 
Ucrainei şi Operaţiunii antiteroriste din 
Donbas.

Chiar şi în 1918, când, după destră
marea Imperiului Austro-Ungar şi începutul 
războiului dintre ucrainenii şi polonezii din 
Galiţia, noi am reuşit să evităm confruntarea 
armată între ucrainenii şi românii din 
Bucovina. Iar în perioada groaznică a celui 
de al Doilea război mondial, când naziştii 
germani insistau asupra deportării evreilor 
din Cernăuţi, primarul de atunci al oraşului, 
Traian Popovici, reuşeşte să-i salveze, iar 
comunitatea ucraineană îi susţine pe cei 
aflaţi în ghetou.

Aşadar, slugoii Moscovei nu trebuie să 
conteze pe faptul că popoarele noastre au 
dat uitării bunele şi vechile tradiţii ale 
convieţuirii paşnice şi nu vor servi interesele 
agresorului rus. Noi cunoaştem foarte bine 
preţul înalt al păcii. Avem exemplul 
Donbasului. Ne dăm bine seama care sunt 
consecinţele lipsei de comunicare şi dorinţei 
de a soluţiona problemele cu ajutorul arme
lor.

Oleksandr STRILCIUK, 
or. Cernăuţi
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Teatrul popular „Mioriţa”
din Horbova vă invită din nou la spectacol

Deja a devenit o bună tradiţie ca pe parcursul a circa 
cinci decenii cunoscutul Teatru popular „Mioriţa" din 

satul Horbova, raionul Herţa, să-i bucure pe spectatori cu noi 
şi interesante spectacole.

Fondat în anul 1960, pe baza 
Teatrului de copii, profesoara şi regi
zorul Valentina Puiu, care a rămas 
acea scânteie nemuritoare a teatrului 
mulţi ani în şir, pune începutul activi
tăţii Teatrului de pe lângă Casa de

cultură din Florbova. Peste 100 de 
actori au fost antrenaţi pe parcursul a 
57 de ani de activitate în unicul 
Teatru popular românesc din 
Ucraina. în anul 1980, montează 
spectacolul „Casa mare” de Ion

Druţă, obţinând titlul de Teatru popu
lar dramatic. Pe parcursul anilor au 
fost înscenate zeci de piese, principa
lele fiind „Faraonii”, „Săptămâna 
patimilor”, „Frunza de la urmă”, 
„Pragul”, „Sentinţa”, „Peţitul la 
Goncearivka” şi multe altele. Astăzi e 
greu să vorbeşti ceva despre Teatrul 
„Mioriţa” şi să nu-i numeşti pe acto
rii Vasile Albu, Elena Vomeanu, 
Maria Buzduga, Andrei Cercel, Ala 
Zgârcea, Gheorghe Ilieş, Viorel

Şvabu, Rodica Andrieş, Alina 
Boiciuc, Elena Jechil, Viorel şi Miliai 
Semen, Igor Recolţa, Toader Lişman, 
Miliaela Miliai, Miliail Calancea, Ion 
Jechil.

In prezent, teatrul se pregăteşte 
pentru Festivalul regional "Primăva
ra teatrală bucovineană” cu noul

spectacol-comedie de cunoscutul 
dramaturg basarabean Petru Cărare 
„Străinul”, care va fi prezentat la 30 
aprilie curent, în sala Casei de cultu
ră din Horbova cu începutul la orele 
13.00. Simt sigură că vă aşteaptă o zi 
plăcută, iui moment teatral deosebit.

Oleksandr Klimenko 
a câştigat „Vocea tării-2017”

Seara de duminică a 
fost o seară plină de 

energie şi emoţii copleşitoare 
în finala celei de-a şaptea 
ediţii a Show-ului „Vocea 
ţării". Telespectatorii şi-au 
ales favoritul şi anul acesta 
învingător a devenit con
curentul din echipa inter
pretei Tina Karol, Oleksandr 
Klimenko.

Copleşit de emoţii, câştigătorul 
mult râvnitului trofeu, va avea

posibilitate să înregistreze gratis o 
piesă şi să filmeze iui clip, trei luni de 
rotaţie pe postul de radio „Hit FM” şi 
cheile unui apartament al complexu
lui locativ „Sciastlyvyi” partenerul de 
concurs al Companiei „No- 
vaBudova”. Ceilalţi trei magnifici, 
care s-au luptat pentru aceste premii 
au fost: Ingrit Kostenko din echipa 
lui Potap, Ana Kuksa, concurenta 
Djamalei, şi Vera Kekelia, antrenorul 
căreia a fost Babkin. Cei de pe 
fotoliile roşii, însă, au fost trup şi

suflet alături de concurenţii pe care 
i-au mentorat în acest sezon, hi urma 
voturilor telespectatorilor din acest 
an al concursului ne dăm seama că 
totuşi, tinerii de astăzi simt însetaţi de 
muzică bună, care merită să fie 
audiată de public. Simt foarte multe 
persoane care nu s-au plictisit de 
repertoriile obişnuite, dar au un mare 
interes în a descoperi lucruri noi. îmi 
pare că pentru acest lucru avem 
interpreţi adevăraţi -  oameni care să 
le ofere ceva nou.

Victoria a fost însoţită la ceremonia de la Palatu 
Buckingham de soţul ei şi de mama şi tatăl său care i-au urma 
într-o altă maşină. La finalul ceremoniei, fostul star pop 
declarat: ”Dacă ai vise măreţe şi munceşti mult poţi îndeplii 
lucruri mari. Simt atât de fericită să împărtăşesc acest momen 
cu părinţii şi soţul meu. Fără dragostea şi sprijinul lor nimic 
din toate acestea nu ar fi fost posibil”, a adăugat vedeta 
Victoria Beckliam este apreciată şi pentru acţiunile sal 
umanitare şi a primit titlul de ambasador al bunăvoinţei penti 
ONUSIDA, iui program al Organizaţiei Naţiunilor Unite car 
luptă împotriva pandemiei de HIV/SIDA. Ea şi-a lansa 
afacerea de modă în anul 2008, iar în 2011 a câştigat 
Fashion Award pentru cel mai bun brand de designer al anului 
Anul trecut, brandul Beckliam a fost estimat la 500 milioan 
de lire sterline, echivalentul a peste 630 milioane de euro. Pagină realizată de Cristina GOSTIUC

V ictoria Beckham a ajuns, săptămâna 
trecută, la Palatul Buckingham. Acolo a 

fost primită de Ducele de Cambridge, care i-a 
acordat Ordinul Imperiului Britanic în rang de 
Ofiţer pentru servicii deosebite aduse industriei 
modei şi pentru implicarea sa în diverse 
programe şi acţiuni de caritate. Fosta 
componentă a trupei Spice Girls, devenită 
designer vestimentar, a fost decorată la 13 ani 
după ce soţul său, fostul fotbalist David 
Beckham a primit aceeaşi distincţie pentru ser
vicii aduse sportului.

Victoria Beckham a fost decorata 
de către Primul William
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Când magnolia e în floare
Mică crestomaţie 

de poezie românească 
de la Viktor Baranov

La mulţi locuitori din 
suburbia cernăuţeană 

Horecea o să vezi în curte sau în 
grădină viţă-de-vie. însă puţini 
horeceni sădesc în jurul casei 
copaci decoraţivi şi magnolie. 
Domnul Vasile GĂINĂ se numără 
printre acei, care sunt convinşi că 
pomii trebuie să înfrumuseţeze 
nu numai gospodăria omului, ci şi 
viaţa lui.

Se mai spune că omul trebuie să 
sădească în viaţa sa măcar un copac, iar el, 
Vasile Găină, a plantat şi îngrijeşte o minu
nată livadă.

-  Când m-am căsătorit cu Viorica în 
1980, am trecut cu traiul la socrii Lazăr şi 
Ana Caulea. Ei nu aveau în grădină pomi 
fructiferi, dar nici nu s-au împotrivit visu
lui meu de a avea o livadă. în al doilea an 
de căsătorie am sădit nişte cireşi. Cresc şi 
acum şi fac fructe dulci ca şi dragostea, 
afirmă stăpânul casei. Iar când la cei 10 ari 
de pământ ne-au mai dat încă zece, n-am 
mai stat pe gânduri cum să-l folosesc -  
pentru livadă, desigur. Acum merii şi perii 
sunt mari, cum mari simt şi grijile.

-  Mă aflu la odihna binemeritată, ai 
mei -  soţia Viorica, fiica Iuliana şi ginere
le Vitalie se ocupă cu comerţul, la Piaţa 
„Kalynivska”. Şi pe mine se ţine toată gos
podăria. Unii greşesc, afirmând că, dacă ai 
livadă, poţi sta la umbra pomilor şi aştepta 
roada. Nu e adevărat. O livadă bună cere o 
îngrijire permanentă. Nu mai vorbesc de 
celelalte preocupări de pe lângă casă.

Gospodăria dlui Vasile este una dintre 
cele mai frumoase în Horecea: cu două 
fântâni, cu flori în jurul celor două case, 
cu arbuşti de tuia, aduşi din Polonia, cu 
magnolie, care acum începe să-şi scuture 
petalele...

-  Mă ajută ginerele Vitalie. El „tunde” 
tuile, dându-le diferite forme geometrice. 
Şi tot el a meşterit gardul din scânduri din 
jurul grădinii.

Harnicul liorecean are în curte şi iui 
foişor, durat din piatră şi lemn, cu cuptor şi 
grătar.

-  Am înăimit meşteri buni, care au 
creat iui mozaic din cărămizi a şase firme 
austriece şi româneşti, care au existat la

Apoi plutaşii porneau mai departe, duşi de 
apele râului. Tatăl meu, Ilie, a fost deportat 
de sovietici în Siberia, iar la Lunca, în 
iama anului 1941 a încercat să frigă de 
regimul totalitar iui unchi de-al meu. L-au 
prins grănicerii şi a fost dus la închisoarea 
din Cernăuţi, unde în scurt timp a fost exe
cutat. Nu ştim imde-i este mormântul.

