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Cernăuţi, regiunea cu cele mai reduse exporturi de mărfuri în UE
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La 1 ianuarie 2016 spaţiul 
de comerţ european s-a ex
tins. Pentru Ucraina a intrat în 
vigoare zona liberă de comerţ 
extins şi aprofundat cu Uniu
nea Europeană.

Astfel, cu aproape un an în 
urmă ţara noastră a intrat cu 
drepturi depline în acest spaţiu, 
spre marea bucurie a demnita
rilor noştri, care declarau despre 
noi oportunităţi pentru firmele 
ucrainene şi investiţii uriaşe în 
economia autohtonă. Oamenii 
simpli se bucurau şi ei, crezând 
că viitorul european înseamnă 
salarii decente şi locuri de 
muncă. Dar aşa se întâmplă în 
viaţă şi visele nu devin realitate. 
Conform SITE-ului Business

Vievs, regiunea Cernăuţi ocupă 
ultimul loc pe ţară având cei mai 
reduşi indici la exportul de 
mărfuri în UE. Autorităţile locale 
nu au fost capabile să profite de 
situaţie, în pofida apropierii geor- 
grafice de frontierele europene, 
în schimb, suntem lideri pe ţară 
după cantitatea m ărfurilor de 
contrabandă (material lemnos, 
ţigări, băuturi alcoolice ş.a.), ce 
ajung în UE. SITE-ul Business 
Vievs scoate în evidenţă şi 
neajunsurile altor regiuni. Astfel, 
Dnipropetrovsk are cea mai 
mare incidenţă HIV, bătrânii şi 
invalizii sunt cel mai neglijaţi în 
regiunea Volyn, Transcarpatia 
are cele puţine paturi în spitale, 
iar fiecare al 13-lea locuitor al 
regiunii Lviv este invalid, etc.

Aproximativ
40 la sută din produsele 
alimentare de pe piaţa 

ucraineană sunt ’
contrafăcute

Aproximativ 40 la sută din mărfurile de pe 
piaţa ucraineană sunt contrafăcute. Acest 

lucru a fost făcut public la o conferinţă de 
presă de şeful Serviciului de Stat al Ucrainei cu 
privire la siguranţa alimentară şi protecţia 
consumatorilor, Oleg Ruban.

Este vorba, în primul rând, de produse alimentare 
pentru copii, produse lactate, mezeluri şi jucării. „în 
conformitate cu testările de laborator s-a constatat că 
în produsele alimentare pentru copii se găseşte o 
cantitate de 30 la sută de glutamat de sodiu -  o 
substanţă nu tocmai favorabilă pentru sănătatea copi
ilor”, a spus Oleg Ruban. El a reamintit faptul că pe 
piaţă circulă produse false, adică produse ce nu core
spund standardelor de stat.

Cabinetul de 
Miniştri al

Ucrainei intenţionează 
să propună cetăţenilor, 
care nu se folosesc de 
subvenţii, să achite 
plăţile pentru serviciile 
comunal-locative în 
rate -  timp de 12 luni.

O astfel de idee a apărut 
în timpul examinării tarifelor 
în rândurile coaliţiei de gu
vernământ. Despre aceasta 
Premierul Volodymyr Grois- 
man a declarat la întâlnirea 
cu reprezentanţii sindica
telor. împărţirea plăţii pentru 
consumul de energie termi
că în perioada toamnă-iarnă 
pe 12 luni va uşura un pic 
povara asupra bugetului 
familiei. Locatarii sunt puşi 
în faţa dilemei -  ori se folo
sesc de subvenţii, ori achită 
în rate plata enormă pentru 
energia termică. Această

Plată pentru căldură în rate

„bomboană” din partea 
Guvernului e tot în folosul 
celor ce se îmbogăţesc 
datorită aplicării sistemului

de subvenţii şi, evident, se 
împotrivesc trecerii la mone- 
tizare, când oamenilor con
creţi li se dau bani concreţi.

Iar aceasta duce la econo
misirea energiei, pe când 
subvenţiile sunt certate cu 
orice intenţii de economisire.

200 de copii din familii defavorizate au primit cadouri
La Cernăuţi a avut loc un 

eveniment de caritate pen
tru copiii din familii sărace, care 
a fost iniţiat de Consiliul 
Orăşenesc în colaborare cu 
Asociaţia regională de caritate 
„Familie şi sănătate".

Graţie proiectului „Copii sănătoşi - 
viitor fericit al Ucrainei”, care în acest

an a câştigat concursul orăşenesc al 
programelor sociale, cei două sute de 
copii din familii defavorizate, orfani 
sau invalizi au primit daruri dulci, 
produse alimentare şi haine. Actu
almente Asociaţia de caritate „Fa
milie şi sănătate” pregăteşte organi
zarea altor evenimente pentru copiii 
invalizi, anunţă Site-ul Consiliului 
Orăşenesc Cernăuţi.

„This is gay propaganda66: Bărbaţi mascaţi 
au întrerupt difuzarea filmului despre LGBT

Difuzarea filmului 
documentar, 

realizat de regizorul 
Marusi Boţiurkiv, era 
programată pentru 
seara zilei de 18 
octombrie la Centrul 
de Artă „Buncăr" de 
pe strada Eroilor 
Maidanului din 
Cernăuţi.
Aproximativ 30 de 
activişti ai „Sector 
Dreapta" şi „Azov" au 
pătruns în interiorul 
Centrului şi au cerut 
să fie întreruptă difu
zarea filmului pe motiv că pro
movează homosexualitatea, în 
timp ce în ţară e război.

Ei au blocat proiectorul, împie
dicând spectatorii să vizioneze filmul.

La locul incidentului au sosit cinci 
echipaje de poliţie. Ulterior în zona 
Pieţii Centrale din Cernăuţi activiştii i- 
au luat la bătaie pe doi dintre organi
zatori, unul dintre care s-a dovedit a fi 
cetăţean german. Pe marginea

acestui caz poliţia a reţinut 
pentru cercetări 6 persoa
ne. Miercuri, organizatorii 
evenimentului au declarat 
că incidentul în cauză „a 
dat de ruşine regiunea în 
lumea întreagă”, iar orga
nele de drept nu au reac
ţionat la ameninţările radi- 
caliştilor. Filmul va fi totuşi 
difuzat în perioada imediat 
următoare. Actualmente or
ganizatorii cooperează cu 
activişti în domeniul dreptu
rilor omului din Kiev, iar 
Ambasada Canadei în Uc
raina este pregătită să in

tervină în conflict. între timp, miercuri 
seară, mişcarea „Azov”, care recent 
s-a organizat ca partid politic, a negat 
orice implicare în incidentul ce a avut 
loc la Centrul de Artă „Buncăr”.

Buletinul meteo

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN, Sergiu BARBUTĂ
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Prima biserică ucraineană la Bucureşti
Eveniment important în viaţa comunităţii ucrainene din Bucureşti

A avut loc adunarea parohială a 
comunităţii ucrainene cu par

ticiparea însărcinatului cu Afaceri 
a.i. al Ucrainei în România Teofil 
Rendiuk şi a diplomaţilor 
Ambasadei în legătură cu inaugu
rarea în capitala României a primei 
biserici ucrainene sub conducerea 
părintelui Dumitru Colotylo.

Iniţierea la Bucureşti a slujbei religioa
se în limba ucraineană are loc în conformi
tate cu înţelegerile realizate în cadrul vizi
tei oficiale în România a Preşedintelui 
Ucrainei Petro Poroşenko din primăvara

trecută şi a întâlnirii sale cu Preafericitul 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române. în timpul adunării a fost discuta
tă problema privind susţinerea de către 
Biserica ortodoxă Română a procesului de 
constituire a Bisericii Ortodoxe Ucrainene 
Unite.

Potrivit datelor oficiale, în Bucureşti 
locuiesc circa 300 de ucraineni (neoficial în 
ju r de 5 mii), iar înfiinţarea unei parohii 
ortodoxe în care slujbele se oficiază în 
ucraineană a devenit un eveniment epo
cal pentru comunitatea ucrainenilor din 
Bucureşti. în Ucraina există peste 100 de 
parohii ortodoxe în care slujbele religioase 
se oficiază în limba română, iar în 
România funcţionează un Vicariat Ortodox 
Ucrainean care are 32 de biserici

parohiale şi trei mănăstiri în care slujbele 
religioase se oficiază în limba ucraineană.

P.S. în România, după recensământul 
din 2011 locuiesc 52.000 de ucraineni, 
dintre care 31.124 trăiesc în judeţul 
Maramureş, iar restul în judeţele Timiş, 
Suceava, Satu-Mare, Botoşani, Arad, 
Caraş-Severin, Tulcea, laşi, Bucureşti şi 
Cluj. Ca minoritate etnică recunoscută ofi
cial, ucrainenii au un scaun asigurat în 
Camera Deputaţilor. Liceul “Taras Şev- 
cenko” din Sighetu Marmaţiei este dedicat 
minorităţii ucrainene, aici se predă în limba 
ucraineană. în unele regiuni, ucrainenii 
deţin denumiri alternative: “rusini” ,"ruteni” 
(în Maramureş, Bucovina, Banat şi 
Crişana), “huţuli” (în zona muntoasă a 
Bucovinei) sau “haholi” (în Dobrogea).

CUM ARATĂ „CIMITIRUL'' 
NUIIUR MAŞINI ALE POLITIEI 
NATIUNALE Â UCRAINEI

Zilele acestea utilizatorii 
reţelelor de socializare din Ucraina 
au avut posibilitatea să vadă 
„cimitirul” noilor maşini ale Poliţiei 
Naţionale.

Din fotografii putem constata că 
automobilele de marca „Toyota Prius” 
au fost exploatate cu „seriozitate” în 
decursul unui an de zile. Pozele au

fost plasate pe Internet de vicepre
şedintele Consiliului de coordonare a 
Forumului naţional privind siguranţa 
rutieră Vladimir Karavaev. El a scris 
că doar în oraşul Kiev în ultimele două 
luni se numără peste 160 de maşini 
avariate. Vă reamintim că în anul 
2015, Poliţia Naţională de patrulare a 
primit 348 de maşini „Toyota Prius”.

UCRAINA: SUIE UE MII UE UAMENI 
RISCĂ SĂ RĂMĂNĂ FĂRĂ SERVICIU

Serviciul de Stat pentru Ocuparea Forţei de Muncă avertizează că 
cetăţenii ucraineni ar trebui să se pregătească pentru noul val de 

disponibilizări în masă.

Potrivit „UBR”, experţii susţin că fără ser
viciu vor rămâne în primul rând angajaţii bine 
plătiţi. Potrivit celui mai recent raport al 
Serviciului pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
în primul trimestru al acestui an numărul 
populaţiei angajate în câmpul muncii în 
Ucraina constituie 16,1 milioane de oameni, 
ceea ce reprezintă cu 200 mii mai puţin decât 
în perioada sim ilară a sezonului trecut. 
Conform datelor Serviciului de Stat pentru

Ocuparea Forţei de Muncă aproape 122 mii 
de ucraineni sunt în concediu fără plată. 
Situaţia poate deveni şi mai critică. Deja 223 
mii de oameni au fost avertizaţi de către 
angajatorii lor că vor fi concediaţi. Cel mai 
mult vor avea de suferit regiunile: Kiev (40,8 
mii), Harkiv (17,7 mii), Dnipropetrovsk (16,1 
mii), Jitomir (14,8 mii) şi altele. Regiunea 
Cernăuţi nu va fi o excepţie.

ASASINAT ÎN  LIFT
Asasinarea unui şef militar pro-rus riscă să inflameze situaţia în Estul 

Ucrainei, unde ciocnirile continuă sporadic în pofida armistiţiului 
între forţele rebele şi autorităţile de la Kiev. în  timp ce liderii separatiş
tilor din Donbas acuză Ucraina că reia războiul, surse apropiate dosaru
lui nu exclud un atac din interior.

Arseni Pavlov (33 de ani), cunoscut 
mai mult cu numele de războinic „Mo
torola”, nu a fost ucis pe câmpul de luptă, 
ci în lift, alături de unul dintre bodyguarzii 
săi. De asemenea, mai multe persoane 
au fost rănite în momentul uciderii lui 
„Motorola”, care a căzut, duminică, victi
mă exploziei unei bombe. Un membru al 
unităţii paramilitare Sparta, la comanda 
căreia s-a aflat „Motorola”, a precizat că

bomba a fost plasată în interiorul liftului 
din imobilul în care locuia influentul şef 
m ilitar separatist. „Petro Poroşenko a 
încălcat armistiţiul şi ne-a declarat război”, 
a declarat imediat după asasinarea lui 
Motorola aşa-zisul preşedinte al autopro- 
clamatei Republici Populare Doneţk 
Aleksandr Zaharcenko, care s-a deplasat 
la faţa locului şi a ordonat o operaţiune 
contrateroristă în zonă.

Pagină realizată de Mihai URSU
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CUM POATE FI 
ŞTEARSĂ 
RUŞINEA DE PE 
OBRAZUL 
STATULUI?

Dacă a ajuns primul 
Preşedinte al Ucrainei inde
pendente, Leonid Kravciuk, să 
se plângă că statului trebuie 
să-i fie ruşine de pensia pe 
care el o primeşte -  14 mii 
grivne pe lună sau 518 dolari, 
ce să zică un muritor de rând, 
cel care primeşte o pensie 
minimă de 1.074 grivne?!

Evident că pensia unui fost 
şef de stat nu poate fi comparată 
cu una obişnuită, iar, la urma 
urmei, nu avem chiar atât de mulţi 
foşti preşedinţi. în raport cu 
pensiile altor preşedinţi din spaţiul 
postsovietic pensia lui Leonid

Kravciuk, într-adevăr, este cel 
puţin de două ori mai mică. într-o 
situaţie incomparabilă se află 
foştii preşedinţi americani cu pen
sia anuală de 200 mii dolari (16,6 
mii dolari pe lună). Dar şi situaţia 
economică a SUA este 
incomparabilă.

