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CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA SI CONSILIUL REGIONAL CERNĂUŢI 
AU DECIS PROMOVAREA ÎN COMUN A 12 PROIECTE TRANSFRONTALIERE

Consiliul Judeţean Suceava şi 
Consiliul Regional Cernăuţi s-au 

reunit vineri într-o şedinţă comună, în 
cadrul căreia au adoptat o rezoluţie 
prin care s-a decis promovarea a 12 
proiecte transfrontaliere, cu o valoare 
totală de 8 milioane de euro, transmite 
Suceava News. Şedinţa comună a avut 
loc la Palatul Administrativ din 
Suceava, în prezenţa consilierilor 
judeţeni suceveni, precum şi a 45 de 
deputaţi din Consiliul Regional
Cernăuţi._____________________________

întâlnirea a fost prezidată de preşedin
tele Consiliului Judeţean Suceava, Gheor- 
ghe Flutur, şi de preşedintele Consiliului 
Regional Cernăuţi, Ivan Muntean, alături 
de aceştia fiind prezenţi şi prefectul 
judeţului Suceava, Constantin Harasim, şi 
guvernatorul regiunii Cernăuţi, Oleksandr 
Fisciuk. După o şedinţă maraton de aproa
pe patru ore, cele două consilii au votat cu 
unanimitate de voturi o rezoluţie, prin care 
se angajează să susţină în comun promo
varea mai multor proiecte europene trans
frontaliere prin Programul Operaţional
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Comun România -  Ucraina, care vizează vederea deschiderii unor puncte vamale,
investiţii în infrastructură de transport în precum şi proiecte în domenii precum

educaţia, sănătatea, situaţiile de urgenţă, 
promovarea patrimoniului cultural şi 
dezvoltarea mediului de afaceri. Şeful Ad
ministraţiei judeţene sucevene, Gheorghe 
Flutur, a declarat că cele două consilii vor 
trimite guvernelor din România şi Ucraina 
o adresă comună în care se prezintă nece
sitatea redeschiderii Punctelor de trecere 
“Vicovu de Sus -  Crasnoilsk”, “Climăuţi -  
Fântâna Albă”, “Ulma -  Ruska” şi “ Izvoa
rele Sucevei -  Şhepit” la cererea locuito
rilor din zonele de frontieră. Flutur a mai 
adăugat că cele două regiuni transmit o 
scrisoare comună către Guvernul Ucrainei, 
în vederea solicitării prelungirii drumului 
expres, "Bacău -  Suceava -  Şiret”, prevă
zut în Maşter Planul pentru Transport al 
României şi aprobat în data de 14 septem
brie 2016 de către Guvernul României, 
spre "Porubne -  Cernăuţi -  Ternopol” , 
având în vedere şi existenţa documentaţiei 
tehnice, respectiv a studiului de fezabilita
te. Nu în ultimul rând, Gh. Flutur a remar
cat că la conducerea Consiliului Regional 
Cernăuţi se află un etnic român, în timp ce 
unul dintre vicepreşedinţii Consiliului 
Judeţean Suceava este un etnic ucrai
nean, Viorel Seredenciuc. „Aceasta e o 
lume normală în care trebuie să trăim”, a 
spus Gheorghe Flutur.

Drumul spre Uniunea Europeană, împresurat 
de cruci si monumente funerare

Pe şoseaua Cernăuţi -  Porubne 
lipsesc marcajele rutiere. în conse
cinţă, numărul accidentelor este în 
continuă creştere. Marginea drumu
lui este plină de cruci şi monumente 
funerare, care crează o imagine 
apocaliptică. Autorităţile nu găsesc 
bani pentru nişte dungi de vopsea 
care să servească la organizarea 
circulaţiei rutiere şi evitarea acciden
telor grave soldate cu pierderi de vieţi

omeneşti. Acest drum nu a mai fost 
reparat capital încă din perioada 
sovietică. în ultimii 25 de ani gropile 
din asfalt erau periodic astupate. La 
sfârşitul verii trecute pe fondurile 
alocate de Vama Cernăuţi au fost re
parate trei porţiuni de drum pe o dis
tanţă de 8,15 kilometri. La acea vre
me se crea impresia că calvaruţşofe- 
rilor e pe cale să se încheie. însuşi 
guvernatorul regiunii, dar şi alţi şefu-

leţi mai puţin însemnaţi, s-au depla
sat la locul cu pricina pentru a vedea 
minunea aducând cu ei şi o droaie de 
jurnalişti care să consemneze eve
nimentul. După ce au aşternut stra
tul de asfalt euforia a dispărut şi luc
rurile au fost date uitării. Tutuşi, mai 
este un amănunt important -  marca
jele rutiere lipsesc cu desăvârşire de 
pe cele trei porţiuni de drum 
reparate. Suntem în prag de iarnă şi 
peste puţin timp vor cădea primele 
zăpezi spre disperarea automo- 
biliştilor care vor fi nevoiţi să conducă 
la întâmplare în lipsa marcajelor.

Anterior autorităţile anunţau că 
pentru întreţinerea şi reparaţia dru
murilor regiunea Cernăuţi va primi în 
acest an din Buget 52 milioane de 
grivne. Aceşti bani urmau să fie 
utilizaţi în primul rând pentru re
paraţia drumurilor naţionale, inclusiv 
a şoselei ce duce spre Punctul de 
trecere a frontierei „Porubne”. Felul 
cum sunt folosiţi banii pentru drumuri 
şi autostrăzi ar trebui să ajungă în 
atenţia organelor de drept, pentru că 
situaţia drumurilor din regiune pare 
să fie fără ieşire. în caz contrar, 
numărul simbolurilor funerare de pe 
marginea drumurilor noastre va 
creşte, conturând imaginea unui 
sinistru cimitir.