Iată de ce atunci, când au fost deschise 
fondurile secrete de arhivă, uşile adevăru
lui, domnul Vasile Găină, împreună cu alţi 
entuziaşti din Horecea, în frunte cu profe
sorul de română Nicolae Costaş au ridicat 
în cimitirul suburbiei un monument întru 
memoria consătenilor lor deportaţi şi pier
duţi în gulaguri şi siberii.

-  Când autorităţile ne-au întors biseri
ca, transformată în depozit, noi, horecenii, 
am simţit un entuziasm atât de mare, încât 
în timp de 5 ani am adunat bani şi am 
reparat locaşul sfânt, am amenajat terito
riul. Am făcut aceasta pentru sufletul 
omului, pentru Dumnezeu.

Bunul creştin Vasile Găină, care mai 
toată viaţa sa a lucrat şofer pe autospeciala 
de transportare a pâinii, afirmă că omul nu 
poate trăi fără pâinea spirituală.

-  împreună cu soţia ne trăim viaţa fru
mos, ca şi această livadă în floare. La fel le 
doresc şi copiilor, şi nepoţelului Ionică. Să 
le fie faptele ca pomul încărcat de roadă...

Pagină ată de Vasile CARLASCIUC

Cernăuţi cu mai mult de iui veac în urmă.
Deasupra cuptorului stăpânul casei a 

fixat o roată decorativă din lemn de la un 
car. E lucrată tot de meşteri iscusiţi, o relic
vă ce simbolizează roata istoriei şi servind 
în foişor cu domnul Vasile o cafea, am 
întors pentru o clipă roata destinului său.

-  Bunicul meu, Ionică Găină, a fost un 
om văzut în Horecea. Când veneau plute
le pe Prut din Carpaţi, plutaşii le trăgeau la 
mal şi bunicul neapărat cumpăra lemn.

Autorul mai 
multor volume 

de poezii, povestiri şi 
romane, Viktor 
Baranov, a lăsat în 
urma sa o mică, dar 
valoroasă 
crestomaţie de 
poezie românească.
Fiu de ţăran, născut 
într-un sat din inima 
Ucrainei (regiunea 
Poltava), a studiat 
filologia ucraineană la Universitatea „Taras 
Şevcenko" din Kiev.

Pe când era student în anul doi i-a atras atenţia un mic 
anunţ -  doritorii de a învăţa limba română erau invitaţi să 
se înscrie la seminarul condus de profesorul Stanislav 
Semcinski (mare savant ucrainean cu mimă română, după 
cum era caracterizat în România şi Moldova). Şi 
curiozitatea l-a adus la şedinţele seminarului. Tânărul 
Viktor Baranov nu numai că a învăţat limba română, ci a 
îndrăgit cu adevărat verbul românesc. Pentru el a fost o 
adevărată descoperire literatura română interbelică. „Este 
ceva colosal, în comparaţie cu literatura ucraineană din 
acea perioadă, mai numită „renaşterea asasinată”, mi s-a 
destăinuit, cu ani în urmă, poetul ucrainean Viktor 
Baranov, intr-un interviu pe care i l-am solicitat la 
redacţia revistei „Kiev”, unde activa. Literatura română a 
contribuit într-o măsură oarecare la formarea sa ca poet. 
Aceasta a simţit profesorul Stanislav Semcinski, 
antrenându-1 pe harnicul său „învăţăcel” la traduceri din 
română. Astfel, Viktor Baranov a început să însuşească şi 
arta complicată a transpunerii cuvântului artistic în altă 
limbă. A tradus în ucraineană din Eminescu şi Alecsandri, 
Coşbuc şi Macedonschi, Arghezi şi Blaga, Nichita 
Stănescu şi Ana Blandiana -  nume de referinţă ale 
literaturii române din ultimele două secole.

Traducerile din literatura română ale lui Viktor 
Baranov au fost publicate în culegeri şi periodice şi după 
plecarea lui în nemurire, cu câţiva ani în urmă, un alt 
„învăţăcel” al regretatului Stanislav Semcinski, Serhii 
Lucikanin, profesor la aceeaşi universitate şi la aceeaşi 
catedră -  de lingvistică generală, a hotărât să le adune 
intr-un volum aparte şi să le editeze. Şi, iată, recent, la 
Kiev a văzut lumina tiparului volumul „Tabelul 
întoarcerii” (Traduceri din română) de Viktor Baranov. 
Este rezultatul trudei lui Serhii Lucikanin, ajutat fiind de 
soţia regretatului autor, Lidia Baranova. Această mică 
crestomaţie de poezie românească în versiunea lui Viktor 
Baranov pentru cititorii ucraineni poate fi începutul unui 
proiect mai amplu, după cum e obişnuit să se spună în 
prezent. Poate cineva dintre oamenii de litere ucraineni îşi 
va lua răspunderea şi va întocmi o crestomaţie 
voluminoasă de poezie românească, tradusă în 
ucraineană, aşa cum există deja în Ucraina din literatura 
altor popoare.

Zilele acestea, trecând pe la Cernăuţi în chestiuni de 
serviciu, domnul profesor Serhii Lucikanin ne-a adus şi 
volumul „Tabelul întoarcerii” de Vikror Baranov. „Viktor 
Baranov, poet şi traducător înnăscut, a căutat mereu 
echivalentul în ucraineană pentru cuvântul „dor” din 
română, care are profunde semnificaţii spiriUiale, a spus 
alcătuitorul culegerii. Şi l-a găsit. Lucrând la această 
carte, am fost condus de dorul de Viktor Baranov, steaua 
căruia s-a stins, dar mai luminează încă. Acest motiv 
eminescian, atât de îndrăgit de Viktor Baranov, ne duce la 
gândul că el a lăsat o urmă luminoasă în literatora 
ucraineană şi prin creaţii originale, şi prin tălmăciri din 
română, atât de apropiate inimii si cugetului ucraineanu
lui”.

BiKTop EapaHOB
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VICTORIE 
ÎN DEPLASARE 

PENTRU FC RUCOVINA
S Y

In cadrul celei de a 26- 
a etape a Ligii I la fot

bal, FC Bucovina învinge în 
deplasare Arsenal (Kiev) cu 
scorul de 1:0. Jucătorii cer- 
năuţeni în repetate rânduri 
au pus în pericol poarta 
gazdelor. în minutul 65 al 
reprizei secunde Maksim 
lliuk reuşeşte să marcheze 
unicul gol al partidei. După 
această victorie FC Buco

vina se poziţionează pe 
locul 12 în clasamentul ge
neral cu 31 de puncte la 
activ. Pe 29 aprilie FC 
Bucovina are programat 
meciul cu FC Poltava.

Antrenorul principal al 
FC Bucovina, Oleg Raţii, a 
declarat că este mulţumit 
de evoluţia jucătorilor. "Am 
studiat atent părţile slabe şi 
bune ale adversarilor. Am

reuşit sa cream mai multe 
momente de gol la poarta 
gazdelor. Adversarii au pre
stat un joc agresiv, însă 
până la urmă am reuşit să 
învingem”, a menţionat an
trenorul.

* Pescuitul este sportul 
cu numărul cel mai mare 
de participanţi din întreaga 
lume.

* Peste 100 de 
milioane de persoane deţin 
în întreaga lume un permis 
de vânătoare.

* Fotbalul este sportul 
cel mai vizionat din 
întreaga lume.

* Prima femeie 
paraşutist din lume a sărit 
dintr-un balon cu aer cald 
tocmai în 1799,

* Cele mai multe 
medalii obţinute la jocurile 
olimpice le deţine gimnasta Larisa 
Latynina din Ucraina.

* Mingea de rugby a fost iniţial

fabricată din beşici de porc şi nu din mate
riale sintetice ca în prezent.

* Golful este singurul sport care a fost 
vreodată practicat pe Lună. CH A M P lO N S

LLAGUC.

Cernăuţiul a găzduit Chernivtsi Open 2017 - 
International Karate Cup

La Complexul sportiv Olimpia din Cernăuţi s-a desfăşurat ediţia a 22-a a Turneuluil 
internaţional Chernivtsi Open 2017 - International Karate Cup. La competitive au participat!

ATLETICO

JUVENTUS

*
MONACO

REAL MADRID

Liga Campionilor 2017: Meciuri 
de foc în semifinale

S-au stabilit semifinalele UEFA Champions League, ediţia 2016- 
2017, conform tragerii la sorţi, care a avut loc la Nyon. Programul 

meciurilor din semifinale: Real Madrid - Atletico Madrid, Monaco -  
Juventus.

Finala se va juca sâmbătă, 3 iunie, la Cardiff. Turul semifinalelor se va 
juca pe 2 şi 3 mai, iar returul se va juca pe 9 şi 10 mai. în sezonul trecut, fina
la Ligii Campionilor a fost câştigată de Real Madrid în faţa lui Atletico Madrid 
cu scorul de 5:3 la loviturile de departajare (a fost 1:1 după prelungiri).

660 de sportivi din Ucraina, România şi Moldova. De asemenea şi tribunele au fost arhipline de 
spectatori, care au urmărit cu mult interes evoluţiile karatiştilor.

C uriozită ţi din lum ea sportu lu i

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

V ienna City Marathon, un veritabil 
spectacol de „teatru al 

emoţiilor", s-a desfăşurat pe 23 apri
lie, adunând 42.000 de atleţi din 125 
de ţări, prin zonele celor mai frumoa
se obiective turistice din Viena.

Un milion de spectatori au stat de-a 
lungul pistei garantând motivaţia nece
sară. Campionul european şi mondial pe 
distanţa de 1500 m, Ivan Gheşko, a reuşit 
să cucerească medalia de aur în cadrul

maratonului cu ştafetă, alături de fraţii 
Ivan şi Oleksandr Babaryk, care au făcut 
parte din echipa ucraineană ”U Stream”.