„Ruşinea Ucrainei” , despre 
care a vorbit Leonid Kravciuk, 
poate fi „spălată” numai cu apa 
reformelor şi cea a prosperării 
economice. Concomitent cu refor
mele economice este efectuată şi 
cea a pensiilor. Ministrul Fi
nanţelor, Oleksandr Daniliuk, a 
declarat zilele acestea că până la

finele anului curent trebuie să fie 
determinat modelul reformei pen
siilor. Potrivit guvernantului, 
actualul sistem de pensii are 
nevoie de stabilizare. Doar numai 
anul acesta cheltuielile din 
Bugetul de stat pentru Fondul de 
pensii au depăşit indicele de 140 
miliarde grivne. Se consideră că 
numai prin mărirea vârstei 
pensionării poate fi soluţionată 
problema deficitului Fondului de 
pensii, iar o astfel de propunere 
vine din partea Fondului Monetar 
Internaţional, care deţine „perna 
cu oxigen” pentru economia ucrai
neană. Oleksandr Daniliuk a 
subliniat că mai în fiecare ţară 
este mărită vârsta de pensionare. 
Este o măsură cerută de schim
bările demografice. „O astfel de 
necesitate există şi în Ucraina. 
Când şi cu cât -  e cu totul altă 
chestiune, deoarece sistemul 
nostru de pensii se confruntă şi cu 
alte probleme, în afară de cea a 
vârstei pensionării. Şi ele se cer 
rezolvate în complex”, a conchis 
ministrul.

Şi, totuşi, FMI vorbeşte des
pre mărirea vârstei pensionării, 
într-o conferinţă de presă la Kiev,

directorul Departamentului euro
pean al FMI, Pol Tomsen, a opinat 
că mărirea vârstei pensionării în 
Ucraina ar trebui să fie începută 
de la aşa-numitele categorii privi
legiate, iar fără mărirea vârstei 
pensionării, care este componen
ta de bază a reformei în domeniul 
respectiv, schimbările nu vor 
asigura eficienţa dorită.

Funcţionarul de la FMI n-a nu
mit concret la ce vârstă cetăţenii 
ucraineni vor putea ieşi la pensie, 
subliniind doar că aşa ceva este 
foarte necesar. Iar specialiştii şi 
experţii ucraineni au început să 
explice în presă şi să concretize
ze cum arată mărirea vârstei 
pensionării în realităţile ucraine
ne. Experta Mariana Onufryk de 
la Institutul de cercetări social- 
economice se arată a fi convinsă 
că în Ucraina este ireal să fie 
mărită vârsta pensionării -  aceas
ta nu va echilibra Fondul de pen
sii. Poate în cazul dacă vârsta de 
pensionare va fi de 75 de ani şi 
mai mult. Ea propune să fie 
revăzute şi reduse profesiile şi 
posturile care oferă ieşirea înainte 
de termen la pensie.

în proiectul Bugetului de stat

pe anul 2017, înaintat de Guvern 
Radei Supreme spre examinare şi 
adoptare, se prevede că cheltuie
lile pentru Fondul de pensii vor 
creşte cu cel puţin 10 miliarde 
grivne, chiar cu luarea în 
considerare a angajamentelor în 
faţa FMI. Deci, pentru reformarea 
cu adevărat a sistemului de pensii 
nu există voinţă politică, iar 
schimbările „cosmetice” lungesc 
boala.

Oricum, reforma sistemului de 
pensii continuă să rămână „pro
vocarea numărul unu” pentru 
actuala putere. în proiectul 
Bugetului de stat pe anul viitor se 
propune ca de la 1 ianuarie 
minimul de existenţă să fie de 
1.600 grivne, de la 1 mai -  1.684 
grivne, iar de la 1 decembrie -  
1.762 grivne. în legătură cu 
aceasta pensia minimă poate 
constitui respectiv 1.247 grivne, 
1.312 grivne şi 1.373 grivne. Deci, 
ea va fi mai mică decât minimul 
de trai şi nicidecum nu poate 
depăşi acest prag. Reiese că 
„ruşinea” încă mult timp va sta pe 
obrajii statului, care îi pune pe 
cetăţenii săi în asemenea condiţii 
de existenţă.

Sângele donatorilor a salvat şi sal
vează multe vieţi omeneşti. 

Donatorii de sânge săvârşesc această 
faptă nobilă din îndemnul inimii şi cu 
gândul senin de a ajuta pe cineva căzut 
la nevoie, fără să-i cunoască numele...

Acum, când în estul ţării au loc lupte 
crâncene, problema colectării sângelui a 
devenit foarte acută. Ea poate fi soluţiona
tă prin mai multe metode, iar medicii din 
raionul Noua Suliţă au ales cea a exemplu
lui personal.

lată, zilele acestea, la Ambulatoriul de 
practică generală şi medicină de familie din 
satul Tărăsăuţi (medic-şef Ivan Zburliuc) a 
fost colectat sânge pentru participanţii la

Operaţiunea antiteroristă. Au donat sânge 
nu numai lucrătorii medicali, ci şi membrii 
familiilor lor. însă, primul a fost medicul 
principal al Centrului de medicină de urgen
ţă din raionul Noua Suliţă, Veaceslav Be- 
jan.

La acţiunea „în picătura de sânge a 
noastră este şi o părticică din viaţa cuiva” 
au participat şi medicii de la instituţiile sani
tare care îi deservesc pe locuitorii din cele 
şase sate ce fac parte din comunitatea 
teritorială Mămăliga. De la cei 47 de dona
tori au fost colectaţi 21 litri de sânge. 
Donatorii au fost deserviţi de brigada mobi
lă de la Spitalul raional central Noua Suliţă.

Fotografii de A. ROMANŢOV

CÂND ÎNŞIŞI MEDICII 
SUNT PRINTRE 
PRIMII DONATORI...

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC



FUMATUL ÎN AŞTERNUT 
ESTE EXTREM DE PERICULOS

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din satul Ivanivţi, raionul 
Chelmenţi, a murit fiind intoxicat de fumul provocat de un incendiu, 
care s-a produs în casa acestuia. Salvatorii au fost chemaţi de către 
vecini. Pompierii au pătruns în interior şi în una din odăi au 
descoperit corpul bărbatului deja fără semne de viaţă. Potrivit unei 
versiuni prealabile, bărbatul a fumat în aşternut, a lăsat în apropiere 
mucul de ţigară şi a adormit, ceea ce a şi provocat incendiul. 
Intoxicarea cu gaze a şi fost cauza decesului.

O FEMEIE A 
ÎNCERCAT SĂ SE 
SINUCIDĂ

ACCIDENT CE A LUAT ÎNCĂ 0 VIATA DE OM
Straşnica avarie s-a produs în apropiere de satul Vaslovivţi, raionul Chelmenţi. în circumstanţe 

neclare o maşină s-a răsturnat. Medicii şi poliţiştii sosiţi la faţa locului au constatat că bărbatul de 
29 de ani, care se afla la volan, nu mai putea fi salvat. Ulterior s-a comunicat că şoferul maşinii 
era originar din Cernăuţi. Expertiza prealabilă a stabilit că acesta nu consumase alcool. Versiunea 
preliminară este aceea că omul ar fi adormit la volan. Surse poliţieneşti au comunicat că, după ce 
s-a răsturnat, maşina a mers pe acoperiş încă câteva sute de metri, ceea ce dovedeşte că şoferul 
a ales o viteză excesivă şi nu a reuşit să manevreze.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

UN NOU JAF CU URMĂRI 
FATALE LA HOTIN

Indivizi în măşti au intrat iarăşi în casa unui cuplu de pensionari 
din satul Krstineşti, raionul Hotin, pe care i-au bătut crunt, le-au 
luat banii, obiectele din aur şi aparatura digitală şi au plecat. 
Proprietarul casei a fost legat şi bătut cu cruzime de trei indivizi în 
măşti. Criminalii au pătruns în casă prin uşa, care nu era încuiată. 
Gospodarul casei, în vârstă de 63 de ani, cu o gravă insuficienţă 
cardiacă a fost dus la Spitalul raional din Hotin. Din păcate, toate 
încercările oamenilor în halate albe de a-i salva viaţa au fost zadar
nice. Omul a murit pe patul de spital. în prezent poliţia desfăşoară 
o serie de măsuri operative pentru identificarea criminalilor. A fost 
demarată o anchetă în baza articolului 187 punct 3 al Codului Penal 
al Ucrainei.

Poliţiştii de la patrulare au primit un apel 
că la intersecţia străzii Şkilna cu Piaţa 
Preasfintei Maria stă întinsă fără cunoştinţă o 
femeie.

Sosind operativ la faţa locului, poliţiştii au 
găsit o femeie, care zăcea la pământ. Colabora
torii organelor de menţinere a ordinii i-au acordat 
primul ajutor şi au chemat medicii. După sosirea 
acestora femeia a început să se comporte 
neadecvat: ea a început să strice instrumentele 
medicale şi să-i lovească pe medici. Cu strigăte
le: „Oricum voi sări!” ea s-a îndreptat spre margi
nea podului turcesc. Desigur că a fost oprită la 
timp de poliţişti şi predată oamenilor în halate 
albe, care au transportat-o la spital.

RUTIER IA SECURENI
Un grav accident de maşină s-a pro

dus zilele trecute în apropiere de 
localitatea Lomacinţi, raionul Secureni. 
Martorii oculari au comunicat că acci
dentul a avut loc în jurul orei 20.00.

Automobilul de marca „Ford Focus”, în care 
călătoreau patru cetăţeni ai Republicii Moldova, 
a suferit un defect de şină pe porţiunea Novod- 
nistrovsk-Lomacinţi. Şoferul cu încă un pasager 
au încercat să schimbe roata oprind maşina la 
marginea drumului. Alţi doi pasageri au ieşit să 
le dea o mână de ajutor. în acel timp, un locuitor 
al oraşului Novodnistrovsk, care se deplasa cu o 
maşină de marca VAZ-2106, fără să ia în calcul 
condiţiile climaterice şi depăşind viteza, i-a trau
matizat pe pasagerii de lângă automobilul defec
tat. Şoferul vinovat de accident s-a îndreptăţit în 
faţa colaboratorilor organelor de drept că ar fi 
fost, chipurile orbit, de farurile maşinilor ce 
veneau în întâmpinare şi că i-a observat pe 
oameni în ultimul moment. De aceea nu a reuşit 
să reacţioneze. Sosind operativ la locul acciden
tului, echipa de medici a încercat să salveze 
viaţa celor doi oameni. însă, din cauza traume
lor primite, cei doi bărbaţi în vârstă de 58 şi, res
pectiv, 36 de ani, au murit în drum spre spital.

ZECE MILIOANE ATRIBUITE 
DE UN ESCROC

Colaboratorii organelor de drept l-au reţinut pe un bărbat, care şi- 
a atribuit zece milioane grivne de la cetăţeni ai Ucrainei. Potrivit 
versiunii anchetei, preşedintele cooperativei locative de construcţie în 
vârstă de 59 de ani le-a vândut clienţilor apartamente, care se 
construiau. însă, drepturile de proprietar asupra lor aparţineau băncii 
şi nu companiei de construcţii. Adică, jertfe ale afaceristului au 
devenit persoanele, care au cumpărat apartamente ce aparţineau, în 
mod practic, băncii. Preşedintele cooperativei a elaborat o schemă 
escrocă şi în acest scop a plasat anunţuri în mijloacele de informare 
în masă cu privire la vânzarea apartamentelor, precum şi a antrenat 
o agenţie de imobil la căutarea potenţialilor investitori. Infractorul 
folosea banii primiţi de la investitori pentru achitarea creditului 
cooperativei şi a altor cheltuieli, care nu erau legate de condiţiile con
tractului, au informat surse poliţieneşti. în afară de aceasta, el i-a 
obligat pe clienţii săi să se înscrie în rândurile membrilor cooperativei 
de construcţii. Colaboratorii organelor de drept au dovedit complici
tatea directorului cooperativei la comiterea a 37 de episoade ale 
acestei infracţiuni. El este acuzat de spălare de bani, obţinuţi pe cale 
criminală şi escrocherie. Pentru moment, construcţia blocului locativ 
corespunzător a fost stopată.

Cronica penală Joi, 20 octombrie 2016

TENTATIVĂ DE ÎNCORPORARE 
ÎN  FAVOAREA TERORIŞTILOR

Serviciul de contraspio
naj în cadrul Direcţiei 
Serviciului Securităţii al 
Ucrainei în regiunea 
Cernăuţi a curmat încerca
rea de încorporare a doi 
locuitori ai ţinutului pentru 
participarea la luptele de 
partea rebelilor pro-ruşi în 
estul ţării.