La captivantul eveniment sportiv din 
capitala Austriei au concurat şi în acest 
an, participanţi de orice vârstă şi clasă de 
performanţă. în afară de maratonul desfă
şurat pe distanţa clasică, semimaratonul 
şi maratonul cu ştafetă pentru echipe de 
câte 4 participanţi din ziua maratonului, cu 
o zi înainte de maraton au avut loc şi con
cursuri pentru copii şi adolescenţi.

Ivan Ghesko medaliat 
la Vienna City Marathon 2017

Oleg Verniaiev 
a câştigat aurul 

la individual 
compus la 

Europenele de 
la Cluj-Napoca

Sportivul ucrainean Oleg Verniaiev (23 de ani) a câştigat medalia de aur la indi
vidual compus în cadrul Campionatelor Europene de gimnastică artistică găzduite 
zilele trecute de Cluj-Napoca. Medaliat cu argint la individual compus la Jocurile 
Olimpice de la Rio de Janeiro, Verniaiev a totalizat 85,866 puncte în concursul de la 
Cluj-Napoca. Medalia de argint i-a revenit rusului Artur Dalaloian, cu un total de 
85,498, iar cea de bronz -  britanicului James Hali, cu 84,664. La competiţie au par
ticipat 274 de sportivi (168 la masculin şi 106 la feminin) din 37 de ţări.
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Niciodată să nu spui "niciodată”

Dorina s-a obişnuit din copilărie să le facă pe 
toate singură şi să rămână independentă în 

orice situaţie. A însuşit această calitate de la mama, 
care a crescut-o de una singură. Când fetiţa avea 
doar cinci anişori, tatăl ei s-a dat în aventură cu o 
altă femeie mult mai tânără decât mama şi le-a 
părăsit fără să explice ceva.

-  Trebuie să te deprinzi să le faci 
pe toate singură, să fii o femeie cu 
caracter. Numai aşa vei obţine 
succese în viaţă, îi tot repeta mereu 
mama.

Şi prin exemplul de zi cu zi se stră
duia să-i altoiască Dorinei cele mai 
bune calităţi necesare unei femei ade
vărate. Ileana a trecut cu greu 
despărţirea de Constantin. Căsătoria 
lor a fost precedată de un minunat 
roman de dragoste, care a durat vreo 
cinci ani buni. Deşi părinţii fetei s-au 
opus căsătoriei, motivând că nu acest 
om îi poate fi alături o viaţă, Ileana nu 
le-a dat ascultare. într-o vară, când 
Costică al ei a plecat la Moscova la 
câştig alături de alţi flăcăi din sat, 
Ileana a fugit în urma lui. A  venit înain
te de sărbătorile de iarnă alături de 
alesul ei în a cincea lună de sarcină şi 
le-a declarat ferm părinţilor că totul e 
hotărât şi că se mărită cu Costică. Nu 
au avut încotro bieţii oameni şi au 
cedat, deşi inima nu le era la loc. Erau 
la curent cu toate aventurile acelui 
mare ştrengar al satului, care a lăsat 
mai multe fete plângând. Venind la vii
torii socri le-a jurat că Ileana lor nu 
este o aventură pentru el, ci tot sensul 
vieţii şi că o va face fericită. Şi, într- 
adevăr, după nuntă parcă s-a schim
bat omul. O înconjura pe tânăra 
nevastă cu toată atenţia de care numai 
poate da dovadă un bărbat. A lăsat la 
o parte prietenii cu care se mai încur
ca pe la barurile din sat.

-  De, omul mai greşeşte, spunea 
mama Ilenei atunci când vecinele îi 
dădeau târcoale, iscodind-o despre 
proaspătul ginere. -  S-a însurat omul 
şi e la locul lui. Copila mea se simte 
bine lângă el. îmi este oarecum că m- 
am împotrivit la început.

Dacă ştia biata femeie că a avut 
iniţial dreptate! Pe la început de 
Mărţişor, când anotimpul renaşterii 
încerca să intre tot mai insistent în 
drepturile sale, a venit pe lume şi 
Dorina. Bucuria părinţilor şi a bunicilor 
nu avea margini. Vreo câteva luni 
Costică nu s-a desprins de casă. A zis 
omul că are unele rezerve de bani şi 
că ar fi bine să nu plece nicăieri şi s-o 
ajute pe soţie la treburi cât va alăpta 
copilul. Prin august, însă, a primit o 
ofertă să lucreze la direcţia colhozului 
ca agronom. Făcuse o facultate, iar 
preşedintele gospodăriei căuta un 
specialist în agricultură. Pentru a nu 
aduce un străin, l-a angajat pe

Costică, deşi acesta nu avea nici o 
experienţă de muncă după absolvirea 
facultăţii. Şi Costică a îndreptăţit 
aşteptările preşedintelui. Era deosebit 
de activ, aplica cu ardoare 
cunoştinţele acumulate în timpul stu
diilor.

-  Ai un ginere de aur, îi spunea 
preşedintele mamei-soacre atunci 
când avea prilejul s-o întâlnească.

-  Vezi, mamă, cum nu ai avut 
dreptate la început, îi reproşa şi 
Ileana.

Totuşi, un fior de îngrijorare o 
neliniştea pe biata mamă. De la un 
timp, Costică a început să vină mai 
târziu acasă, motivându-şi reţinerea 
prin volumul mare de lucru şi răspun
derea pe care o are ca agronom-şef al 
colhozului. Avea omul un roman de 
amor cu o fetişcană din alt sat, care 
lucra şi ea la direcţia gospodăriei agri
cole. Costică s-a împrietenit mult cu 
şoferul său, care l-a şi atras în această 
aventură, deoarece avea şi acela un 
roman de amor cu mama fetei. Şi 
acele aventuri aveau să dureze mult 
timp, dacă nu erau descoperite de 
soţia şoferului agronomului, o fostă 
profesoară de-a Ilenei. într-o zi femeia 
şi-a făcut apariţia la ea acasă.

-  Demult nu te-am mai văzut, 
dragă lleană, şi îmi pare rău că am 
venit cu veşti nu prea bune pentru tine.

Şi i-a înşirat toată povestea despre 
peripeţiile celor doi, care dispăreau cu 
regularitate în a doua jumătate a zilei 
şi se îndreptăţeau fie printr-o şedinţă 
la raion, fie printr-o consfătuire la 
preşedintele colhozului.

-  De unde ştiţi, o fi vreo invenţie 
de-a cuiva, sări ca arsă Ileana. -  Nu 
pot să cred. Costică pune tot sufletul în 
mine şi în copila noastră. Cred că cine
va vrea să-mi facă rău.

Până la urmă a fost convinsă de 
doamna profesoară de a merge într-o 
seară şi a le vedea pe toate cu ochi 
proprii. Prinşi în flagrant, cei doi nu s- 
au sinchisit deloc.

-  Da ce te-ai gândit că o să-ţi suflu 
în borş ţie şi mamă-ta, i-a replicat 
Costică. -  Mai am nevoie şi eu de 
ceva odihnă.

Ileana nu a zis nimic mai mult. 
Peste câteva zile a înaintat cerere de 
divorţ. Costică şi-a strâns lucrurile şi a 
plecat cu amanta la oraş şi de atunci 
nu s-au mai văzut. Ileana s-a 
consacrat în totalitate educaţiei 
copilului. Şi-a găsit mai multe locuri de

lucru pentru a-i asigura fiicei toate cele 
necesare. Mama o ajuta, bineînţeles, 
în toate. O pregătea şi o conducea pe 
Dorina la şcoală, iar când Ileana 
venea seara obosită de la muncă, 
găsea copilul îngrijit şi hrănit şi toate 
treburile pe lângă casă aranjate.

Au trecut anii şi Dorina a absolvit 
şcoala din satul natal şi a fost înscrisă 
la colegiul de medicină din oraş. Cine 
putea să ştie că biata fată va avea 
parte de acelaşi destin ca şi mamă- 
sa? Cu toate că şi-a zis că studiile sunt 
mai presus de toate şi că nu-i va dărui 
nimănui inima până când nu va fi 
angajată în serviciu, "minunea” avea 
să se producă în anul trei de studii. 
Fiind la practica de producţie într-un 
spital din oraş, a întâlnit acolo un 
medic tânăr, care i-a pus inima pe jar. 
în scurt timp şi-au dat seama că nu 
vor putea trăi unul fără altul şi au cerut 
binecuvântarea părinţilor.

-  Ai uitat, draga mamei, că te-am 
învăţat să fii tare în orice situaţie şi să- 
ţi faci viaţa personală după ce vei sta 
bine pe picioare.

Nu i-a dat ascultare şi cât de mult 
a regretat. Căsnicia lor avea să se 
încheie odată cu venirea pe lume a 
Luminiţei.

-  Nu-i nimic, draga mamei. -  Ai 
călcat pe aceeaşi greblă ca şi mine. 
Dar împreună le vom isprăvi pe toate.

-  Nu vreau să-l văd niciodată. O 
voi creşte singură pe Luminiţa.

-  Niciodată să nu spui „niciodată”, 
în viaţă multe se pot întâmpla. 
Dumnezeu are grijă de toţi.

Dorina muncea cu tragere de 
inimă, ajungând peste numai doi ani 
de activitate asistentă medicală 
superioară în secţie. Rămânea rece la 
orice propuneri din partea bărbaţilor. A 
decis să se consacre în totalitate fetiţei 
şi carierei. A  făcut şi studii la facultatea 
de medicină şi a ajuns medic terapeut. 
Toate mergeau bine până când mamă- 
sa a fost diagnosticată de oamenii în 
halate albe cu o boală serioasă. Şi 
biata femeie alerga de la serviciu 
acasă, de acasă la mama la spital, iar 
între timp îi căuta cele mai bune şi 
calitative medicamente. Şi în momen
tul când vedea că nu le mai reuşeşte şi 
i se părea că gata, va lăsa mâinile jos, 
sună telefonul. Era un număr necu
noscut, dar în receptor auzi o voce 
foarte cunoscută:

-  Dorina, mi-au spus nişte 
cunoştinţe comune de-ale noastre că 
mama îţi este bolnavă şi ai nevoie de 
ajutor. Sunt gata să te ajut.

Era fostul ei soţ. Din start s-a 
gândit să-l refuze, dar ceva o ţinea să 
n-o facă.

-  Bine, vino la mine.
Peste jumătate de oră s-au întâlnit. 

Bărbatul s-a interesat amănunţit de 
fiică. Apoi i-a povestit şi despre viaţa 
sa.

-  Nimic în lumea asta nu este 
întâmplător. Pe semne m-a pedepsit 
Dumnezeu. Soţia m-a lăsat cu 
fecioraşul mic pe braţe şi a fugit cu 
altul. Hai să încercăm, draga mea 
Dorina, s-o luăm de la început.

în acel moment în odaie a intrat 
Luminiţa. Fără să ştie cine este acel 
necunoscut, s-a lipit de el. tatăl a luat- 
o în braţe şi a strâns-o la el cu căldură. 
Pentru prima dată în viaţă Dorina 
simţea cum i se înm oaie toate 
mădularele şi că nu poate fi tare. 
Astfel, cei doi şi-au reîntregit familia şi 
se simt fericiţi împreună. în casa lor 
domneşte dragostea şi buna 
înţelegere, iar în grădina vieţii înfloresc 
tot mai frumos cele două flori -  
Luminiţa şi Igoraş.

Dumitru VERBIŢCHI
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BERBECUL. începi săptămâna cu ambiţie, 
i hotărâre de a găsi resursele necesare pentru a face 

y faţă unor cheltuieli ce te cam iau prin surprindere. 
Este ocazia de a repara nişte greşeli privind finanţele. 

Este o săptămână de negocieri, de gândiri şi răzgândiri, 
încercând pe cât e posibil să găseşti un echilibru între obligaţiile 
de familie şi cele profesionale. Ziua de 5 mai îţi poate aduce în 
vedere necesitatea de a rezolva o problemă legată de o călătorie 
departe de casă, o relaţie de afaceri, parteneriat. Ai ocazia să 
întâlneşti oameni ce vor juca un rol important în existenţa ta.

TAURUL. Eşti în formă, străluceşti şi când mai ai 
alături de tine şi persoana care îţi împărtăşeşte 
iubirea, chiar nu îţi mai poate lipsi nimic. Este o 
săptămână plină de emoţii, trăiri, pasiune, având 

ocazia să te redescoperi, reuşind să fii în armonie cu 
cei din jurul tău. Te simţi admirat, iubit, dorit, reuşind să depăşeşti 
cu brio eventualele neplăceri de la locul de muncă. Spre sfârşitul 
săptămânii este posibil să pleci la drum, în mod neaşteptat, să 
întâlneşti persoane pe care nu le-ai mai văzut de mult timp. Este 
momentul să conturezi proiecte ce se vor derula pe timp 
îndelungat, în plan sentimental si chiar în cel financiar.

GEMENII. S-ar putea să te deranjeze informaţiile 
ce le primeşti acum. Bucură-te că ai ocazia să îţi faci
0 strategie pentru a încerca să repari ce se mai poate, 

r ca urmare a informaţiilor primite. Sunt multe sarcini la
serviciu, reuşind cu greu să fii mai organizat, având 

sentimentul că trebuie să fii în zece locuri deodată. Spre sfârşitul 
săptămânii ai ocazia să spui că iubirea învinge orice! Se poate 
vorbi de o dragoste pe care preferi să o ţii în secret, dar care te 
ajută să depăşeşti mult mai uşor problemele cu care te confrunţi, 
în plan profesional.

RACUL. începi săptămâna la "masa negocierilor” . 
Se discută mult, e adusă în vedere găsirea unei 

'.  soluţii cât mai rapide, ce are legătură cu o proprietate, 
' renovarea unei case. Resimţi, în mod profund, tot 

'fe lu l de blocaje, în acelaşi timp primeşti tot felul de 
mesaje, importante ce te pot ajuta în rezolvarea unor probleme. 
Zilele de 4 şi 5 mai sunt mult mai agitate, preocupat de 
schimbările ce se preconizează în plan profesional. La sfârşitul 
săptămânii ai ocazia să petreci momente minunate alături de 
prieteni.

LEUL. Atenţia ta se concentrează pe sarcinile în 
i&iiSa. plan profesional, ce beneficii urmează să obţii în urma 

unui efort susţinut. Se preconizează un început de 
! săptămână, în care ai şansa să îţi intre bani în cont, 

să primeşti cadou sub formă de bani, premii. O 
perioadă favorabilă deplasărilor lungi, este ziua de 5 mai când ai 
ocazia să te reîntâlneşti cu o persoană dragă. La sfârşitul 
săptămânii se anunţă noi proiecte, iniţiative ce vizează cariera, 
imaginea ta în societate. Ai toate şansele să te faci remarcat de 
superiori şi să fii avansat pe un post mai bine plătit.

FECIOARA. Aşteaptă-te la discuţii intense, în 
contradictoriu, în relaţia de cuplu. Ar cam fi timpul să

V VIL J *e 0CUP' ma' mu^ ProPr'a persoană, să eviţi critica,
discuţiile inutile. Data de 5 mai este favorabilă în plan 

financiar, când ai ocazia să primeşti un credit avantajos, 
o sponsorizare sau chiar o parte dintr-o moştenire. La sfârşit de 
săptămână, plecarea la drum lung, ar putea să-ţi aducă 
împăcarea cu persoane dragi, totul depinde de ce şi cum îţi 
exprimi punctul de vedere.

BALANŢA. Atenţie la modul cum comunici cu 
jn  colegii sau la orice problemă ce se poate ivi la locul 

~ / \  ■ munca- Relaţia cu partenerul riscă să devină
V  > /  destul de tensionată, numai de tine depinde cum

reuşeşti să "dezamorsezi” situaţia dintre voi doi. Este 
important să apelezi la calm şi umor, pentru a reuşi să readuci 
mult mai uşor, starea de echilibru în relaţie. Eşti mult mai selectiv 
în relaţia cu ceilalţi oameni, preferând să te găseşti în preajma 
celor care împărtăşesc aceleaşi idealuri, preocupări. Sfârşitul de 
săptămână se poate dovedi a fi interesant.

SCORPIONUL. Se resimte, în mod profund, 
starea de nemulţumire, din relaţia cu persoana iubită. 
Nici planul financiar nu este prea grozav, ceea ce ar 

’ putea să te destabilizeze la nivel psihic, emoţional. La 
mijlocul săptămânii, se poate manifesta starea de 

nelinişte, de impulsivitate, în relaţia cu colegii. La sfârşitul 
săptămânii relaţiile de parteneriat capătă importanţă deosebită 
pentru tine. în relaţia de mariaj, deşi este vorba de reale 
neajunsuri financiare, nemulţumiri de natură sentimentală, 
încerci totuşi să găseşti o ieşire din situaţie.

SĂGETĂTORUL. Comunicarea în contradictoriu, 
.  în colectivul de muncă, nu are cum să te avantajeze. 

■, / Se poate vorbi de un început de săptămână cu o
X . y  oarecare stare de nemulţumire, dezamăgire, legată 

de relaţia cu colegii. Revin în prim plan probleme legate 
de casă, de familie, părinţi. La mijlocul săptămânii, te bucuri de 
compania persoanei iubite sau ai ocazia să te reîntâlneşti cu o 
iubire din trecut. La sfârşitul săptămânii, reuşeşti să cooperezi mult 
mai eficient cu prietenii.

CAPRICORNUL. Te concentrezi mult pe acumu
larea de informaţii, ai ocazia să te reîntâlneşti cu rude 

! apropiate, să povestiţi, să petreceţi câteva zile îm- 
1 preună. Ceva nu se derulează tocmai cum ţi-ai propus, 

mai ales dacă este vorba de o călătorie, la început de 
săptămână. Sunt reluate discuţii ce vizează o proprietate.

VĂRSĂTORUL. Chiar dacă eşti nemulţumit de ati- 
, tudinea unor amici, descoperind acum tot felul de
1 acţiuni, mai puţin corecte din partea lor, ai capacitatea 
! să depăşeşti momentele de dezamăgire. Chiar este 
foarte important să te ridici mai presus de dorinţa de

răzbunare şi să vezi partea bună a lucrurilor. Ce trebuie să 
plece..., e bun plecat! Eşti pus în situaţia de a face cheltuieli 
importante, ce au legătură cu casa, familia, cu unul din părinţi. 
Sfârşitul de săptămână preferi să îl petreci acasă, alături de cei 
dragi, într-o atmosferă tihnită.

PEŞTII. O săptămână în care te simţi minunat ală
turi de rude, de familie şi copii. Reuşeşti să depăşeşti 

) cu brio micile animozităţi, din relaţia de cuplu. La 
' jumătatea săptămânii te bucuri de câştiguri din muncă 

proprie. Spre sfârşitul săptămânii se poate vorbi de 
călătorii scurte, alături de rude. La final de săptămână ai 
posibilitatea să pleci la teatru.

yfeiţ
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A fi cinstit nicicând nu e târziu 
Şi nu-i târziu să-ţi aperi demnitatea,
Şi nu-i târziu să-ţi aminteşti de frate,
Şi să nu uiţi de mama şi de tata.
Anul acesta, se împlinesc 80 de ani de la naşterea lui Ion Vatamanu. Cu prilejul 

acestui moment aniversar, în perioada 30 aprilie - 1  mai, la Costiceni se va desfăşura 
ediţia l-a a Festivalului „Zilele Omagiale „Ion Vatamanu”.