Cernăuţeanul plănuia să 
adere la insurgenţii din Estul 
Ucrainei cu scopuri mercanti

le. Pentru a se evidenţia în 
faţa liderilor teroriştilor, el a 
încercat să-i aducă cu sine pe 
doi complici. Acesta a reuşit 
să-i convingă pe doi şomeri, 
cărora le-a promis câte 500 
de dolari pe lună -  o astfel de 
sumă i s-a părut convingătoa
re. Grupul intenţiona să păt
rundă pe teritoriile controlate 
de rebeli prin Federaţia Rusă 
cu acte false. Colaboratorii 
Serviciului Securităţii au pre

venit comiterea acestei crime 
şi nu au admis atragerea altor 
locuitori ai ţinutului la activita
te antilegală. Cei trei cetăţeni 
ai Ucrainei s-au ales cu o 
avertizare oficială din partea 
organelor de drept înainte de 
comiterea unei crime contra 
statului. Serviciul Securităţii al 
Ucrainei le aminteşte locuito
rilor ţinutului despre prudenţa 
şi responsabilitatea comună 
pentru securitatea statului.
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Discipol al lui Aron Pumnul, Ion 
G. Sbiera a fost nu numai suplinitor 
al acestuia la catedră, el a conti
nuat şi a dezvoltat în scrierile sale 
concepţiile şi metodologia pumnu- 
leană în redactarea a două lucrări 
valoroase de istorie literară, în stu
diile sale monografice şi ediţiile şti
inţifice, precum şi în comunicările 
sale cu problematică culturală. 
Cunoscutul cercetător în domeniul 
culturii bucovnene, Pavel Ţugui, 
scrie în studiul său „I. G. Sbiera -  
câteva observaţii asupra scrierilor 
sale” despre preocupările şi dra
gostea pentru literatură: ... tânărul
Sbiera se concentrează, pentru tot
deauna, asupra problemelor de 
cultură şi literatură română. Aceste 
îndeletniciri au fost stimulate şi de 
munca la Catedră cu elevii şi stu
denţii, precum şi cea de redactor la 
revistă. în calitate de conducător al 
„Foii Societăţii...” a stabilit contacte 
cu scriitorii tineri, dar şi cu poeţii şi 
prozatorii consacraţi. In plus, inclu
derea lui între membrii Academiei 
Române i-a înlesnit prezenţa la 
Bucureşti, unde întâlneşte şi 
cunoaşte direct reprezentanţii de 
frunte ai intelectualităţii româneşti 
din toate provinciile”.

Astfel formarea intelectualului I. 
G. Sbiera a avut loc în împrejurări 
istorice prielnice. Rolul lui activ în 
ceea ce priveşte scrierea limbii 
române literare şi a studiilor de isto
rie literară este încă puţin studiat şi 
popularizat. Trebuie să menţionăm 
aici monografia cercetătoarei suce
vene, Alis Niculică, „Ion G. Sbiera -  
viaţa şi opera” lucrare apărută la 
Suceava, care este primul pas în 
recuperarea moştenirii culturale a 
profesorului şi savantului bucovi
nean. Arhivele cercetătorilor buco
vineni ne relevă contribuţia lor 
esenţială în dezvoltarea culturii

(Continuare. începutul vezi 
în nr. 40 din 13 octombrie a.c.)

1 noiembrie 1836 în Horodnicul de Jos -  22 octombrie 1916 la Cernăuţi 
(Note pentru o istorie a literaturii române în Bucovina)

naţionale” (1890); „Mişcarea biseri
cească a românilor în Bucovina 
(1896); „Mişcări culturale şi literare 
la românii din stânga Dunării în răs
timpul de la 1504 -  1714” (1897); 
„O pagină din istoria Bucovinei din 
1848 -  1850 dimpreună cu nişte 
notiţe despre familia Hurmuzaki” 
(1899); „Contribuiri pentru o istorie 
soţială, cetăţenească, religioasă şi 
cultural-literară a românilor de la 
originea lor încoace până la iulie 
1504” (1906). A scris şi monogarfii- 
le: „Grigore Ureche. Contribuiri 
pentru o biografie a lui” (1884); 
„Aron Pumnul. Voci asupra vieţii şi 
însemnătăţii lui (1889), precum şi a 
lucrării cu varacter autobiografic: „ 
Familia Sbera după tradiţiune şi 
istorie şi amintiri din viaţa autorului” 
(1899). Vom deosebi trei perioade 
din activitatea lui I. G. Sbiera: 1857- 
1865 sunt anii de studenţie şi este 
profesor suplinitor. Este o periodă 
când a călătorit mult prin provinciile 
româneşti şi a cules folclor; între 
anii 1866-1871, se dedică mai ales 
activităţii în cadrul Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina. Tot în această periodă 
ca membru fondator al Academiei 
Române participă activ la dezbate
rile referitoare la scrierea limbii 
române şi este redactor la revista 
cernăuţeană „Foiea Societăţii pen
tru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina”, editează culegerile sale 
de folclor, publică numeroase cro
nici şi studii de istorie literară. între 
anii 1875-1906 Sbiera este profe
sor titular la limba şi literatura româ
nă, redactează lucrări importante 
de istorie literară, studii monografi
ce. în calitate de profesor la 
Catedră şi ca redactor „Foii 
Societăţii...” Sbiera a cercetat acti
vitatea unor scriitori consacraţi, iar 
ca membru al Academiei Române 
cunoaşte reprezentanţi de seamă 
ai intelectualităţii româneşti din 
Principate. Atmosfera intelectuală 
de la Academie a contribuit esenţial 
la formarea cărturarului bucovi
nean.

Susţinem întru totul părerea 
profesorului Pavel Ţugui care scria: 
„Este de neînţeles, de ce unii spe
cialişti ignorează rolul activ, benefic 
al lui Ion G. Sbiera”. Este de necon
ceput scrierea unei istorii a culturii 
şi literaturii din Bucovina fără o cer
cetare temeinică a operei lui.

grafii, apariţia unor 
periodice literare, 
studii şi mono
grafii, liber
tatea de 
gândire

istoria Bucovinei din 1848- 
1850, dimpreună cu 

nişte notiţe despre 
f a m i l i a  

H u r m u z a k i ” 
(1899); a fost

române moderne, astăzi insuficient 
cunoscută.

Este importat să studiem expe
rienţa cărturarilor bucovineni în 
alcătuirea istoriei literaturii, înce
pând de la Aron Pumnul şi Ion G. 
Sbiera. Mulţi dintre ei cu studii 
temeinice la Viena, au înlesnit ini
ţierea în filosofia şi cultura vremii, 
cunoaşterea conceptelor de valoa
re şi a modelor unor cercetări de 
teorie literară, a principiilor teoretice 
în domeniul cercetării literaturii. în 
cursul său de literatură română 
ţinut la universitatea cernăuţeană, 
Sbiera s-a orientat după 
„Lepturariile” lui Aron Pumnul. El a 
publicat în „Foaia Societăţii..” prima 
parte a cursului de literatură cu titlul 
„Studii istorice literare”, dedicat 
epocii vechi. Lui îi aparţine şi stu
diul dedicat lui Grigore Ureche. 
Ştim că şi A. Pumnul şi-a început 
llepturariu cu prezentarea cronica
rilor.

în concepţia lui Sbiera, istoria 
literaturii române trebuie să fie o 
sinteză a tuturor „monumentelor 
literare ale românilor, având drept 
scop expunerea sistematică şi cro
nologică a produselor literare, scri
se sau nescrise ale unui popor, cari 
au venit la conştiinţa noastră, să 
arate cauzele care au înlesnit şi au 
împiedicat sau tărăgănat înmulţirea 
lor; direcţia operelor, valoarea l o r , 
înrâurirea exercitată asupra socie
tăţii şi culturii...” P. Ţugui subliniază 
faptul că Sbiera, în mod surprinză
tor pentru acea vreme, susţinea 
ideea „privitoare la relaţia dintre lite
ratură şi istorie, aceasta din urmă 
putând stimula sau tărăgăna apari
ţia operelor de valoare...”.

Profesorul bucovinean a contu
rat condiţiile necesare pentru scrie
rea unei istorii a literaturii. în primul 
rând, el scrie despre necesitatea 
unor surse informative ca biblioteci 
dotate cu cărţi adecvate şi biblio-

respecta- 
rea principiu
lui periodizării.

Prin Aron 
Pumnul şi discipolul său 
Ion G. Sbiera la Cernăuţi a început 
afirmarea unei şcoli de istorie litera
ră, care a pus bazele unei metodo
logii, a elaborat ideea necesităţii 
cunoaşterii tuturor faptelor literare 
la români, a formulat principiul 
periodizării fenomenului literar şi 
cultural. Chiar dacă aceste principii 
astăzi sunt depăşite, ele sunt valo
roase şi interesante şi pot sta la 
baza scrierii unei monografii a lite
raturii române în Bucovina.

Astăzi noi nu cunoaştem 
manuscrisele prelegerilor lui I. G. 
Sbiera, cu excepţia celor publicate 
în „Foaia Societăţii...”. El a predat 
istoria literaturii române din epoca 
veche şi până în imediata contem- 
poranietate. Lui îi aprţin şi alte 
lucrări valoroase: „O pagină din

autorul mono
grafiilor „Grigore 
eche. Contribuiri 

pentru o monografie a lui 
(1884); ,Aron Pumnul. Voci 

asupra vieţii şi însemnătăţii lui” 
(1889) „Familia Sbiera după tradi
ţiune, istorie şi amintiri din viaţa 
autorului”, scriere autobiografică. 
Menţionăm şi alte volume ce nu şi- 
au pierdut valoarea şi pot servi 
pentru cunoaşterea folclorului şi 
literaturi române din Bucovina: 
„Despre însemninţa refrenului O 
lere Doamne din colindele române, 
despre timpul ivirii şi despre însem
nătatea lor” (1865); „Poveşti şi poe
zii poporale româneşti” (1886); 
„Colinde , cântece de stea şi urări 
la nunţi” (1888). Lui Sbiera i se 
datorează şi publicarea „Codicelui 
Voroneţean”(1885). A lăsat şi alte 
lucrări: „Mişcări literare la românii 
din Bucovina” (1890); „Traiul româ
nilor înainte de fundarea staturilor

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

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

Alexandrina CERNOV, 
membru de onoare 

al Academiei Române SBIERA ION G. (A LUI GHE0RGHE) -
ISTORIC LITERAR

MOMENTE ASTRALE DIN ISTORIA BUCOVINEI
în prima jumătate a zilei de 22 octombrie 

a.c., în incinta sălii „Bucureşti” a Centrului Cultural 
Român „Eudoxiu Hurmuzachi” se va desfăşura 
Simpozionul „Bucovina. Trecut. Prezent şi 
Viitor”, la care sunt invitaţi să participe profesorii 
de limba şi literatura română, profesorii de istorie, 
ziarişti, scriitori, studenţi şi alţi reprezentanţi ai 
intelectualităţii româneşti din regiunea Cernăuţi, 

începutul la ora 10.00.
Oaspeţi de onoare ai acestei manifestări vor fi 

membrii Institutului „Bucovina” al Academiei 
Române, respectiv domnii Marian Olaru, Vasile 
Schipor şi alţi cercetători ştiinţifici ai Centrului 
pentru Studierea Problemelor Bucovinei, instituţie 
deosebit de necesară şi importantă, bazele căreia 
au fost puse de regretaţii academicieni Vladimir 
Trebici, Radu Grigorovici, Cristofor I. Simionescu, 
precum şi de profesorii univ. dr. Mihai lacobescu 
şi Emanuel Diaconescu, Alexandrina Cernov din 
Cernăuţi şi Mihai Patraş, de la Chişinău, profesorii 
Gavriil Irimescu, Emil Satco, Nicolae Cârlan şi alţi 
intelectuali bucovineni în ziua de 6 septembrie 1992,

la Rădăuţi, în cadrul Adunării solemne a Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina.

Rolul acestei instituţii, care şi-a demonstrat importanţa în

perioada ce a trecut de la înfiinţarea ei sub patronajul 
Academiei Române, după cum s-a remarcat în cadrul 
inaugurării ei, este „de a umple un gol foarte mare, de o 
generaţie şi ceva” în istoriografia contemporană 
românească, de a ridica nivelul „competitivităţii ştiinţifice 
internaţionale” în domeniul studierii istoriei Bucovinei, dat 
fiind faptul existenţei unor instituţii similare la Cernăuţi şi 
Augsburg.

în cadrul simpozionului vor fi susţinute câteva 
comunicări privind frumoasele realizări pe care le-a 
înregistrat colectivul Centrului de Studii „Bucovina” în 
ultimii ani din cele peste două decenii care a trecut de la 
înfiinţarea acestuia. Cu acest prilej vor fi prezentate şi 
publicaţiile Centrului.

Nu vor fi trecute cu vederea nici evenimentele care au 
avut loc toamna anului 1918 la Cernăuţi, printre care un 
loc aparte revine Constituantei din 27 octombrie şi 
Congresului General al Bucovinei din 28 noiembrie, în 
cadrul cărora, după cum se ştie, s-a votat Unirea 

Bucovinei cu Ţara, două date care nu trebuie date uitării 
niciodată, deoarece reprezintă momentele astrale ale istoriei 
noastre.
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25 de ani de excelentă în educaţie
W W

Şcoala, văzută într-o 
imagine generică, 
este o avere. O 

aver^naţională. Acest fapt a 
putut fi constatat şi recent, 
când Gimnaziul nr. 6 din 
Cernăuţi a sărbătorit 
împlinirea a douăzeci şi cinci 
de ani de istorie, dovadă a 
unei trainice fiinţări a spiri
tului erudit al culturii 
bucovinene, a dorinţelor şi 
sacrificiilor făcute de românii 
cernăuţeni pentru şcoală şi 
pentru propăşire culturală.

Festivitatea inaugurală cu aceas
tă ocazie a avut loc sâmbătă, în 
incinta Palatului „Tineretul Bucovi
nei” , care a început într-o adevărată 
atmosferă de sărbătoare cu prezenţa 
unor personalităţi marcante şi 
oaspeţi deosebiţi. Aici au fost pre
zenţi foştii directori şi profesori ai 
şcolii, reprezentanţi ai autorităţilor 
locale, oaspeţi din România, oameni 
în etate, care au povestit, cum cu 25

de ani în urmă a început viaţa şcola
ră a gimnaziului de astăzi. Actualii şi 
foştii elevi, îmbrăcaţi de sărbătoare, 
erau gata să prezinte programul de 
concert, consacrat jubileului Gimna
ziului românesc. Nelipsite au fost 
cadourile şi cuvintele de recunoştin
ţă la adresa pedagogilor, mesajele de 
felicitare şi urările de prosperare în

sânul fam iliei gim naziale, multă 
bucurie şi armonie în mijlocul 
comunităţii cemăuţene.

A început manifestarea cu deru
larea cadrelor din istoria şi viaţa 
actuală a gimnaziului, pe iui proiec
tor multimedia. Apoi au fost 
omagiaţi cei care şi-au legat numele 
de înfiinţarea şi dezvoltarea acestei

instituţii cu predare în limba română. 
Succesele obţinute şi locul de frunte 
deţinut de Gimnaziul nr. 6 printre 
instituţiile de învăţământ din regiune 
se datorează în mare parte pedagogi
lor, care, deşi activează nu în cele 
mai adecvate condiţii, reuşesc să 
educe noi pleiade de elevi. Pentru 
merite deosebite în instruirea elevi

lor şi rezultate de prestigiu în activi
tatea pedagogică, dl Vasile Bâcu, 
preşedintele Societăţii pentru 
Cultură Românească „M. Eminescu” 
din Cernăuţi, i-a înmânat directoru
lui instituţiei şi profesorilor o 
Diplomă de onoare. La rândul său şi 
Consulul General al României la 
Cernăuţi, doamna Eleonora Moldo- 
van este cu sufletul aproape de 
această instituţie, de colectiv, de 
cadrele didactice şi gimnazişti. 
Dumneaei apreciază numea acestora, 
felicitând la ceas aniversar această 
instituţie emblematică a Cemă- 
uţiului. Jurnalistul Romeo Crăciun, 
prezent la solemnitatea prilejuită de 
acest jubileu, a rostit o alocuţiune 
prin care a felicitat colectivul de pro
fesori, elevii şi absolvenţii gimnaziu
lui, mărturisind că această instituţie 
de învăţământ a fost întotdeauna şi 
continuă să fie o cetate de românism 
dinamic şi un factor de cultură româ
nească. Despre gimnaziul de azi se 
pot spune foarte multe lucruri. Are 
tradiţie, are competitivitate, elevi 
care îi continuă gloria, dar şi strânse 
legături cu comunitatea.

O porţie de dispoziţie agreabilă a 
dăruit celor prezenţi colectivul de 
dansatori sosiţi din România în frun
te cu interpretul Călin Brăteanu, iar 
piesa muzicală de încheiere, 
„Drumurile noastre”, a fost interpre
tată de absolventul Gimnaziului nr. 
6, Adrian Costea, împreună cu toţi 
oaspeţii.

La ceas aniversar pentru 
Gimnaziul nr. 6, fosta Şcoală nr. 29, 
mia dintre cele patru şcoli cu predare 
în limba română din Cernăuţi, care a 
sărbătorit împlinirea a 25 de ani de 
activitate educativă neîntreruptă, 
adresăm felicitările şi binecuvânta
rea noastră pentru această instituţie 
de învăţământ. Sărbătoarea de sâm
bătă constituie iui prilej de recunoş
tinţă faţă de toţi acei care au contri
buit la formarea şi creşterea presti
giului acestei instituţii, punând în 
slujba ei pregătirea, talentul şi timpul 
lor. La mulţi ani!

Sub Acoperământul Cuvântului Românesc

publicistică -  „Noi întâmplări ale 
Trăistuţei bucovinene", ca o pâine 
proaspătă scoasă din cuptorul 
spiritualităţii noastre româneşti. Iar 
majoritatea celor prezenţi la lansarea 
cărţii sunt şi protagoniştii ei, după 
cum a menţionat preşedintele Pagină realizată de Cristina GOSTIUC

In ziua, marcată de calendarul 
ortodox (stil vechi) -  sărbătoa

rea Acoperământul Maicii Domnului, 
la Casa Naţională a Românilor din 
Cernăuţi a avut loc o lansare de carte. 
Ziaristul de la Botoşani, Gabriel 
Balaşa, a venit cu noua sa carte de

Societăţii pentru Cultura Românească 
„Mihai Eminescu", dl Vasile Bâcu. Or, 
tematica bucovineană şi basarabeană 
este cea preferată a lui Gabriel 
Balaşa.

Privirea şi aprecierea dintr-o parte a 
evenimentelor care predomină în viaţa 
comunităţii româneşti din regiunea 
Cernăuţi este benefică şi aici pana lui 
Gabriel Balaşa e tocmai potrivită. De 
aceea, vorbitorii -  Consulul General al 
României la Cernăuţi, doamna 
Eleonora Moldovan, poetul Vasile 
Tărâţeanu, membru de onoare al 
Academiei Române, istoricul şi 
politologul Serghei Hacman, şeful 
Secţiei Cultură a ARS Herţa, Adrian 
Medvidi, scriitorul Dumitru Covalciuc, 
profesorul, preşedintele Societăţii 
regionale „Golgota”, Ilie Popescu, 
jurnalistul Nicolae Şapcă, animatorul 
vieţii culturale din ţinut, Octavian 
Voronca, directorul Şcolii medii din 
Oprişeni, Nicolae Bodnariuc, pictoriţa 
Sofia Gordiţa, arhivistul Dragoş Olaru, 
au menţionat onestitatea, măiestria şi 
sinceritatea autorului. Prin scrierile sale 
Gabriel Balaşa şi-a câştigat dreptul de 
a fi numit prieten fidel al românilor 
nord bucovineni, un cronicar al 
evenimentelor de anvergură ale vieţii 

culturale şi spirituale româneşti din ţinutul 
nostru.

Vasile CARLAŞCIUC 
Foto Nicolae HAUCA
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spectacol regizat anume de Ludmyla Skripka. 
Publicul spectator din România a numit acest 
spectacol uluitor, astfel dând cea mai înaltă ap
reciere şi măiestriei regizoarei ucrainene. Acum a 
venit rândul ca spectacolul să culeagă „aplauzele 
de aur” ale bucovinenilor.

-  Doamnă Ludmyla, între teatrele din 
Cernăuţi şi Botoşani există relaţii de colabora
re de mai multă vreme. Consider că o pagină 
nouă a fost scrisă în primăvara anului curent, 
când Dumneavoastră, împreună cu actorii bo- 
toşăneni, aţi pus în scenă piesa „Tu eşti Dum
nezeul meu”. De ce aţi ales această piesă şi cum 
a fost primită ea de actorii din România?

-  Piesa a fost aleasă împreună cu administraţia 
Teatrului „Miliai Eminescu” din Botoşani din mai 
multe piese propuse. Ne-am oprit la piesa „Tu eşti 
Dumnezeul meu”. Când am venit la Botoşani cu 
textul piesei (tradus în română de ziaristul Marin 
Glierman), actorii au luat cunoştinţă de el şi le-a 
plăcut piesa. Şi ne-am apucat de lucru. Mi-a fost 
foarte interesant să lucrez la Botoşani şi, totodată, 
complicat, deoarece nu cunosc limba română.

actorii români?
-  Actorii români, în genere, simt foarte bine 

pregătiţi. Foarte uşor înţeleg ce le cere regizorul şi 
tind să îndeplinească maximul. Mi-a plăcut aceas
ta, mi-a plăcut îndeosebi disciplina actorilor. 
Veneau întotdeauna la serviciu cu intenţia de a rea
liza cât mai mult din ceea ce le cerea regizorul. Ei 
au încredere mare în regizor. Şi pentru însuşi regi
zorul aceasta este foarte important. El vine la 
teatru, ştiind că actorii îl înţeleg şi-l susţin.

-  Gesturile, mimica apar ceva mai târziu, când 
actorul deja înţelege bine personajul, chipul căru
ia el îl redă de pe scenă. Iar această piesă a fost 
destul de complicată, deoarece personajul prin
cipal este iui câine. O actriţă joacă rolul câinelui, 
este iui rol foarte greu, căci oamenii simt impuşi să 
înţeleagă comportarea acestui animal. Cum ară
tăm noi, oamenii, în ochii animalului. Este o piesă 
foarte interesantă. Cred că spectatorii din Cernăuţi, 
care vor veni la acest spectacol al Teatrului din 
Botoşani, pus în scena noastră, în cadrul Festiva
lului , Aplauzele de aur ale Bucovinei”, vor primi

„Ne uneşte ceea ce este principalul 
în teatru -  actorii si sufletul lor”
Regizoarea cernauţeana, 

Ludmyla Skripka, a 
plecat la Botoşani să pună în 
scenă cu trupa teatrală de 
acolo o piesă a unui autor 
american şi l-a descoperit pe 
Ion Luca Caragiale, conside- 
rându-l un dramaturg de talie 
universală.

în preajma Festivalului de comedie „Aplau
zele de aur ale Bucovinei”, care se va desfăşura la 
Teatrul muzical-dramatic „O. Kobylianska” din 
Cernăuţi, corespondentul nostru nu întâmplător i- 
a solicitat un interviu redactomlui literar şi regizo- 
rului, Ludmyla Skripka. La Festival, ca de obicei, 
va participa şi Teatrul „Miliai Eminescu” din Bo
toşani cu spectacolul „Tu eşti Dumnezeul meu”,

Alături de mine am avut permanent un translator. 
Dar cu cât mai mult lucram cu actorii români, cu 
atât mai bine îi înţelegeam. Cunoscând foarte bine 
textul în ucraineană, înţelegeam ce şi cum vorbesc 
actorii. Astfel, încetul cu încetul am învăţat câte 
ceva în limba română. înţelegeam ce vor de la 
mine actorii, adresându-se în română. Puteam câte 
ceva să le explic şi prin cuvinte româneşti. O ast
fel de practică a fost foarte utilă. Mi-a fost plăcut 
să lucrez într-un teatru românesc, cu actori români. 
Teatrul românesc se deosebeşte de cel ucrainean. 
El are tradiţiile sale. Ne uneşte ceea ce este 
principalul în teatru -  actorii şi sufletul actorilor.

Premiera spectacolului s-a desfăşurat într-o 
atmosferă cordială, creată de spectatorii din Bo
toşani. Ne-am despărţit ca nişte mde.

-  Teatrul mai înseamnă şi gesturile, 
mimica, sentimentele actorilor, mişcarea 
scenică... Ca regizoare, ce puteţi spune despre

o mare satisfacţie şi delectare estetică.
-  Cum a fost apreciat spectacolul de 

publicul de la Botoşani, de critica teatrală?
-  Aprecierile simt foarte bune. La premieră 

sala a fost arhiplină. Pentru mine a fost importantă 
reacţia spectatorilor. După ce-au trecut primele 
chici minute din spectacol am observat să 
spectatorii simt captivaţi de ceea ce se întâmplă pe 
scenă: ei ba râd, ba aplaudă, ba lăcrimează...

-  Teatrul „Mihai Eminescu” de la 
Botoşani nu pentru prima dată participă la 
Festivalul de comedie „Aplauzele de aur ale 
Bucovinei”. De ce de data aceasta el vine cu 
spectacolul „Tu eşti Dumnezeul meu”, regia 
fiind a Dumneavoastră?

-  Dorim să le arătăm spectatorilor cemăuţeni 
un spectacol neobişnuit, unde regizoml este ucrai
nean, autorul piesei -  american, iar actorii -  
români. S-a primit ceva interesant. Spectatorul 
când râde din tot sufletul, când plânge... Este o 
comedie care îţi aduce multă satisfacţie. Cred că 
majoritatea care vor privi spectacolul, după 
căderea cortinei îşi vor pune întrebarea: dar care 
este atitudinea mea faţă de animale? Ieşind din 
teatru vor privi cu alţi ochi la animalele din jurul 
nostru.

-  Doamna Ludmyla, este primul spectacol 
regizat de Dvs. în România. în această privinţă 
aveţi şi alte planuri pe viitor?

-  Mi-a fost foarte plăcut să lucrez la Botoşani. 
Acolo am găsit adevăraţi prieteni, bunăoară, acto- 
ml Gheorghe Fmnză, coreografi.il Victoria Buciui, 
specialist de un înalt nivel profesional. Şi actorii, 
antrenaţi la spectacol, mi-au devenit prieteni. M- 
arn simţit ca într-o familie. După premieră am 
auzit vorbindu-se că voi fi invitată la Botoşani 
pentru montarea altor spectacole.

-  Autorul piesei este american. Dar nu aţi 
dori, în viitor, să regizaţi în România un spec
tacol din dramaturgia ucraineană?

-  Dramaturgia clasică ucraineană aproape că 
nu e cunoscută în România. Ea se deosebeşte, dar 
am putea alege o piesă care ar aborda aceleaşi pro
bleme cu care se confruntă societatea românească, 
hi România rn-ar interesa dramaturgia clasică 
română. Acolo l-am descoperit pe Ion Luca 
Caragiale. Vreau să spun că este un geniu al dra
maturgiei. Visez să piui iui spectacol după o piesă 
de Caragiale.

-  Dar în Ucraina aţi regiza un spectacol 
după Caragiale?

-  Cu mare plăcere, dar mai întâi trebuie să-l 
citesc pe Garagiale în una din limbile pe care le 
cunosc -  ucraineană sau msă. Apare întrebarea: de 
ce trebuie un regizor străin să pună în scena din 
România un spectacol după Caragiale? Ar fi o 
nouă tratare a operei acestui mare dramaturg de 
talie europeană.

-  Iar acum, la Cernăuţi, sunteţi în 
aşteptarea trupei teatrale de la Botoşani, care 
va participa cu spectacolul „Tu eşti Dumnezeul 
meu” la Festivalul „Aplauzele de aur ale 
Bucovinei”.