Pentru a dezvălui cititorilor ziarului „Libertatea Cuvântului” mai multe detalii 
despre trăirile şi importanţa figurii marcante precum a fost Ion Vatamanu, am decis s- 
o vizitez pe bătrâna sa maică, doamna Maria Vatamanu, cunoscută de localnici ca 
mătuşa Mărioara, în vârstă de 96 de ani, care deţine titlul de cea mai longevivă feme
ie din satul Costiceni.

E c ilii m
c n U n u i inisnc

Un dialog de suflet cu doamna Maria VATAMANU, 
mama renumitului savant şi poet Ion VATAMANU
H  Amintiri din copilărie
Născută într-o familie de ţărani români, în 

vara anului 1920, mătuşa Mărioara îşi 
aminteşte cu durere în suflet despre trecutul 
zbuciumat al basarabenilor. Povesteşte că a 
avut o copilărie grea şi o viaţă tumultuoasă.

-  Părinţii mei, mama Aniţa şi tata Leontie, 
aveau de toate şi erau gospodari înstăriţi. La 7- 
8 ani adeseori ieşeam cu animalele la păscut. 
Era o natură foarte curată şi frumoasă.

După ce a absolvit cele patru clase la 
şcoala din sat, mătuşa Mărioara, fiind cea mai 
mică dintre cele trei surori, a rămas la vatra 
strămoşească să-i fie de ajutor părinţilor.

-  Copilăria mea a fost munca câmpului. 
Tatăl meu m-a învăţat să fiu om adevărat. L- 
am sprijinit în toate. In zori de zi plecam cu caii 
la lucrat pământul. Mă pricepeam la toate şi 
eram iute la lucru, mai ceva ca un flăcău. La fel 
o ajutam şi pe mama Aniţa. lama munceam la 
războiul de ţesut (stative).

H  Hramul strămoşesc
-  Foarte frumoase hore se organizau pe 

vremuri în satul nostru. Jocurile să făceau în 
fiecare zi de duminică fără băuturi şi năzbâtii. 
Flăcăii care comandau muzica, se numeau 
„calfe”. Totul se petrecea pe teritoriul unde în 
prezent se află actualul monument şi mai în 
vale, unde până nu demult a fost piaţă. 
Tineretul venea cu drag la joc, iar părinţii luau 
cu ei câte un ţol, pentru a-l aşterne jos. Păzeau 
cum şi cu cine joacă tineretul, căci de multe ori 
la hora din sat se întemeia o nouă familie.

De obicei la asemenea petreceri cânta 
taraful şi fanfara. Lăutarii interpretau diferite 
melodii moldoveneşti, precum şi cântece de 
petrecere bucureştene. în aşa fel se petre
ceau horele în sat, însă cea mai mare sărbă
toare se organiza în ziua de 10 mai, căci peste 
tot în ţară se prăznuia sărbătoarea naţională, 
Ziua regelui. în această zi toţi se îmbrăcau în 
cămăşi naţionale. La fel se organiza joc.

Buneii şi părinţii mei au prăznuit hramul pe 
data de 22 mai împreună cu Biserica din sat. 
După instaurarea regimului rusesc, data de 22 
mai a hramului strămoşesc a fost schimbată 
de activiştii-colhoznici din sat în data de 9 mai.

De sfântul Nicolae casa noastră era plină 
de oaspeţi de prin multe sate vecine. Oaspeţii 
se deplasau cu căruţele. Pe acele timpuri 
fiecare gospodar avea trăsură şi cai. Tata de 
cu zori pregătea fân pentru caii oaspeţilor, iar 
mama gătea diferite bucate (zeamă, sărmane, 
orez, tocmagi, peije fierte, friptură). Pentru 
voie bună, tata cumpăra câteva galoane de 
rachiu românesc. Bărbaţii cinsteau câte cu 
păhăruţ pentru sănătate şi belşug. Mâncau 
bucate sănătoase. Pe parcurs mai spuneau 
câte o pătăranie, glumeau.

H  Jertfa războiului...
Pe la sfârşitul anilor ’30 doamna Maria s-a 

căsătorit cu Ionică Vatamanu, iar în anul 1937, 
la câţiva ani de la începerea celui de-al Doilea 
război mondial, s-a născut Ion Vatamanu.

-  Mare nenorocire a dat peste noi atunci 
când s-a început războiul. A fost o perioadă 
grea pentru toţi. Ani la rând s-a vărsat sânge.

Spre sfârşitul războiului, nemţii, pierzând mai 
multe lupte, au început să se retragă. Câţiva 
dintre soldaţii lor au poposit în satul nostru. 
Uneori, nemţii confiscau cu de-a sila caii, 
căruţele şi proviziile de la ţărani. Din 
gospodăria noastră au luat calul şi căruţa, în 
schimb au lăsat caii lor istoviţi şi o căruţă 
scârţâită. Calul era de folos oamenilor, căci cu 
ajutorul lui se întreţineau.

în acelaşi an, după retragerea nemţilor, în 
sat a intrat armata sovietică. Chiar în prima zi, 
căpetenia lor a ordonat ca toţi bărbaţii din sat, 
de la tânăr la bătrân, să fie înrolaţi în armată, 
iar copiii şi femeile erau duşi la săpat tranşee.

împreună cu alţi bărbaţi a fost luat şi băr
batul meu, Ionică. Transportat la o bază 
militară din oraşul Hotin, Ionică urma să fie tri
mis la moarte pe front. Mă durea inima şi mă 
gândeam cu ce oare să-l ajut. Am luat câţiva 
pesmeţi şi am pornit pe jos spre oraşul Hotin.

Peste un an, după ce fusese înrolat în 
armată sovietică, Ionică Vatamanu s-a întors 
acasă din cauza unei răni obţinute pe frontul 
din Polonia.

H  Foametea...
-  Toată nemernicia au îndeplinit-o aşa-zişii 

„upolnomocinîe”, adică împuterniciţii de stat. Ei 
au curăţat podurile şi hambarele ţăranilor. Pe 
atunci familia noastră avea câţiva păpuşoi în 
pod, însă în ceea zi când a trecut pe la casa 
noastră împuternicitul Serafim Hadarag, am 
rămas fără nimic. A dat toţi păpuşoii jos şi i-a 
confiscat pentru „bunăstarea” viitorului colhoz.

Am rezistat, ne-am descurcat şi numai 
Bunul Dumnezeu ştie cum am rămas în viaţă, 
însă pentru consătenii mei foametea a adus 
numai moarte, chin si durere.

■  In colhoz ori în Siberia
-  Tot atunci aşa-zişii activişti comunişti, 

umblau prin sat şi pândeau oare ce vor putea 
lua ei de la gospodari pentru a sprijini colhozul. 
Au dat buzna peste noi, ne-au dărâmat gardul 
şi au încărcat totul ce au văzut cu ochii. Au 
confiscat cei doi cai lăsaţi de nemţi, chiar şi

căruţa cea scârţâită. Familia noastră nu mai 
avea cu ce lucra pământul, care, de fapt. şi el 
devenise proprietatea lor. Trebuia să fac ceva, 
căci nu aveam cu ce-l întreţine pe Ion. Rămaşi 
săraci lipiţi pământul, neavând încotro să mer
gem, în anul 1949 am fost nevoiţi să ne 
înscriem în gospodăria colectivă.

în colhoz mătuşa Mărioara spune că a 
muncit 12 ani, până nu a deschis în casa sa o 
fierărie subordonată statului la care a muncit în 
calitate de vânzătoare. Susţine că, trudind în 
colhoz nu a primit leafă niciodată, iar munca se 
plătea în producţie.

Pe parcursul convorbiri noastre, dumneaei 
îşi aminteşte cu tristeţe despre soarta celor 
deportaţi.

-  Era perioada de după război şi nu exista 
nici o lege şi nici o dreptate pentru omul de 
rând. Aveai frică să stai noaptea-n casă, căci în 
orice clipă puteai fi luat şi împuşcat. Alţii au fost 
ridicaţi împreună cu familiile lor şi duşi în 
Siberia la polul nord sau în Kazahstan.

|  Traista cu cărţi
La fel, doamna Maria, răscolind trecutul, a 

ţinut să-mi povestească câteva momente din 
copilăria lui Ion Vatamanu.

-  Ion de mic a îndrăgit să citească şi să 
scrie. Copil fiind, îl trimiteam la păşune cu vaca. 
îi pregăteam de-ale gurii, apoi le puneam în 
trăistuţă. Odată, când am dat să-i pun mânca

rea în traistă, ea era plină cu cărţi. M-am mirat 
grozav. Se ducea în grădină şi citea ore 
întregi. La şcoală învăţa bine şi vizita foarte des 
biblioteca satului. Duminica, se scula dis-de- 
dimineaţă, lua un ţol şi-l aştemea în grădină, 
sub un nuc. Acolo răsfoia nişte cărţi şi tot scria 
ceva pe hârtie. îl întrebam ce tot scrie acolo, 
îmi răspundea că nimic important, doar câteva 
versuri. Cred că acest dar de a iubi cartea l-a 
ajutat extrem de mult în viaţă.

H  în lumea mare...
Ion Vatamanu, după ce absolvise şcoala, 

care era situată în clădirea actualei primării, 
între anii 1954-1955 a predat elevilor din 
Costiceni desenul liniar.

-  Primea un salariu de 49 de ruble. Dar, 
sufletul îl îndemna să meargă în lumea mare, 
de aceea a ales Chişinăul. S-a apucat serios 
de carte şi a susţinut examenul de admitere la 
Universitatea de Stat din Chişinău. Aici a stu
diat între anii 1955-1960 la Facultatea de chi
mie. Chiar în primul an de studii, de la 
Moscova a venit un ordin care îndemna 
studenţimea din ţară să participe la despăduri
rea Siberiei. Ion Vatamanu, împreună cu câţiva 
colegi de ai săi, a muncit timp de două luni în 
Rusia. Pentru munca depusă, studenţii au fost 
răsplătiţi pe deplin. La Chişinău Ion s-a căsăto
rit cu Elena Curicheru, iar nunta mare şi fru
moasă a avut loc la Costiceni.