-  Da, şi garantez că spectatorii noştri, dornici 
de spectacole în limba română, vor primi o 
satisfacţie nemaipomenită.

limba română îsi caută 
prieteni la Kiev

sv

Intr-un miez de vară, în anii 90, l-am întâlnit 
pe distinsul profesor şi lingvist Stanislav 

Semcinski la Ambasada României din Kiev. Era 
foarte entuziasmat, căci primise titlul de Doctor 
honoris causa al Universităţii din Cluj. în  drum 
spre corpul central al Universităţii kievene, unde 
funcţiona ca şef al Catedrei de lingvistică gene
rală, mi-a povestit cum a organizat pentru 
studenţi un cerc de învăţare a limbii române şi 
despre unii discipoli de-ai săi, autori de studii 
despre literatura şi cultura română, de traduceri 
din operele de referinţă ale scrisului românesc, 
printre primii numindu-i pe Viktor Baranov, poet 
şi traducător, şi Serghii Lucikanin, titular la 
aceeaşi catedră.

După plecare la cele prieten fidel al limbii române, 
veşnice a distinsului lingvist şi cercul iniţiat de el a fost condus

de Serghii Lucikanin.
-  Doritori de a studia limba 

română sunt tot mai puţini, dar 
cred că este un fenomen tempo
rar, îmi spune pe o notă opti
mistă profesorul universitar 
Serghii Lucikanin. Iată, aici, la 
catedră, cu sârguinţa regretatu
lui Stanislav Semcinski a fost 
adunată o adevărată bibliotecă 
de cărţi în limba română.

La Kiev, ca şi în toate locu
rile de pe glob, unde există 
comunitate şi diasporă româ
nească, la 31 august este marca
tă Ziua limbii române.

La festivităţile din anul 
acesta a fost recitată poezia 
„Limba noastră” de Alexei 
Mateevici în traducere ucrai
neană. Traducerea a fost rea
lizată de poeta Olga Straşenko. 
Scrisă în apărarea limbii româ
ne, poezia fiu Mateevici a deve
nit un adevărat imn pentru 
oamenii de diferite etnii care ţin 
mult la graiul său matern, con
chide Serghii Lucikanin, un 
ucrainean care a îndrăgit limba 
lui Eminescu şi-i îndeamnă pe 
alţii să procedeze la fel.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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înfrângere umilitoare pentru FC Bucovina
în turul 14 al Ligii 1 la fotbal 

FC Bucovina cedează dramatic în 
faţa Naftovyk -  Ukrnafta 
(Ohtyrka) cu scorul de 0:3. 
Antrenorul Serhii Şyşenko a făcut 
schimbări importante în 
componenţa echipei pentru că 
foarte mulţi jucători erau bolnavi 
sau cu traume. Pe 23 octombrie 
Bucovina are programat meciul 
împotriva Cerkasy Dnipro, care 
va începe la orele 15.00.

Birocraţia amână construcţia 
noului stadion finanţat de IIEFA

i

In luna februarie curent 
primarul oraşului Cernăuţi 

Oleksii Kaspruk a adus o veste 
bună. La Cernăuţi va fi construit 
un stadion modern.

Valoarea proiectului era de 15

milioane grivne şi UEFA oferea 12 
milioane de grivne, restul sumei urma 
să fie acoperit de Primăria oraşului. 
Noul stadion urma să fie construit în 
apropierea fostei Uzine Electronmaş, 
situată pe strada Principală. După

aproape un an de la acest anunţ, 
lucrările încă nu au demarat din cauza 
birocraţiei şi a nenumăratelor permise 
ce urmează să fie eliberate, declară 
Natalia Hilko, arhitectul principal al 
oraşului.

#  Finala Cupei regiunii la fotbal

FC Voloca rămâne 
invincibilă

Finala Cupei regiunii la fotbal-2016 a fost disputată 
între campioana regiunii FC Voloca (raionul Hliboca) şi 
FC Ivankivţi (raionul Chiţmani). Meciul a fost disputat 
pe stadionul Bucovina din Cernăuţi. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de ex- jucătorul Bucovinei, luri 
Golovaciuc, fiul actualului antrenor al echipei Voloca. 
La ceremonia de decernare a trofeelor au participat 
importanţi oficiali din lumea fotbalului.

Serbia: Tinerii karatisti din 
regiunea Cernăuţi au adus 

acasă 11 medalii de aur

în perioada 8-9 octombrie, în Serbia a avut loc o 
competiţie internaţională de karate. Tinerii karatisti 
bucovineni însoţiţi de antrenorul Pavlo Şestakov, pentru al 
treilea an consecutiv participă la această competiţie. în 
cadrul competiţiei internaţionale, care a durat timp de 
două zile în oraşul Belgrad şi la care au participat peste 
1.000 de sportivi din 11 ţări, tinerii karatisti din regiunea 
Cernăuţi au obţinut 11 medalii de aur.

#  Lupte libere

Medalii şi diplome 
pentru învingători

98 de tineri luptători cu vârsta cuprinsă între 7-10 ani ce au 
reprezentat echipe din Cernăuţi, Noua Suliţă, Zastavna, Chelmenţi, 
Vijniţa şi Kolomyia au participat la Campionatul deschis de lupte libere, 
învingătorii au fost distinşi cu medalii şi diplome. Potrivit spuselor 
antrenorului principal al competiţiei, Evhen Slobodean, la diferite cate
gorii de vârstă au învins Pavlo Kutaş şi Oleksandr Ivanciuk (Banyliv), 
Levko Ţymko, Egor Creciuneac, Evhen Muradov şi Vasyl Panteliuk 
(Şcoala sportivă regională pentru copii şi tineret), Artem Filip (Şcoala 
sportivă pentru tineret nr.4) şi Arseni Aslanov (Noua Suliţă).

#  Lupta anului în categoria supergrea

Volodymyr Klyciko se va confrunta 
cu un campion neînvins până acum

Volodymyr Klyciko se 
va duela cu un boxer neîn
vins, britanicul Anthony 
Joshua în vârstă de 27 de 
ani. Marea confruntare va 
avea loc pe 10 decembrie, 
la Manchester. Noul adver
sar al lui Klyciko are un 
palmares impresionant la 
profesionişti. Joshua a 
câştigat toate cele 17 parti
de prin knock-out. La ama
tori, boxerul britanic a 
cucerit medalia de aur la 
Jocurile Olimpice din 2012.

Volodymyr Klyciko are 
de patru ori mai multe lupte 
disputate la profesionişti în 
care a obţinut 64 de victo
rii, dintre care 53 prin 
knock-out, dar a suferit şi 4 
înfrângeri. Klyciko a deţi
nut până în 2015 centurile 
WBA, IBF şi WBO la cate
goria grea, însă le-a pier
dut după ce a fost învins 
de Tyson Fury. Valoarea 
onorariului partidei Klyciko- 
Joshua e de 30 milioane 
de lire sterline.

Constantin Iliin -  
noi culmi ale 
performanţei 

sportive

shoujf^

^✓ ernăuţeanul Constantin Iliin, care 
poartă titlul „Cel mai puternic om din 
Ucraina”, a câştigat Cupa Mondială la 
forţa extremă, care a avut loc în 
Bulgaria.

La concurs au luat parte 12 atleţi din 8 
state ale lumii, care au concurat la mai 
multe categorii. Pe arena internaţională a 
sportului, Constantin Iliin a adus faimă şi 
renume nu numai în regiunea Cernăuţi, 
dar şi în întreaga Ucraină..

Pagină realizată de 
Romeo CRĂCIUN
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O f  cei doi s-au lăsat 
ly d u ş i pe aripile val

sului. Nu era pereche 
mai frumoasă de 
dansatori între oaspeţii 
de la nunta aceea. 
Dansul le reuşea într- 
atât de bine de parcă 
l-ar fi învăţat câteva 
săptămâni la rând. Nicu 
s-a dovedit a fi un 
partener neîntrecut în 
ale valsului. Nici unul 
dintre ei nu bănuia 
atunci că celebrul vals 
al lui Eugen Doga, 
„Tandra şi gingaşa mea 
fiară”, le va uni des
tinele pentru totdeauna.

Mulţumesc, frumoaso, pentru această 
invitaţie, îi zise Nicu după ce o conduse pe 
Cristina între fete. -  Pe lângă faptul că eşti 
foarte atrăgătoare, dansezi minunat. Sper 
că nu va fi ultimul dans pe care mi-l oferi în 
seara asta.

-  Totul depinde de tine, îi răspunse fata 
zâmbind. -  Ba ai rămas şi dator.

Şi Nicu reveni la datoria sa de a-i 
înveseli pe oaspeţi cu glume hazlii, dar şi 
cu cântece pe care le interpreta cu o 
deosebită plăcere. Din clipa aceea, însă, 
nu a scăpat-o din ochi pe fata ce i-a pus 
inima pe jar. Toate melodiile interpretate 
erau dedicate imaginar numai Cristinei. îi 
urmărea orice mişcare şi nu scăpa 
momentul s-o mai invite din când în când 
la câte o horă cum se joacă prin părţile 
noastre. Fata îi accepta orice invitaţie, fiind 
mândră că anume pe ea o invită Nicu din
tre toate fetele. Era frumos foc flăcăul şi ca 
pereche se potriveau de minune.

-  Uite, Lenuţo, Cristinica ta nu mai are 
răgaz. Pe semne i-o fi picat tronc la inimă 
băiatului ăsta, o tot ghionteau vecinele pe 
mama fetei.

-  Aşa-i tinereţea. De ce să nu se 
bucure din plin de ea, răspundea femeia 
fiind mândră în sine de fiică.

Uitasem să vă spun că, în calitatea sa 
de tamada, Nicu cunoştea foarte bine 
toate obiceiurile unei nunţi la români, dar 
de fiecare dată se străduia să studieze 
toate tradiţiile localităţii unde era invitat. 
Aşa că le-a chitit şi de data aceasta pe 
toate cum nu se poate mai bine.

Seara a trecut pe neobservate cu 
mese încărcate, tradiţionalul pahar dulce, 
jocuri minunate şi se apropia deja de 
momentul dezhobotatului miresei. Nicu le- 
a mai cerut înainte de asta colegilor din 
formaţie două melodii preferate de el, pe 
care i le-a dăruit tot Cristinei.

-  Mai rămâi puţin. Eşti uşoară ca o 
rândunică. înnebunesc de fericire atunci 
când dansez alături de tine, i-a zis el după 
prima melodie, sărutându-i galant mâna şi 
privind-o drept în ochi.

Aşa a fost să fie ca dintre toate fetele 
anume Cristina să prindă frumosul buchet 
al miresei. Este un obicei, care glăsuieşte 
că fata care prinde buchetul miresei se va 
mărita în curând.

-  Prostii, spuse ea râzând atunci când 
prietenele i-au zis în glumă că degrabă vor 
juca la nunta ei.

Aşa a început numărătoarea clipelor 
din romanul de dragoste al celor doi. Se 
vedeau mai în fiecare zi la Cernăuţi, iar 
când Cristina avea câte o seară liberă, 
Nicu se oferea s-o ducă cu maşina la ţară, 
unde nu scăpa ocazia să mai stea de 
vorbă cu mama fetei, care l-a îndrăgit ca 
pe propriul fecior. Aşa a trecut pe 
neobservate toamna, împreună au 
petrecut mai toate sărbătorile de iarnă cu 
farmecul lor deosebit şi iată sosi şi 
primăvara.

într-una din acele seri romantice

(Continuare. începutul vezi în nr.
40 din 13 octombrie a.c.)

flăcăul s-a prezentat cu un buchet imens 
de trandafiri -  florile preferate ale Cristinei, 
mult mai mare decât cele ce i le oferea 
alteori în care era pusă o cutioară cu un 
inel.

-  Ţine acest buchet, este pentru cea 
mai frumoasă fată din lume.

Fata îl privi un pic nedumerită.
-  Da, sunt pentru tine. Nu ştiu de unde 

ai făcut rost în acea zi de săgeata lui 
Cupidon, dar ai ochit drept în ţintă. Vreau 
să-ţi destăinuiesc că îmi placi mult de tot şi 
vreau să fiu lângă tine întreaga viaţă. 
Vreau să te rog să mergem chiar acum la 
mama ta pentru a te cere în căsătorie.

Toate încercările Cristinei de a-l 
convinge că poate ar fi cazul să mai 
zăbovească până când va absolvi şi ea 
facultatea au fost zadarnice. Nicu era un 
diplomat iscusit şi cu o mare forţă de 
convingere.

-  Nu cred că studiile pot fi un obstacol 
pentru iubirea noastră. întotdeauna vei 
avea în persoana mea un umăr de 
nădejde, care-ţi va fi alături în toate cele.

S-a bucurat mult Lenuţa, mama fetei, 
dar şi Steluţa, sora mai mică că, în sfârşit, 
după mulţi ani, vor avea un sprijin în 
persoana unui bărbat. Nicolae, tatăl fetelor, 
era stabilit în alt sat din vecinătate şi de 
mai mulţi ani comunica cu ele rar de tot. în 
toiul pregătirilor de nuntă Nicu reuşi s-o 
convingă pe Cristina să-l invite la nuntă şi 
pe tata. Cum n-ar fi, era omul care i-a dat 
viaţă. La început fata s-a opus:

-  Atâta timp nu a avut nevoie de noi. 
Nu cred să ne accepte invitaţia.

Nicu a rămas surprins până la culme 
când a aflat că tatăl Cristinei este nu 
altcineva decât vecinul său, badea 
Nicolae, care locuia peste vreo trei case de 
cea a bunicilor şi cu care se împăca de 
minune de când s-au cunoscut.

-  Este un om cu inimă mare şi nu m-a 
refuzat niciodată atunci când i-am cerut 
ajutorul sau un sfat, insistă Nicu şi mai 
mult. Cine ştie ce şi cum o fi fost de a 
plecat. Şi apoi pe toate le rânduieşte şi de 
toate are grijă Bunul Dumnezeu.

Cristina a aflat de la Nicu că mai are o 
soră de zece ani după tată, pe care tot 
Cristina o cheamă şi că mamă-sa a plecat 
în Italia pe când fetiţa avea vreo cinci 
anişori. Nu la mult timp i-a comunicat lui 
Nicolae că s-a îndrăgostit de un milionar 
de acolo şi l-a rugat s-o ierte şi să aibă grijă 
de fiică. La început le mai trimitea nişte 
bani şi le telefona. Apoi toate acestea au 
devenit mai rare. A tânjit mult omul nostru, 
dar mai grea a fost acea lovitură pentru 
Cristinica. Nicolae, însă, nu a cedat. Şi-a 
zis că aceasta o fi răsplata pentru păcatul 
pe care l-a făcut atunci când a părăsit 
familia de dragul asistentei medicale. Şi a 
decis omul să ducă această cruce până la 
capăt. La urma-urmei avea o gospodărie 
frumoasă, lucra prin sat la construcţii şi 
avea un ban proaspăt în fiecare zi. S-a 
străduit prin toate să i-o înlocuiască fetiţei 
pe mama. Niciodată nu a vorbit urât 
despre ea şi a sperat mereu că se va 
întoarce.

într-o duminică după amiază, fără să-l

anunţe pe Nicolae, tinerii s-au înfăţişat în 
curtea acestuia.

-  Bucuros de oaspeţi, bade Nicolae? -  
întrebă Nicu.

Omul l-a îmbrăţişat părinteşte după 
cum o făcea şi altădată.

-  lată că m-am hotărât, bade Nicolae, 
să pun capăt vieţii mele de holtei. Mi-a picat 
la inimă fata asta şi vreau să mă însor. Am 
vrea să te vedem şi pe dumneata printre 
cei mai dragi oaspeţi.

-  Cu mare drag, băiatul meu. Doar ştii 
cât ţin la tine. Cum aş putea altfel. Să vă fie 
într-un ceas bun şi să aveţi parte de o viaţă 
fără peripeţii, spuse omul bucuros.

Nicu o privi mai întâi pe Cristina, apoi 
se uită nedumerit şi la vecinul său. Oare să 
nu-şi fi recunoscut propria fiică?

-  Bade Nicolae, vreau să v-o prezint pe 
Cristina, aleasa inimii mele. Nu vă spune 
nimic numele ei?

La auzul acestor cuvinte omul se 
cutremură. O privi mai atent pe fată şi 
recunoscu cei doi ochi negri şi frumoşi ce 
semănau leit cu ai săi.

-  Cristinica, odorul meu scump! Ce 
mare şi frumoasă te-ai făcut! Cum de am 
putut să vă părăsesc atunci? Blestemată 
să fie acea zi. Nu-mi voi ierta niciodată 
fapta nedemnă ce-am făcut-o!

Nicu îi privea răbdător pe tata şi pe 
fiica, care s-au îmbrăţişat şi plângeau în 
hohote.

-A şa  a fost să fie, tată, îi zise fata print
re lacrimi. Vino la nunta noastră. Vreau să 
te văd alături de mama în capul mesei.

-  Nu cred, puiule, că o să am iertare de 
la ea. A suferit atunci foarte mult. Azi m-aş 
întoarce la ea, dacă aş şti că este de acord.

Nicu îşi asumă şi de data aceasta rolul 
de mediator. Au plecat imediat la mama- 
soacră şi i-au spus povestea. După ce le- 
au pus pe toate la cale, l-au chemat şi pe 
Nicolae. Căzând în genunchi omul 
exclamă:

-  lartă-mă de poţi, scumpa mea 
Lenuţă. Sunt gata să fac pentru tine orice şi 
mai vreau să te rog să fii mamă pentru fiica 
mea mai mică.

Ileana, femeie evlavioasă, l-a îndemnat 
să se ridice şi i-a zis doar atât:

-  Am plătit destul de mult pentru 
greşeli. Flai să ne trăim viaţa frumos de- 
acum înainte. Cristinica este fiica noastră şi 
se va bucura de toată atenţia şi grija mea 
ca mamă.

Pe la început de Cireşar Nicu şi 
Cristina au jucat o nuntă de zile mari, la 
care şi-au invitat toţi colegii şi prietenii, iar în 
capul mesei, alături de miri, s-au bucurat 
pentru copiii şi fraţii lor, părinţii lui Nicu, sora 
şi fratele lui mai mari cu familiile lor, Nicolae 
şi Lenuţa, şi cele două surioare, Steluţa şi 
Cristinica. In acea fermecătoare seară de 
iunie în local a răsunat de mai multe ori 
nemuritoarea melodie a lui Eugen Doga, 
care a legănat dragostea lui Nicu şi a 
Cristinei, dar şi a întregit familia 
destrămată a părinţilor miresei. Să le dorim 
viaţă lungă, plină de bucurii şi împliniri 
acestor două familii, unite în ritmuri de 
vals.

Dumitru VERBIŢCHI
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BERBECUL. Este vorba despre bani în pri
mele două zile ale săptămânii. Sunt şanse să-ţi 
crească veniturile din activitatea profesională 
desfăşurată la locul de muncă. Dar, în paralel 

apar cheltuieli personale. Prudenţă şi discernă
mânt, pentru că sunt posibile pierderi, furturi sau cheltuieli 
nefolositoare. La mijlocul săptămânii vei fi înconjurat de 
către rude şi prieteni apropiaţi. Dialoguri aprinse pe temele 
cotidiene de larg interes. Ocupă-te şi de treburile 
gospodăreşti.

TAURUL. începi săptămâna în forţă, plin de 
energie şi determinat să schimbi multe în viaţa 
ta. Ar fi bine să te gândeşti la priorităţi. Este tim
pul să te ocupi mai mult de necesităţile tale 

personale şi mai puţin de ale altora. Relaţiile cu 
ceilalţi, mai ales relaţia cu partenerul de viaţă, colaboratorii, 
asociaţii sunt contradictorii. Sunt posibile neplăceri la servi
ciu, de aceea fii prudent. Unele relaţii se vor finaliza, iar 
unele colaborări îşi modifică condiţiile de desfăşurare. 
Revin în atenţie cheltuielile comune cu alţii, însă vei reuşi 
să te descurci.

GEMENII. Săptămâna te predispune să te 
gândeşti mai mult la tine şi la planurile tale de 
viitor. Ai nevoie de linişte, meditaţii în locuri 
sfinte, plimbări uşoare în aer liber şi mult somn. 

Priorităţile momentului sunt locul de muncă şi 
sănătatea. Există neplăceri în ambele direcţii, dar ai încre
dere că totul va fi bine. Deocamdată este indicat să te 
relaxezi şi să-ţi îndeplineşti sarcinile cotidiene cât mai bine. 
A doua parte a săptămânii aduce cheltuieli, dar îţi cresc şi 
veniturile. Evită exagerările de orice fel.

RACUL. în prima parte a săptămânii se 
f  „  evidenţiază relaţiile cu prietenii. Dialogurile cu 

unele persoane din viaţa ta îţi vor lămuri multe 
şi mărunte, mai ales în ceea ce priveşte cariera 

ta profesională şi imaginea publică. Ţine cont de 
cele aflate şi depune eforturi serioase, pentru a-ţi 
îmbunătăţi viaţa. Vor interveni momente de relaxare şi dis
confort sufletesc. Le vei putea depăşi cu bine, dacă îţi vei 
organiza treburile foarte bine. în a doua parte a săptămânii 
te vei simţi excelent.

LEUL. O săptămână interesantă, cu multe 
evenimente, mai ales în sfera profesională. Se 
conturează dialoguri cu şefi, cu autorităţi şi reu
niuni oficiale deosebite. Este nevoie să pui la 

punct documente, acte, contracte vechi care îşi 
aşteaptă rândul demult, iar acum a sosit termenul limită. Fii 
prudent şi concentrează-te la ceea ce ai de făcut. Totul tre
buie rezolvat corespunzător la momentul potrivit. Vor apă
rea în preajma ta oameni care te vor sfătui de bine.

FECIOARA. Eşti animat de gânduri măreţe la 
începutul săptămânii, dornic de a călători de a-ţi 
eleva sufletul cu lecturi deosebite. Treburile coti
diene nu te lasă liber nici pentru o clipă. Totuşi 

sunt şanse să te ocupi de organizarea unei călă
torii de agrement, pentru studii sau pentru a lucra în alte 
ţări. La serviciu eşti în vizorul şefilor, iar colegii îţi lasă 
numai ţie rolurile principale. Prudenţă, răbdare şi încredere 
că te vei descurca foarte bine. A doua parte a săptămânii îţi 
aduce prieteni şi odihnă.

BALANŢA. Săptămâna debutează cu 
j» aspecte financiare. Este vorba despre achitarea 

"  facturilor şi taxelor. Prin intermediul colaborărilor
W sau datorită partenerului de viaţă este posibil să 

'"•""“'plăteşti daune serioase. Cei dragi vor veni în 
preajma ta cu multă afecţiune. Prudenţă şi nu te lăsa 
ademenit de vorbele şi gesturile mieroase! Pe de altă parte 
vei avea timp şi oportunităţi de a te ocupa de organizarea 
unei călătorii, de a studia, de a viziona filme, piese de tea
tru celebre.

SCORPIONUL. Socializarea este activitatea 
de bază din această săptămână. Sunt şanse să 
te orientezi spre alte contracte sau pur şi simplu 
să te antrenezi în activităţi comune cu partenerul 

de viaţă. Sunt posibile discuţii aprinse, dar până la 
urmă lucrurile se vor rezolva favorabil. Apar cheltuieli destul 
de mari. Rezervă momente şi pentru odihnă, deoarece 
organismul este destul de solicitat. Finalul săptămânii îţi 
aduce rolul principal într-un proiect.

SĂGETĂTORUL. Ai multe de făcut la 
.  serviciu de aceea ar fi bine să-ţi stabileşti un

. plan de acţiune. Există conflicte în culisele pro-
X . fesionale ce trebuie luate în seamă. Poziţia ta în 

cadrul unui colectiv de muncă este uşor de 
subminat, de aceea ar fi bine să-ţi aduni forţele şi să-ţi 
îndeplineşti responsabilităţile corect şi la timp. Relaţiile cu 
partenerul de viaţă şi colaboratorii se vor evidenţia, însă 
depinde numai de tine să gestionezi lucrurile cu bine.

CAPRICORNUL. Prima parte a săptămânii 
îţi aduce alături persoana iubită, în general 
prietenii dragi şi de încredere. Cu toate că 
aparent este armonie şi în relaţiile sentimentale, 

în umbră există interese meschine din partea 
multora. Fii prudent şi evită vorbele dulci, indiferent din 
partea cui vin. Acordă atenţie sporită ambianţei de la locul 
de muncă. Unii colegi ticluiesc obstacole serioase în calea 
ascensiunii tale sociale. Partenerul de viaţă te solicită mult, 
astfel că ar fi bine să stabileşti nişte noi reguli de compor

tare.
VĂRSĂTORUL. Prima parte a săptămânii 

I JjJjT i este favorabilă pentru treburi gospodăreşti. 
VjS \  j  Aparent este în ordine în familie, dar conflictele 

mocnesc în umbră. Fii alături de cei dragi şi 
caută să-i înţelegi pe fiecare. Cumva se simte că lucrurile 
nu mai merg ca înainte. Schimbarea este greu de produs, 
mai ales că eşti deja foarte obişnuit cu situaţia familială 
actuală. Totuşi, fii pregătit pentru orice! Este nevoie să 
acorzi timp şi atenţie copiilor sau persoanei iubite.

PEŞTII. O săptămână cu multe întâlniri, 
dialoguri şi călătorii pe distanţe scurte. Probabil 
că trebuie să rezolvi acte, documente, sarcini 
profesionale. Intervin şi treburile gospodăreşti 

sau rezolvarea unor situaţii ale membrilor familiei. 
Discuţii aprinse referitoare bani şi bunuri. Se conturează 
implicaţii financiare mari în tot ce ţine de casă şi familie. A 
doua parte a săptămânii îţi aduce alături persoanele dragi.

Pagină realizată 
de Dumitru VERBIŢCHI
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>- Frumuseţe
m- Mască de ulei. Uleiul de măsline 

este unul dintre remediile spectaculoase 
pentru păr. După primul tratament, firul 
capătă supleţe, dar şi forţă. Este ideal şi 
pentru a scăpa mai repede de mătreaţă. 
Pentru a menţine rezultatele obţinute, tra
tamentul trebuie făcut de două ori pe săp
tămână, timp de o lună sau chiar două, în 
funcţie de gradul de deteriorare a părului. 
Masează pielea capului cu ulei, apoi apli
că pe toată lungimea firului şi lasă-l să 
acţioneze 30 de minute. Ca părul să cape
te volum şi mai multă forţă, adaugă un găl
benuş în ulei, apoi spală-l în mod obişnuit.

Bogat în acizi graşi şi vitamina E, ule

iul de măsline ajută la refacerea structurii 
firului, dar şi a pielii, căreia îi dă elasticita
te.

Tot uleiul de măsline poate fi folosit în 
locul balsamului de buze.

pierdut puţin din luciu, atunci oţetul ajută 
să remediezi rapid această neplăcere. 
Adaugă câteva linguri de oţet în apa de 
clătit şi părul va căpăta strălucire.