Locuind în capitata Moldovei, Ion 
Vatamanu ani la rând a tot scris şi a creat. însă, 
datorită faptului că era un reformator şi 
revoluţionar în suflet, a fost umilit de 
conducerea comunistă de atunci.

H  „Aceasta-i mama mea, 
din această rădăcină eu vin”

Doamna Maria spune emoţionată că ori de 
câte ori are ocazie, recită poezia lui Ion 
Vatamanu.

-  Recitând versurile lui, am impresia că-l 
simt mai aproape, de parcă ar fi lângă mine. 
Când le citesc plâng, îmi alin sufletul cu ele. 
Stau şi mă gândesc câtă inimă şi dragoste a 
depus el în aceste versuri. Foarte mult ţinea la 
ceea ce făcea, uneori se scula noaptea, 
aprindea lumina şi tot medita. Odată fiind la el 
în ospeţie, am observat cum se trezea din 
somn, aprindea lampa şi concepea să scrie 
versuri noi. De grijă îl întrebam de ce nu doar
me, poate a visat un vis rău. îmi răspundea că 
a scris o poezie şi toată ziua s-a gândit care ar 
fi titlul ei potrivit. Acum în somn, i-a apărut 
ideea. Nu vreau să mă laud, dar pot să spun 
cu mândrie că a fost un fiu cumsecade, cât a 
trăit aproape în fiecare zi îmi scria. Dacă nu pri
meam scrisoarea la timp, eram foarte îngrijo
rată, mă gândeam oare ce s-a întâmplat.

■ Urmaşii si memoria...
-  Sunt foarte fericită că nepoatele mele îmi 

sunt mereu aproape cu sufletul. Mă mândresc 
foarte mult cu Mihaela, Maria şi Leontina. Ţin 
legătură cu ele în fiecare zi. Toate au familii şi 
au devenit oameni mari. Mă mândresc şi cu 
strănepoţii mei: Ionela, Lenuţa, Horea-lon şi 
Nelu. Sunt cea mai fericită femeie pe lume 
când îi văd pe toţi grămăjoară. Mă invită să trec 
cu traiul la Chişinău, însă eu le răspund că aici 
mi-e rădăcina, aici am văzut lumina zilei şi aici 
vreau să mor.

De când a murit Ion, nicicând nu am întâlnit 
Crăciunul sau Pastele singură. îşi găsesc timp 
şi pentru mine. în fiecare vară mă vizitează. Ion 
nu mai este, dar în urma lui a rămas o mare 
familie de urmaşi frumoşi, cuminţi şi uniţi.

La fel, doamna Maria, spune că nu ar fi 
împotrivă dacă în casa ei, cu timpul, ar fi 
inaugurat un muzeu.

Sergiu BARBUTA
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Safturi practice

0 Gătiţi gustos împreună cu noi!

Miraculosul ulol de cocos
Recomandă psihologul ■

CUM SĂ SCAPI 
D i ENERGII NEGATIVE

Toată lumea a simţit la un moment dat că i se fură energie. Că 
bucuria şi buna dispoziţie se spulberă brusc când apare o anumită 
persoană. Că unii oameni aduc cu ei o stare de iritare sau de obo
seală inexplicabilă. Vampirismul energetic se referă la situaţiile în 
care nu ne putem bucura din tot sufletul, iar fericirea ne este 
umbrită.

Cum se explică existenţa vampirilor energetici? Interacţiunile 
dintre oameni sunt complexe şi implică comunicare verbală şi, mai ales, 
nonverbală, iar ele se regăsesc şi la nivel energetic. Ne binedispun 
anumiţi oameni, în timp ce după întâlnirea cu alţii ne simţim fără vlagă 
şi obosiţi. Toţi oamenii caută să se înconjoare cu persoane care-i fac să 
se simtă excelent, iar această stare de bine se amplifică în astfel de 
cazuri. □în mod obişnuit noi □facem schimburi de acest fel zilnic, cu toţi 
oamenii pe care-i întâlnim. Mereu dăm şi primim ceva în schimb. Există 
însă oameni care „fură“, dacă se poate spune aşa, energia. La ei ne 
referim când vorbim de vampiri energetici. Aceşti oameni sunt 
dependenţi de energia altora şi, probabil având un deficit mai mare, au 
nevoie să o fure, să ia mai mult decât sunt dispuşi ceilalţi să ofere.

Cum îi depistăm? Simplu. Când ne simţim obosiţi, adormiţi sau 
enervaţi în privinţa cuiva, acea persoană ne fură energia. De multe ori, 
vampirii energetici fac acest lucru în mod inconştient, □căutând astfel 
să acopere o nevoie, o lipsă proprie. Există însă persoane care fac 
acest lucru în 
mod conştient. Ei 
încep prin a com
plimenta pe cine
va, pentru ca 
acea persoană 
să se deschidă şi 
să ofere mai mult 
decât primeşte.
Aşa cum am 
amintit, între toţi 
oamenii există 
schimburi ener
getice. Am spune 
însă că vampirii 
obişnuiesc doar 
să ia, fără a da 
înapoi nimic.

Cum ne 
apărăm de ei?
Cel mai uşor e 
prin distanţarea 
fizică. Când 
acest lucru nu 
este posibil, pur 
şi simplu vom
stabili o barieră mentală care să împiedice scurgerea energiei. Vampirii 
energetici sunt totuşi oameni ca şi noi, nu fiinţe magice care ne fac far
mece. Doar că ei se hrănesc din buna dispoziţie şi bucuria noastră, fără 
a da nimic în schimb.

Se poate ca o persoană să fie propriul vampir energetic? în
fond, aceste persoane au o lipsă energetică pe care încearcă s-o com
penseze e contul altora. însă toţi oamenii pot avea □gânduri negative, 
care îi consumă şi le provoacă anxietate. în acest sens, putem vorbi 
despre griji excesive şi oboseală psihică, nu de vampirism energetic 
exercitat asupra propriei persoane.

Când vine vorba despre îngrijirea pielii, nu 
trebuie să umblăm după o formulă 

magică: cele mai preţioase ajutoare sunt 
deseori cele simple şi la îndemâna oricui. 
Uleiul de cocos este unul dintre aceste 
produse miraculoase şi are beneficii 
demonstrate asupra sănătăţii noastre 
interioare şi exterioare. Acest ulei are o aromă 
plăcută şi nu lasă senzaţia de piele grasă.

^  O piele mai sănătoasă
Pielea are nevoie de o atenţie sporită. Ca ea 

să-şi îndeplinească toate funcţiile cu brio 
(stabilizează temperatura corpului, ţine la distanţă 
influenţele negative venite din exterior etc.), este 
recomandat să foloseşti uleiul de cocos. Acesta nu 
numai că o face mai catifelată şi mai moale, dar 
ajută şi la vindecarea acneei sau limitează 
exfolierea epidermei. □Dacă doreşti un rezultat 
mai rapid, aplică direct uleiul şi masează până 
când se absoarbe în totalitate.

Dacă acneea apare cu precădere în perioada 
de pubertate, primele riduri îşi fac simţită prezenţa 
după 30 de ani. Tenul foarte uscat este întotdeau
na mai ridat decât unul hidratat. Aşa că foloseşte şi 
în această situaţie ulei de cocos. Tot el este eficient 
în tratarea celulitei. Poţi folosi exclusiv ulei de 
cocos, lăsând la o parte produsele cosmetice des
tul de dăunătoare.

Sarcina lasă şi ea urme, deseori adânci, pe 
abdomenul femeilor. Cum anumite loţiuni sunt con
traindicate în primele luni, încearcă uleiul acestei 
plante miraculoase. El calmează şi hidratează 
pielea, □lăsând-o netedă, astfel încât şansele să 
rămâi cu anumite semne pe abdomen se reduc 
simţitor. Până şi arsurile provocate de razele soa

relui pot fi calmate cu ajutorul acestui miraculos 
ulei.

Părul tău străluceşte din nou
în fiecare zi altă coafură, o dată pe lună vrei să 

experimentezi o altă nuanţă. Ca atare, părul are de 
suferit, chiar dacă foloseşti produse de styling 
potrivite firului tău de păr. Iar primele semne sunt 
căderea excesivă şi strălucirea care dispare. 
Studiile au demonstrat că produsele pe bază de 
ulei de cocos sunt potrivite mai ales pentru părul 
uscat şi degradat. El este recomandat şi împotriva 
căderii părului, creşterea lui fiind astfel stimulată. 
Imediat după ce ai spălat părul, aplică o cantitate 
mică de ulei, la fel pe pielea capului, şi masează 
uşor. înfăşoară capul într-un prosop din bumbac 
pentru a menţine o temperatură mai ridicată, 
ajutând astfel uleiul să-şi îndeplinească misiunea. 
După cinci minute, clăteşte părul bine. Este de 
preferat să foloseşti ulei presat la rece (virgin sau 
crud), ca ingredientele sale să se păstreze în stare 
pură.

Măşti pentru piele şi păr
1. Ingrediente: o lingură de ulei de cocos, 

două linguriţe de miere, jumătate de linguriţă suc 
de lămâie. Amestecă-le pe toate într-un vas şi 
aplică pasta obţinută pe faţă. După zece minute, 
poţi clăti cu apă călduţă.

2. Ingrediente: trei linguri ulei de cocos, două 
linguriţe de miere, o linguriţă ulei de ricin, două 
picături de vitamina A. Masează pielea capului şi 
părul cu emulsia obţinută şi las-o să acţioneze cât 
mai mult posibil. Este perfect dacă reuşeşti să 
dormi cu ea. Dacă însă te grăbeşti, clăteşte-o după 
30 de minute. Este necesar să speli părul de două 
ori pentru a îndepărta excesul de ulei.