Un plus de culoare cu ceai. Dacă 
părul şi-a pierdut culoarea în timpul verii, 
clăteşte părul cu ceai şi nuanţa va deveni 
mai proaspătă, fără să fie nevoie să stre- 
sezi podoaba capilară cu o nouă vopsire. 
Dacă ai părul blond, foloseşte ceaiul de 
muşeţel. Pentru părul şaten sau brunet, 
ceaiul negru este cel mai bun, iar pentru 
părul roşcat, foloseşte un de hibiscus.

Şampon cu ou. Este o combinaţie

spectaculos. Amestecă puţin şampon cu 
un ou, apoi aplică pe părul umezit. 
Masează delicat cinci minute şi apoi clă
teşte. Acest tratament ajută proteinele din 
ou să ajungă în interiorul firului şi să-i 
îmbunătăţească aspectul.

Reţetă pentru vârfurile deteriora
te. Combină câteva picături de ulei de 
măsline şi tot atâtea de ulei de santal, frea
că amestecul între palme, apoi netezeşte 
vârfurile părului cu el. Este o soluţie ime
diată, care face ca vârfurile deteriorate să 
arate bine şi să-şi păstreze supleţea mai 
mult timp.

[Putşxâtas© @®sinKMIte© ogQSQ®
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CUM POT FI PĂSTRAŢI CARTOFII IARNA
#  Cartofii, delicioşi în orice bucate
O sursă importantă de vitamina C, potasiu şi fibre, cartofii 

sunt nelipsiţi din meniurile de iarnă. Sunt legume ieftine şi spor
nice, care pot fi incluse în nenumărate preparate. Pot fi fierţi, 
prăjiţi, copţi sau gătiţi la aburi şi reprezintă garnitura clasică pen

tru diverse bucate din carne sau legume. Totodată, piureul de 
cartofi reprezintă o bază cremoasă şi uşor de modelat pentru 
preparate precum găluştele cu prune.

■  CELE MAI POPULARE SOIURI
Cartofii albi şi zemoşi sunt indicaţi pentru ciorbe, supe sau 

piureuri. Ei sunt mai buni fierţi şi constituie baza pentru supele- 
creme, indiferent de legumele pe care le mai adaugi.

Cartofii roşii cu miez alb sunt mult mai buni pentru copt 
sau pentru prăjit, deoarece au fibre mai tari şi rezistă mai bine 
la temperaturi ridicate.

Cartofii roşii cu miezul galben sunt indicaţi pentru salate, 
pentru plăcinte şi ca bază pentru umpluturi, precum colţunaşii 
sau pentru aluatul de papanaşi.

Tuberculii de cartofi sănătoşi, fără pete şi mucegaiuri, pot 
rezista toată iarna într-o cămară răcoroasă sau într-un balcon 
închis, unde nu există pericolul să îngheţe în nopţile geroase. 
Este bine să-i păstrezi în lădiţe de lemn sau în coşuri din nuiele 
să fie cât mai bine aerisiţi. Nu se recomandă să fie păstraţi în fri
gidere, pentru că umezeala din lăzile frigorifice îi ajută să încol
ţească timpuriu. Dacă îi cumperi la sac, este bine să-i scoţi la 
aer şi să-i pui pe rafturi în cămară, în straturi despărţite cu hâr
tie de ziar sau hârtie de copt.

Cu siguranţă v-aţi confruntat, la 
un moment dat, cu problema chiuve
tei înfundate. Aceasta este o chestiu
ne comună, de aceea vă recoman
dăm o soluţie naturală, pe care folo- 
sind-o veţi reuşi cu succes să desfun
daţi chiuveta.

Ori de câte ori vă confruntaţi cu o 
situaţie de acest fel, respectiv cu o 
chiuvetă înfundată cu tot felul de res
turi de mâncare, nu mai folosiţi chimi
cale periculoase şi scumpe.

Pentru a avea o chiuvetă curată şi 
fără miros neplăcut, oţetul şi bicarbo
natul de sodiu reprezintă cea mai 
bună soluţie. Calităţile acestor două 
produse sunt incontestabile în ceea 
ce priveşte desfundarea ţevilor. în acest scop este nevoie de 
1 cană de oţet, jumătate de ceaşcă de bicarbonat de sodiu 
şi 3 litri de apă fiartă.

Mai întâi turnaţi bicarbonatul de sodiu în canalizare, apoi 
turnaţi oţetul. Aveţi grijă să turnaţi oţetul încet. Lăsaţi câteva 
minute să acţioneze, în timpul acesta având grijă ca apa să fiar
bă.

După câteva minute (5-10), turnaţi toată cantitatea de apă 
fiartă în canalizare. După ce aţi turnat apa fiartă, deschideţi robi
netul şi lăsaţi apa rece să curgă 1-2 minute. Veţi observa ime
diat efectul.

Dacă doriţi să obţineţi şi un miros plăcut, stoarceţi o lămâie 
în apa fiartă, înainte de a o turna în canalizare.

>- Gătiţi gustos 
împreună cu noi!

•SAUrt de ciu
perci CU MAIONE
ZĂ şi usiuroi

Ingrediente: 250-300 g ciuperci (conservate 
sau ciuperci proaspete, fierte 10 minute în apă cu 
sare), 150g maioneză, 1-2 căţei de usturoi, pătrun
jel tocat sau mărar, sare, piper.

Mod de preparare. Ciupercile tăiate feliuţe şi 
scurse bine de zeamă se amestecă uşor cu maio
neza. Se adaugă usturoiul pisat, sarea, piperul şi 
pătrunjelul sau mărarul tocat mărunt. Se pune la fri
gider pentru o oră, după care se serveşte cu pâine 
obişnuită, pâine prăjită sau garnitură la o friptură.
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Viaţa, preacuparea şi necazul 
ţăranilor de pe valea Prutului
Istoria unui sat nu se uită. Ea trebuie  studiată, căci conţine  

m ulte exem ple bune pentru generaţiile  ce vin.
După spusele buneilor şi 

străbuneilor aflăm o mulţime de lucruri 
interesante din istoria satului nostru.

Localitatea Costiceni este situată 
pe malul stâng al râului Prut. Prin anul 
1850 în sat locuiau aproximativ 50 de 
familii. în fiecare familie erau câte 7- 
10 copii. Casele oamenilor au fost 
construite pe furci şi tencuite cu lut, 
acoperite cu paie sau stuf.

Majoritatea oamenilor pe atunci 
îşi câştigau bucăţica de pâine la 
boierii ţarişti care stăpâneau pământul 
nostru, alţii munceau la pădure. 
Ocupaţia cotidiană a românilor 
basarabeni în această zonă era 
creşterea animalelor şi păsărilor.

Un rol extrem de important în dez
voltarea satului Costiceni a jucat râul 
Prut. Pe râul Prut erau mori de apă 
unde se măcina făină pentru pâine. 
Gospodinele din sat spălau rufele, iar 
bărbaţii pescuiau. Locul de odihnă era 
tot aici. Se spunea că în acea perioa
dă, în râul Prut era foarte mult peşte. 
Pescarii prindeau numai peştele 
mare, iar pe cel mic îl lăsau să creas
că. în apa Prutului existau mai multe 
specii de peşte, iar apa avea calităţi 
curative. în perioada prielnică, morile 
de apă lucrau fără oprire, slujindu-i pe 
ţărani la bine şi la greu. lama ele nu 
funcţionau, în schimb erau şi mori de 
vânt.

Viaţa sătenilor aşezaţi cu traiul pe 
malul stâng al Prutului era foarte 
complicată din cauza inundaţiilor. 
Deseori, în munţii Carpaţi cădeau 
multe precipitaţii. în luna mai a anului 
1850 apa râului Prut s-a ridicat brusc. 
Toate casele au fost inundate. 
Oamenii şi animalele au părăsit satul 
şi s-au strămutat pe deal, la un loc mai 
înalt. După ce apa a scăzut, boierul 
care stăpânea pământul le-a propus

ţăranilor să-şi mute satul pe deal. 
Câteva familii au căzut de acord şi pri
mind câte un hectar de pământ s-au 
mutat cu traiul pe coasta dealului, 
însă, majoritatea oamenilor nu au fost 
de acord cu propunerea boierului. Au 
construit din nou case în valea 
Prutului, motivând că aici este apă, 
peşte, pădure, adică viaţă. Aşa şi a 
rămas satul în valea Prutului, chiar şi 
ţăranii care s-au mutat pe coasta 
dealului s-au reîntors.

Cu timpul satul s-a mărit, în

fiecare an creştea numărul de familii. 
Din cauza ploilor din Carpaţi nivelul 
apei în râul Prut din nou se ridica, fiind 
inundate toate gospodăriile din sat. 
După spusele bătrânilor, inundaţia 
avea loc la fiecare 5-7-13 ani.

în anul 1911, peste locuitorii satu
lui Costiceni din noi a venit „Prutul 
mare”. Localnicii au fost nevoiţi iarăşi 
să-şi părăsească gospodăriile. în 
acea perioadă în valea Prutului au 
locuit asemenea gospodari ca Anton 
Raţă, Dumitru Văcăraş şi Semion

Scorocârjă, care şi-au construit case 
noi lângă calea ferată.

Cu timpul, localitatea a crescut. 
Părţile componente ale satului 
Costiceni erau cătunele Dumeni şi 
Holbăneni. Fiecare cătun avea câte 
trei mori de apă şi de vânt. Morile de 
vânt erau în proprietatea lui Leontie 
Raţă şi Andrei Cârstea. Peste un timp, 
în sat au apărut şi mori cu folosirea 
cailor. Morile cu folosirea cailor lucrau 
mai mult în timpul iernii. în acea 
perioadă, aceste mori aparţineau lui

Constantin Lupoi, Dumitru Colac, 
Roman Sajin, Mihai Vatamanu şi 
Simion Budeanu. Morile erau purtate 
de 4 cai, însă cu scurgerea timpului 
Mihai Vatamanu şi Simion Budeanu 
au montat o moară cu motor.

Strămoşii noştri s-au folosit mult 
timp de morile de apă şi de vânt. 
După cel de-al Doilea război mondial, 
odată cu „eliberarea” sovietică s-a 
stabilit o nouă graniţă pe Prut. Morile 
de apă, ca simbol al satului Costiceni, 
au fost distruse sau părăsite.

în timpul colectivizării a fost mon
tată o moară cu motor. în anul 1969, 
la Costiceni, din nou a avut loc o mare 
inundaţie în valea Prutului. Aici au fost 
distruse 124 de gospodării. Populaţia 
nu dovedea să salveze animalele, 
copiii şi bătrânii, însă cu ajutorul lui 
Dumnezeu toţi au rămas nevătămaţi, 
în ajutor au sosit trei maşini militare de 
tipul „Amfibia”, care au ajutat consăte
nii. în acel an, multe familii au părăsit 
valea Prutului din zona inundaţiei.

Statul de atunci, începând de la 
Mahala până la Mămăliga, a luat 
măsuri urgente la întărirea malurilor 
Prutului. Timp de câţiva ani, au fost 
întărite malurile Prutului cu plăci de 
beton, piatră şi alte materiale. Luncile 
din valea Prutului la fiecare trei ani 
erau curăţite. La Costiceni funcţionau 
brigăzi speciale de oameni, care 
lucrau la întărirea malurilor Prutului. 
Lucrătorii erau conduşi de inginerul 
Andrei Cuşnir. în perioada anilor 70- 
75 s-au construit diguri puternice din 
piatră şi beton care au schimbat albia 
râului Prut. Apa Prutului nu mai spăla 
din malurile sale.

După desfiinţarea Uniunii 
Sovietice, lucrările s-au oprit. în anii 
2008 şi 2010 în localitatea Costiceni 
din nou a avut loc o mare inundaţie, 
cu mult mai mare decât cea din 1969.

Luncile din valea Prutului s-au 
transformat în păduri. Cel mai 
periculos loc este pădurea de la 
Şendreni, fiindcă ea a împiedicat 
scurgerea liberă a apei. După aceste 
inundaţii mari din 2008 şi 2010 statul 
ucrainean nu a luat nici un fel de 
măsuri la întărirea malurilor râului 
Prut.

Aici, în decursul multor decenii 
viaţa a devenit prosperă. Apa râului 
Prut a fost întotdeauna blândă, dar şi 
crâncenă cu locuitorii satului nostru.

Andrei COLAC, 
veteran al muncii din satul 

Costiceni, raionul Noua Suliţă

Trecerea In revistă 
a activităţii colectivelor 
de artişti amatori din Stălineşti

în miez de Brumărel, la Stă
lineşti, raionul Noua Suliţă, când 
toţi creştinii sărbătoreau Acope
rământul Maicii Domnului, la Că
minul cultural, a avut loc trecerea 
în revistă a activităţii colectivelor de 
artişti amatori. în prezenţa specta
torilor şi a reprezentantului Secţiei 
de cultură Nouă Suliţă, Alexandru 
Demciucin, a fost prezentat un 
concert.

Au deschis concertul cele mai 
tinere şi talentate interprete -  Ma
rina Cuniţcaia şi Nastea Barbacari, 
prezentând lucrări muzicale reu
şite, fiind aplaudate de public. Pro
fesorul Şcolii muzicale, Ion Zbu- 
rliuc, cu orchestra sa, a produs o 
înviorare plăcută.

Duetul de clarinetişti -  Andrei

Jernovei şi Miroslava Mihailişina 
au interpretat, cu multă măiestrie, o 
lucrare muzicală. Apoi Andrei 
Jernovei, a cântat la flu ier un 
potpuriu de cântece moldoveneşti.

S-a prezentat la nivelul cuvenit 
şi solistul Căminului cultural, Euge- 
niu Rusnac.

Şi autorul acestor rânduri, a 
interpretat două cântece de muzică 
uşoară, fiind aplaudat după merit. 
Pe parcursul concertului, membrii 
colectivelor de dansatori au pre
zentat două dansuri moldoveneşti.

Celor prezenţi le-a rămas o 
impresie plăcută.

Sergiu BESPALCO, 
conducătorul artistic al 

Căminului cultural Stălineşti

Tu te cunoşti pe tine?
Este important să înţelegem ce este bine şi ce 

este rău, mai bine zis, să înţelegem ce-i face 
omului bine şi ce-i face rău. Pentru fiecare om viaţa 
este o căutare continuă a ideilor şi a oamenilor 
care, corect sau greşit, cred că îl vor putea

înţelege, îl vor putea îmbogăţi, îl vor 
putea împlini. Dar încă un lucru 
important în viaţă este să te poţi 
cunoaşte pe tine. Să ştii cine eşti, ce îţi 
place şi ce simţi. Dar puţini oameni îşi 
găsesc timp pentru aceasta: să stea de 
vorbă cu ei înşişi, să se împrietenească 
şi să se înveţe să se respecte. Când te 
cunoşti, abia atunci poţi să pretinzi să 
te cunoască şi alţii.

Lasă ceva frumos peste tot pe unde 
treci. Tocmai de aceea trebuie să 
învesteşti în tine. în visele tale, în 
dorinţele tale, în viziunea lumii pe care 
o ai, în timpul tău, şi în persoanele de 
lângă tine. Să te înveţi să te dezvolţi 
personal. învaţă-te să ierţi, şi să te ierţi. 
Să iubeşti, şi să te iubeşti. Să accepţi, 
şi să te accepţi. Să fii tu, ca să poţi oferi 
ceva. Să fii fericit, ca să poţi răspândi 
fericirea persoanelor de lângă tine. Noi 
mereu căutăm oameni cu aceeaşi 
poveste ca şi noi. Dar, în zadar trăieşti, 
dacă nu trăieşti prin emoţii. în zadar 
priveşti cu iubire în ochii celuilalt, dacă 
aceştia sunt pustii. în zadar îl prinzi de 
mână, dacă unirea degetelor nu vine 
din inimă.

Nu trăi viaţa celuilalt şi nu trăi pentru 
a-i impresiona pe alţii. Trăieşte-ţi viaţa 
ta, trăieşte-ţi visele tale. Şi nu uita că 
există o lumină ce nu poate fi umbrită, 
este în interiorul tău. Eşti tu. Permite-i 
luminii tale să strălucească peste lume. 

Nu-i nim ic dacă încă nu ştii cum să respiri 
sentimentele... Acest lucru se învaţă. Fiecare om 
poate să înveţe să iubească cu adevărat.

Igor ANDRONACHI 
P.S. Ştiu că prin ceea ce scriu nu pot 

schimba o lume greşită, dar pot schimba 
atitudinea greşită a lumii faţă de mine.
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în aceste zile de octombrie, binecuvân
tate de mila Bunului Dumnezeu, am vrea să 

ne deplasăm imaginar în orăşelul Hliboca 
şi să batem la uşa casei domnului

Andrei CRĂCIUN,
adresându-i:

La mulţi ani cu bucurie,
Suta s-o ajungi voios,
Dar şi-atunci chipul să-ţi fie 
La fel tânăr, luminos...
Adăugând în pomul vieţii încă un inel, 

domnul Andrei Crăciun se simte pe deplin 
fericit în mijlocul familiei: mult iubitei soţii Bogdana, care-i transmite din toată 
inima bunului soţ cele mai sincere urări de viaţă lungă, cu dorinţa fierbinte de 
a-l vedea mereu sănătos şi cu zâmbetul larg pe buze, ocrotit la tot pasul şi pe 
toate drumurile de Bunul Dumnezeu. Zile senine şi împlinirea celor mai sacre 
vise vin să-i mai dorească astăzi sărbătoritului părinţii şi bunicuţele, pentru care 
domnul Andrei, în împrejurările create, este stâlpul casei, cetatea de piatră şi 
un scut în faţa tuturor greutăţilor.

La aceste frumoase felicitări se alătură şi socrii, cumătrii, rudele şi prie
tenii, care îi doresc tot ce este mai frumos pe lume, ca florile şi sărutări
le dăruite cu prilejul zilei de naştere să-i împrospăteze buchetul vieţii cu 
mireasma purtătoare de fericire pe toate drumurile vieţii.

Scumpul nostru, să trăieşti /Viaţă lungă, ca-n poveşti.
Verile să te-nflorească, /Toamnele te-mbogăţească 
Şi anii ce-i împlineşti /La pătrat să-i înmulţeşti.

Cresc în sus, cum creşte pomul 
Din ţărâne către stea,
Soarele îmi luminează 
Şi-mi păzeşte creşterea.

Creşterea, educaţia acestui băieţel
e păzită nu numai de lumina soarelui, ci şi de grija neobosită a părin

ţilor. Este vorba despre

Valentin BUJENIŢA
din satul Mahala, raionul Noua Suliţă. La 19 octombrie, în casa aces

tei familii este sărbătoare -  fecioraşul Valentin împlineşte 10 ani. Este elev 
în clasa a 4-a la Şcoala medie generală din Ostriţa-Mahala. Nu uită nicio
dată de carte, nici de datoria de a-i ajuta pe părinţi în gospodărie, de a 
deprinde câte ceva de la tăticul. Creşte Valentin gospodar, cumincior, 
modest, sincer.

Cu prilejul acestei frumoase sărbători, cei care îl iubesc atât de mult -  mămica Lesea şi tăti
cul Andrei, care l-au crescut şi aidoma îngerului păzitor l-au ocrotit, îndreptându-i paşii numai spre 
bine, odată cu sincerele, călduroasele felicitări i-au pregătit multe surprize. îl felicită din toată 
inima cu ocazia zilei de naştere şi surioara Evelina, bunicuţele şi bunelul, toate rudele şi prietenii, 
dorindu-i sănătate, un viitor luminos şi fericit. Părinţii se mai adresează către fiu şi cu aceste ver
suri inspirate:
Tu, fiule, să nu te superi, /  Că-ţi dăm mereu poveţe,
Nu-i rea povaţa niciodată/ Nici chiar la bătrâneţe.
De aur să nu-mbraci vreodată /Cununi strălucitoare,
De n-ai purtat întâi pe frunte /Cunună de sudoare.
De nu ştii cum, sau nu ai vreme/ De a zidi o nouă casă,
Cu-a ta suflare încălzeşte/Casa părintească...

La 25 octombrie s-a născut un om distins, harnic care nu 
cunoaşte oboseala, este vorba despre domnul

Pavel COLAC
din frumoasa comună Costiceni, raionul Noua Suliţă. 

Dumnealui adună în pomul vieţii încă un inel, fapt care oferă 
prietenilor şi rudelor frumosul prilej de a-i evoca 

bogatele realizări.
Astăzi, în această zi aniversară, toţi acei care-l iubesc şi-i 

preţuiesc calităţile sufleteşti: familia, rudele apropiate, prietenii 
adevăraţi, îi aduc sincere cuvinte de felicitare şi-i doresc, odată 
cu tradiţionalul “La mulţi ani!”, multă sănătate şi binecuvântare 
de la Bunul Dumnezeu. Maica Domnului să-l ocrotească şi 

să-i dăruiască puteri pentru a-şi continua nobila menire pământească. Fie ca boabele 
omeniei, înţelepciunii şi ale dragostei faţă de semeni să înflorească şi să rodească. Belşug 
în casă şi pe masă, şi aceste rânduri poetice:
Binele să te însoţească, /Dumnezeu să te păzească 
Şi tot el să-ţi dăruiască /Sănătate şi putere,
Că-i cea mai de preţ avere. /Să nu ştii de supărare 
Fie-ţi cerul numai soare.

Un cer senin şi fără nori /  în calea ta să fie,
Să ai în viaţă numai flori,/ Succes şi bucurie!
...îi adresează astăzi domnului

Andrei COCIURCA
scumpii părinţi şi cele mai dragi şi apropiate fiinţe, ini

mile cărora sunt cuprinse astăzi de sentimentul împlinirilor 
frumoase ale feciorului la zi aniversară, când Dumnezeu 
i-a mai dăruit o toamnă bogată, ce şi-a aşternut culorile ei 
de basm în pragul gospodarilor de frunte din satul 
Berestea, raionul Noua Suliţă.

Şi astăzi, în cea de-a 21-a zi a lunii octombrie, când flo
rile toamnei îi surâd, parcă, în leagănul propriilor împliniri, 
părinţii îl felicită din toată inima, dorindu-i scumpului fecior 
tot binele din lume, mulţi ani de viaţă în cetatea fericirii, 

toamne bogate şi însorite, ca “pădurea, verde pădure” să-l adăpostească de ploile 
reci ale destinului, iar Mântuitorul să-i netezească prin mila Sa toate drumurile vie
ţii. Sperăm că la masa de sărbătoare în aceste clipe se află toţi cei dragi inimii, care 
vor ridica o cupă de şampanie pentru sănătate şi voie bună.

Cu cele mai înmiresmate buchete de flori se grăbesc să vină astăzi în 
ospeţie la mult stimata doamnă

Maria COZLOVSCA
din Crasna Storojineţului, lucrătoare în comerţ, care în aceste zile 

minunate de Brumărel îşi sărbătoreşte jubileul de 70 de ani, cele mai 
scumpe fiinţe şi toţi cei mai dragi inimii sale, pentru a-i adresa sincere 

urări de viaţă lungă, sănătate şi belşug, spunându-i din tot sufletul:
Azi, în zi de sărbătoare 
îţi dorim mărgăritare,
Pe tot drumul lung al vieţii 
Sub aripa tinereţii.
Urări cordiale, izvorâte din adâncul inimii 

Isunt aduse astăzi sărbătoritei şi din partea]
■deputatului în Consiliul Regional, dl Ştefan 

Mitric, dorindu-i din tot sufletul să cunoască numai gustul bunăstării şf 
norocului, mulţi ani fericiţi pe măsura bunătăţii sufletului şi numai împliniri fru-’ 
moaşe.

La mulţi ani!

La 16 octombrie, în miez de toamnă aurie, şi-a sărbătorit ziua de naştere doamna

Dina CHIFULEAC
din Noua Suliţă, o cititoare pasionată a săptămânalului “Libertatea Cuvântului”.
Cu ocazia zilei de naştere, un buchet de crizanteme îi dăruiesc 

colegii de facultate -  promoţia anului 1977 a Catedrei de Filologie 
Română şi Clasică a Universităţii cernăuţene, dorindu-i multă 
sănătate, tihnă sufletească, fericire şi bucurii, lumină şi căldură în 
suflet. i

La mulţi ani şi toţi buni, dragă Dina!

Angajăm şoferi de tir în una dintre cele mai bogate ţări din Europa -  
Norvegia. Condiţii: acte de identitate româneşti, minimum un an de 

experienţă în trafic, capabili să conducă camioane de marfă.
Detalii despre acest loc de muncă aflaţi la numărul de tel. 80679441882.

Omul vine precum pomul ca să crească, să iubească şi să lase urme după 
plecarea în lumea de umbre, pentru că viaţa omului continuă în faptele lui, în 
copii şi în memorie, care o poartă în suflet cei dragi. Colectivul pedagogic al CIE 
Mogoşeşti, raionul Herţa, împreună cu profesorii-absolvenţi ai Institutului pedagogic 
din Tiraspol, exprimă profunde condoleanţe doamnei Elena Acostachioaie 
(Gheorghiţa) şi aprind o lumânare de pomenire în legătură cu pierderea grea -  moar
tea soţului

Evghenii GHEORGHIŢA,
fost profesor la Institutul pedagogic T. G. Şevcenko din Tiraspol.

Dumnezeu să-l odihnească în împărăţia Sa şi fie-i veşnică pomenirea.

EV EN IM EN T
Ne aşteaptă încă un spectacol de zile mari, 

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

din Cernăuţi.j

Relaţii pentru organizarea de vizionări colective la tel.
0507301944
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sale, "Raising Malawi” , în acţiu
nile filantropice dedicate spriji
nirii programelor de educaţie şi 
sănătate pentru copiii din 
Malawi, din 2006 până în pre
zent. "Madonna face parte din 
numărul foarte mic al super- 
artiştilor a căror influenţă şi 
carieră depăşeşte domeniul 
muzical” , a indicat într-un comu
nicat de presă Janice Min, 
preşedintele grupului media The 
Hollywood Reporter-Billboard. 
"Datorită viziunii sale creatoare, 
a inovaţiei persistente şi dedică
rii cauzelor filantropice, ea este 
o sursă de inspiraţie pentru sute 
de milioane de oameni din 
lumea întreagă” , conform 
aceleeaşi Janice Min.

Anul trecut, Lady Gaga a 
primit această distincţie, care a 
mai fost acordată anterior unor 
artiste, printre care Katy Perry, 
Beyonce, Pink sau Taylor Swift.

Madonna, desemnată 
"Femeia Anului-2016”

Câştigătoarea a 
şapte premii 

Grammy a primit 
distincţia la cea de a 
11-a ediţie a eveni

mentului 'Temei în 
Muzică", organizat la 9 
decembrie la New 
York. Artista în vârstă 
de 58 de ani are un an

extraordinar, reuşind 
să adune peste 160 
milioane de dolari cu 
turneul său mondial 
'The Rebel Heart", 
ceea ce a propulsat-o 
direct în fruntea clasa
mentului all-time al 
artistelor cu cele mai 
mari încasări din tur
nee.

Madonna a fost aleasă să 
primească această distincţie şi 
pentru implicarea organizaţiei

2017
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Retipărirea materialului este 
posibilă doar cu consimţământul 
autorului.
Preluarea materialelor publicate 
în paginile ziarului este posibilă 
doar în cazul când se face 
referire la săptămânalul 
„Libertatea Cuvântului".
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