Tocană de vită cu legume, 
în stil francez

Ingrediente: 6 felii bacon, 200 g mor
covi, 3-4 cepe, 200 g ciuperci, 1,5 kg carne 
de vită, 4 linguri ulei, 4 linguri făină, 800 ml

supă de vită, 400 ml vin roşu, 3 linguri 
pastă de tomate, 3 căţei de usturoi, 1 frun
ză dafin, cimbru, sare, piper, pătrunjel.

Preparare. Feliile de bacon se pun în 
tigaie şi se rumenesc, apoi le scoţi şi le dai 
deoparte. în grăsimea de la bacon căleşti 
cepele şi morcovii, ambele tocate. Când s- 
au înmuiat, adaugi ciupercile şi le laşi 
până când se evaporă sucul lăsat. Se scot 
legumele din cratiţă, pui carnea de vită 
tăiată cubuleţe, amesteci constant şi o laşi 
până când îşi schimbă culoarea. Apoi se

adaugă uleiul, 200 ml supă de vită şi făina. 
Laşi să dea câteva clocote, pui restul de 
supă, vinul, pasta de tomate, usturoiul, 
cimbrul şi foaia de dafin. Se lasă să fiarbă 
până când începe să se înmoaie carnea, 
adaugi legumele, sare şi piper după gust. 
Acoperi şi mai ţii pe foc 30 de minute, 
înainte de a servi, se adaugă baconul tăiat 
şi se presară pătrunjel tocat.

Spaghete carbonara
Cel mai probabil ai deja toate ingre

dientele în bucătărie pentru a prepara 
aceste paste simple şi incredibil de 
delicioase. Merită să încerci această 
reţetă clasică de spaghete carbonara.

Ingrediente: 500 g spaghete, 8 gălbe
nuşuri, 150 g bacon, tăiat cuburi mici, 40 g 
parmezan dat prin râzătoare (plus mai 
mult, pentru ornat), sare grunjoasă, piper 
negru măcinat.

Preparare. Fierbi apă într-o oală mare 
şi adaugi sare. Apoi adaugi spaghetele şi

se fierb aproximativ 7-9 minute, potrivit 
instrucţiunilor de pe pachet. Păstrezi 120 
ml din apa în care au fiert spaghetele, apoi 
le scurgi.

într-un vas, se amestecă gălbenuşuri
le, puţin piper negru măcinat şi parmeza
nul. Sotezi baconul într-o tigaie, până devi
ne crocant, iar grăsimea s-a scurs din el. 
Amesteci spaghetele în tigaia cu baconul 
prăjit, până când sunt acoperite de grăsi
mea care s-a scurs.

Transferi pastele într-un vas mare, 
torni jumătate din cantitatea de apă, 
adaugi amestecul de ouă şi omogenizând 
ingredientele foarte repede, astfel încât 
ouăle să nu se întărească. Se amestecă 
până când compoziţia devine cremoasă 
şi, dacă este nevoie, mai torni din apa în 
care au fiert pastele. Condimentezi cu 
sare şi piper, după gust, şi serveşti spa
ghetele carbonara cu mai mult parmezan, 
dacă doreşti.

Pui cu ardei si ananas5
Ingrediente: 3 piepţi de pui, făină, 

piper, ghimbir pudră, curry dulce (pudră), 
ulei, 2 ţeline mici, 2 cutii ananas bucăţi, 
200 g unt, sos de soia, 200 g alune, 3 
ardei graşi.

Preparare. Tai carnea fâşii subţiri, 
peste care presari puţină făină, piper,

ghimbir şi curry. într-c 
tigaie bine încinsă, in 
care ai pus şi un strop 
ulei, prăjeşti până 
devine aurie şi o dai 
deoparte.
la fel cu ţelinele tăiate fidea 
Scurgi de zeamă 
îl mărunţeşti şi-l prăjeşti în 
ghimbir. La final, stingi cu puţin sos de 
soia. Poţi prăji puţin alunele, pentru o

aromă deosebită. Căleşti ardeii tăiaţi fâşii 
în unt. La final, amesteci toate ingre
dientele într-o vas, potriveşti de condi
mente, sos de soia şi adaugi puţin suc de 
ananas din cutie. Se serveşte cu orez.

Poftă bună!

Pagină realizată de Tatiana CARLAŞCIUC ^

Frumuseţe
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încă o gravidă în showbiz! 
Elena Gheorghe a împărtăşit 
cea mai frumoasă veste

aşteptând să treacă perioada 
sărbătorilor de Paşti pentru a 
împărtăşi noutăţile.

Elena Gheorghe este căsătorită 
cu trombonistul Cornel Ene, fost 
membru al trupei Mandinga, din

2012. Cei doi au devenit părinţi 
pentru prima dată la sfârşitul lui 2011, 
când artista a adus pe lume un 
băieţel care a primit numele 
Nicholas.

Cristina GOSTIUC

Anul acesta, o 
serie de femei 

celebre din lumea 
mondenă autohtonă 
au anunţat că sunt 
însărcinate. Unele 
au fost mai discrete, 
dar altele şi-au 
strigat bucuria în 
gura mare şi nu au 
ascuns marea 
fericire din viaţa lor. 
Dacă Mădălina 
Ghenea şi-a ascuns 
burtica timp de opt 
luni, cea mai nouă 
gravidă din 
showbiz, Elena 
Gheorghe a 
împărtăşit bucuria 
cu fanii ei, prin 
intermediul 
reţelelor sociale. 

Cântăreaţa Elena Gheorghe 
la cei 31 de ani va deveni mamă 
pentru a doua oară, la şase ani 
de la naşterea lui Nicholas, 
primul copil al artistei. Artista a 
postat următorul mesaj pe 
reţelele sociale: „împart cu voi, 
parte din inima mea, bucuria 
acestui moment. E cea mai 
frumoasă veste, mi-e greu să vă 
spun în cuvinte, de aceea vă 
dedic, în premieră această 
fotografie: Nicholas, eu şi... 
burtica". Fanii nu au ezitat să-i 
comenteze şi i-au adresat 
felicitări, dar şi câteva mii de like- 
uri. Potrivit informaţiilor apărute în 
presa tabloidă, cântăreaţa ar fi 
însărcinată de şase luni, însă nu 
a dat marea veste nimănui,
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Astăzi, mesajul de felicitare îl adresăm domnului

Iulian CERCHEZ,
dascăl la Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil 

din suburbia Roşa, căruia anotimpul de basm 
al primăverii i-a adus vestea bună că Dumnezeu 
i-a mai dăruit un an fericit, adăugându-i în pomul 

vieţii cel de-al 36-lea inel.
Omul înfrumuseţează locul, glăsuieşte o maximă şi 

tot ce-a făcut sărbătoritul în viaţa lui, toate faptele sale 
sunt demne de laudă. Este stimat de toţi cei care-l cunosc 
pentru seriozitate, profesionalism şi punctualitate. îm
preună cu mult iubita soţie cresc şi educă un fecior, altoin- 

u-i cele mai frumoase calităţi umane şi stima faţă de cei 
din preajmă, îndeosebi faţă de oamenii în vârstă.

Astfel, cu ocazia zilei de naştere, cele mai dragi fiinţe inimii sale, întreaga familie, cumătrii, 
membrii corului bisericesc îi doresc sărbătoritului o viaţă fericită pe măsura frumuseţii sufletului, 
multă sănătate, vivacitate, prosperitate, tihnă în casă, belşug pe masă, un sincer „La mulţi ani!” şi 
aceste cuvinte izvorâte din adâncul inimii:

în buchetul vieţii, să aduni doar flori iubite, /Care nu se ofilesc, ci mereu tot înfloresc.
Fericire, sănătate să ai unde te-ai afla, /De necazuri să n-ai parte, câte zile vei avea.
Floarea dragostei să-ţi fie călăuză pe vecie, /Să te-ajungă doar un foc, cel de dor şi mult noroc!

Mulţi ani si toti fericiţi!

Am dori să-i facem o surpriză plăcută 
si gospodarului

Valentin CIOBOTAR
din satul Costiceni, raionul Noua Suliţă, care la 

26 aprilie a împlinit o frumoasă vârstă.
Cu prilejul acestui eveniment important din 

viaţa domnului Valentin, vin să ridice o cupă de vin 
întru fericirea şi sănătatea dumnealui, întreaga 
familie, urându-i sănătate, optimism, încredere, 
răbdare şi mulţi ani fericiţi. Cu drag se adresează 
domnului Valentin scumpii părinţi, soţia Domnica şi 
fiul Andrian împreună cu familia sa. Ei se 
roagă Bunului Dumnezeu pentru sănăta
tea şi fericirea lui.

Este o fire veselă, iubeşte viaţa, este receptiv şi înţelegător, soţ, 
tată, prieten adevărat, cu o inimă bună şi suflet curat. N-a fost nici un 
caz ca domnul Valentin să nu întindă o mână de ajutor celui de alături, 
să nu încurajeze pe cineva cu privirea-i caldă şi vorba-i dulce. Fie ca 
şi în anii ce vor urma alături de părinţi, soţie, fiu, rude să vă bucuraţi 
de viaţă, de noi şi noi succese, iar dragostea oamenilor scumpi şi 
dragi să vă încălzească mereu. Un suflet mare şi curat ca al dvs. 
merită tot binele şi toată fericirea din lume.

La mulţi ani!

Când mireasma văzduhului de primăvară pune stăpânire pe ® ' '  
întregul cuprins al acestui plai şi adierile răcoritoare de vântuleţ 

ne aduc o plăcere deosebită, emoţii primăvăratice, pline de 
bucuria împlinirilor şi dulceaţa visurilor vibrează astăzi în inima 

domnişoarei

Ana IÂCOBEŢ
din satul Mahala, raionul Noua Suliţă, 

care în aceste zile de Prier îşi sărbătoreşte ziua de naştere, 
în zi de sărbătoare, toţi cei care o iubesc şi-i preţuiesc calită

ţile sufleteşti, îi aduc sincere cuvinte de felicitare domnişoarei 
Ana şi-i doresc odată cu tradiţionalul “La mulţi ani!”, multă sănă
tate şi binecuvântare de la Bunul Dumnezeu. Fiind o fire sen
sibilă şi receptivă ca fiică şi prietenă, Ana îi iubeşte în egală măsură 
pe toţi, comportarea frumoasă şi echilibrul sufletului trezind în inimile celor din preajmă cal

mul, optimismul, omenia şi speranţa în ziua de mâine. Cu acest frumos prilej, 
buchet de flori, cu tandreţe şi dragoste o felicită mama 
Cristina, tata Gheorghe şi frăţiorul David, toate rudele şi prie

tenii, dorindu-i ca binele şi fericirea să-i înflorească 
mereu în inimă, sufletul să-i fie plin de frumuseţe şi 

duioşie, iar Dumnezeu să-i poarte paşii pe cărările de 
lumină şi de soare pline şi pretutindeni s-o însoţească 

îngerul păzitor.
Din univers misterios, /Din bolta cristalină,

Dorim să-ţi dăruim o stea/Frumoasă şi senină. 
Stea-nsoţită de noroc, /Ce prin farmecul iubirii 

Să-ţi aducă-n viitor /  Mulţi ani şi multă fericire.

Liliacul îşi revarsă aromele îmbătătoare, iar 
pasărea măiastră 

îi doineşte la geamul domnului

Gheorghe STRUŢ
din satul Voloca, raionul Hliboca, mult noroc şi 

numai bucurii, adunându-i pe cei scumpi şi dragi la 
masa de sărbătoare prilejuită de aniversarea 

frumoasei vârste.
Cele mai alese felicitări şi mai scumpe cadouri le 

primeşte stimatul domn Gheorghe din partea mult* 
iubitei soţii Mariana, â fiicei Daniela, a rudelor şi prie
tenilor. Cu cele mai sincere urări de bine sunt astăzil 
alături de sărbătorit scumpii părinţi, tânăra surioară| 
care-l stimează şi-i preţuieşte cuvântul şi povaţa.

Domnul Gheorghe este un gospodar în sensul deplin al cuvântului, este cum
pătat şi modest. Lucrează la construcţie şi în satul natal este stimat şi apre

ciat de colegi pentru profesionalism. Este un tată iubitor, un soţ devo
tat, cel mai scump fecior din lume. Doamna Mariana, soţia săr

bătoritului, îi mulţumeşte Bunului Dumnezeu pentru un astfel de 
isoţ iubitor, cu suflet mare. Ea, împreună cu întreaga familie, îi 
transmite următorul mesaj de felicitare:

Azi e mare sărbătoare /Şi-ţi vestim mândră urare.
Scumpul nostru, îţi dorim /Soare-n casă, cer senin,
Dumnezeu cu â Sa putere/Să-ţi aducă mângâiere.
Totul ce-i mai scump pe lume/Ţie îţi dorim anume,

Voie bună, spor în toate,/La mulţi ani cu sănătate!J
VEŞNICA POMENIRE

în ajunul Paştelui Blajinilor a plecat în lumea celor drepţi Constantin FAGUREL, veteran al învăţământului 
public, fost director al Şcolii medii din Tereblecea. Mulţi ani la rând s-a consacrat totalmente învăţământului public, a avut 
grijă ca fiii şi fiicele satului, trecând prin şcoală, să devină oameni la locul lor.

lată de ce, petrecându-l pe ultimul drum pe acest pedagog de vocaţie, neobosit îndrumător şi talentat organizator, foştii 
săi colegi şi discipoli (aproape întregul sat) au simţit o mare durere în suflet. Locuitorii Tereblecii erau obişnuiţi să-i ceară 
permanent sfatul înţelept şi plin de optimism.

Toţi cei care l-au cunoscut şi l-au stimat mult -  colegii de studenţie, colectivul pedagogic, oamenii de bună credinţă, 
rudele şi prietenii exprimă profunde condoleanţe familiei îndurerate -  fiului Gheorghe Cic împreună cu soţia Ludmila, 
nepotului Marius împreună cu soţia şi nepotului Maxim.

Fie-i ţărâna uşoară şi veşnică pomenirea! Dumnezeu să-l odihnească în împărăţia Sa!

Suntem în căutarea operatorilor de call-cente
Cunoaşterea PC, dicţie clară, cunoaşterea limbei rusă, j 
română şi cunoaşterea altor limbi este binevenit 
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Primăria satului Costiceni
Şcoala Ion Vatamanu * Şcoala de muzică pentru copii 
Casa de Cultură * Biblioteca s. Costiceni

FESTIVALUL
Zilele omagiale Ion VATAMANU 

Ediţia l-a
Ion Vatamanu si consătenii

Costiceni 
Aprilie -  mai 2017

Suntem onoraţi să Vă invităm la 
activităţile din cadrul Festivalului 
Zilele Omagiale Ion Vatamanu, 
ediţia l-a, care se va desfăşura în 
satul Costiceni, raionul Noua Suliţă, 
la 30 aprilie -  1 mai 2017.

Din program:
- 29 aprilie. Sosirea după amia

ză şi cazarea oaspeţilor participanţi 
la Festival. Cina.

- 30 aprilie
7.00-7.30. Micul dejun
8.00. Biserica Sfântul Nicolae
‘ Evocarea „Scriitorul, savantul şi 

omul politic Ion Vatamanu. 80 de ani 
de la naştere”.

* Te Deum, parastas de pome
nire a omagiatului.

* Matern la Bucovina. Recital de 
poezie.

Coordonatori: VI. Lupoi, primar, 
şi preotul-paroh Aurel Piţul.

8.45. Vizită la Casa memorială 
Ion Vatamanu. întâlnire de suflet cu 
mama poetului, Mărioara Vata
manu.

Moderator. Leontina 
Vatamanu, fiica scriitorului.

9.30. Şcoala medie de cultură 
generală Ion Vatamanu.

* Excursie la Muzeul satului.
* Expoziţia de cărţi, reviste, arti

cole „Actualitatea operei lui Ion 
Vatamanu”.

* Concurs de inteligenţă şi crea
tivitate, cu genericul „Aventurile lui 
Atomică”, participă elevi din clasele 
a V-VIII-a.

* Cenaclul de poezie „Ion 
Vatamanu” al condeierilor înce
pători, elevi ai claselor a Vlll-X-a din 
Costiceni, Vancicăuţi, Tărăsăuţi,

Marşinţi, Noua Suliţă, Boian, 
Dinăuţi, Mălineşti, Cerlena, 
Forosna, Mămăliga, Draniţa şi s. 
Drepcăuţi, Briceni, or. Străşeni şi 
satul Pârliţa, Ungheni, Republica 
Moldova.

Coordonator: direcţia şcolii, 
Nelea Munteanu 

13.30-15.30. Pauză de prânz. 
16.00. Conferinţa ştiinţifică oma

gială „Ion Vatamanu. 80 de ani”. 
Participă oameni de ştiinţă din Cer
năuţi şi Chişinău, cadre universitare, 
profesori şi elevi din Costiceni.

Moderator: dr. Tudor Colac.
18.00. Centrul de Cultură 

„Toadere Captari”, Biblioteca cen
trală.

* Colectă de cărţi, donaţie pen
tru bibliotecile din sat.

* Spectacol literar- muzical cu 
invitaţi în recital a laureaţilor Festi
valului „Ion Vatamanu”, poeta 
Zinaida Smochină-Rotaru, elevi şi 
profesori de la Şcoala de muzică, 
solistul Igor Raţă de la Filarmonica 
din Cernăuţi, Sergiu Caba şi Sergiu 
Schiţoi, studenţi la Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice din 
Chişinău, fanfara şi orchestra de 
muzică populară „Izvoraşul”, an
sambluri instrumentale şi vocale etc. 
în recital extraordinar Ion Paulencu, 
artist al poporului din Republica 
Moldova, Elena Vatamanu, nepoata 
poetului.

‘ Proiecţia filmelor documentare 
Dor de Ion Vatamanu şi "Marna 
Maria”, cu participarea Leontinei Va
tamanu, fiica poetului.

Coordonatori: Leontina Vatama
nu, directorii Centrului de Cultură „T. 
Captari”, ai bibliotecilor, Şcolii de 
muzică.

20.00. Cina.
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8.00-8.30. Micul dejun.

09.30. Centrul de cultură „Toa
dere Captari”.

„Am venit să vă cânt”. Cântece 
pentru copii pe versuri de Ion 
Vatamanu. Participă compozitoarea 
Daria Radu din Chişinău, copii de la 
Grădiniţele nr. 1, nr. 2 şi elevi de la 
Şcoala de muzică.

Coordonatori: Grădiniţa nr. 1, 
nr. 2, Şcoala de muzică pentru 

copii, Nina Parpauţ, Ludmila Raţa, 
Ion Dogolici.

11.00. Platoul din faţa Casei 
memoriale Ion Vatamanu.

* Piatra de temelie pe locul unde 
va fi înălţat monumentul lui Ion 
Vatamanu.

* Binecuvântarea preotului- 
paroh Aurel Pitul.

12.00.
* întâlnire la sediul primăriei 

satului Costiceni.
* Acordarea diplomelor şi 

menţiunilor participanţilor la Fes
tivalul „Zilele omagiale Ion Vata
manu”, ediţia I.

Coordonatori: primarul VI. Lupoi, 
secretara Valentina Caba.

12.30. Prânzul. Plecarea aca
să. I. Vatamanu „Eu am harta poe
ziei cu fântâna-n Costiceni” (1937- 
1993)