După cum a comunicat şeful 
Secţiei administrarea impozitelor 
pe avere a Inspecţiei Fiscale regio
nale de stat, Stepan Ghermaniuk, 
în decursul a nouă luni ale anului 
curent contribuabilii impozitului pe 
avere, luaţi la evidenţă, au vărsat 
în buget 4,1 milioane grivne, de 
patru ori mai mult decât anul tre
cut.

în corespundere cu normele 
Codului Fiscal, acest fel de impozit de 
referă la proprietarii, care au 
apartamente cu un spaţiu mai mare 
de 60 metri pătraţi şi case cu o 
suprafaţă mai mare de 120 metri 
pătraţi. în prezent persoanele fizice 
plătesc impozitul pe imobil pe anul
2015, normele neimpozabile fiind de 
120 metri pătraţi pentru apartament şi 250 pentru case. 
în anul următor impozitul pe imobil se va achita pe anul
2016, unde normele neimpozabile sunt de 60 metri pătraţi 
pentru apartament şi 120 metri pătraţi pentru casă. Taxa 
va fi de 1,18 grivne pentru fiecare metru pătrat de spaţiu 
locativ peste normă.

Amănunte -  la telefoanele 54-56-51, 54-60-23, sau 
nemijlocit la sediul Inspecţiei Fiscale regionale de stat pe 
adresa: or. Cernăuţi, str. Eroilor Maidanului, 200-A, birou
rile 208, 222 şi 223.

Secţia munca organizatorică a Inspecţiei Fiscale 
regionale de stat Cernăuţi

PENTRU SPAŢIUL LOCATIV MAI MARE RE 60 METRI 
PĂTRATI SE VA PLĂTI ÎN PLUS

Atentie!9
Trecem la ora de iarnă-2016

Ora de iarnă se aplică în fiecare an, în ultima noapte 
de sâmbătă spre duminică din luna octombrie. Aşadar,

trecerea la ora de iarnă 2016 se face în noaptea dintre 29 
octombrie şi 30 octombrie 2016 (ultima duminică din 
luna octombrie), schimbarea orei făcându-se astfel încât 
ora 4.00 a dimineţii de 29 octombrie 2016 devine ora 
3.00. Prin urmare, revenim la ritmul normal, pentru că ora 
de vară are drept scop economisirea energiei electrice, 
în acest mod se profită de lumina naturală mai multe ore 
pe parcursul zilei.

Schimbarea orei, fie ea de vară sau de iarnă, are, de 
cele mai multe ori, repercusiuni asupra psihicului şi 
sănătăţii populaţiei care are nevoie de o anumită perioa
dă de acomodare. Schimbarea orei poate perturba 
ceasul biologic şi odată cu el pot surveni şi dereglări hor
monale, mai ales în ceea ce priveşte melatonina, hormo
nul responsabil tocmai cu reglarea ceasului biologic al 
organismului. Scurtarea zilei ne afectează şi din punct de 
vedere emoţional, iar unii dintre noi putem experimenta 
de la stări de tristeţe la depresie. Mai mult, specialiştii 
consideră că schimbarea orei poate duce şi la instalarea 
asteniei de toamnă, care afectează în special femeile cu 
vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani.
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> - Alegeri în Moldova-2016

Dodon: Crimeea
este teritoriu al Federaţiei Ruse

f

Candidatul socialiştilor, Igor Dodon, consideră
Crimeea drept teritoriu al Federaţiei Ruse, relatează 
Radio Chişinău. Declaraţii în acest sens au fost 

făcute de liderul PSRM în cadrul unor dezbateri electorale, 
la postul RTR-Moldova, la care a participat împreună cu 
preşedintele PD, Marian Lupu. întrebat de moderator cui îi 
aparţine Crimeea, Dodon a declarat că peninsula e a 
Federaţiei Ruse. Atunci, însă, când i s-a cerut să spună cum 
înţelege el asta, Dodon a închis subiectul: „Eu am răspuns 
deja", a spus Dodon, citat de Rosbalt.

Pe 30 octombrie, moldovenii 
sunt chemaţi la urne pentru a-şi 
alege viitorul preşedinte. Este 
pentru prima dată, de la reforma 
constituţională din anul 2000, 
când preşedintele Republicii 
Moldova va fi ales prin vot direct 
şi nu în Parlament, după ce 
Constituţia ţării a fost modificată 
anul acesta. Lupta finală pare să 
se dea între candidatul pro-rus 
Igor Dodon şi candidatul pro- 
european Maia Sandu.

Locuinţă nouă
9

pentru o familie 
cu mulţi copii

Primarul oraşului 
Cernăuţi Oleksii 

Kaspruk într-un cadru fes
tiv a înmânat cheile de la 
noul apartament cu trei 
camere unei familii cu mulţi 
copii. Maria Odainyk de 30 
de ani are 10 copii: 4 băieţi 
şi 6 fetiţe. Cel mai mare 
copil are 14 ani, iar mezinul 
-  8 luni. Familia locuia într- 
un apartament cu două 
odăi în cartierul Sadagura 
împreună cu alte rude.

în total, 16 persoane. 
Apartamentul cu trei camere 
oferit de Consiliul Orăşenesc

are o suprafaţă de 100 metri 
pătraţi şi se află pe strada 
Rivnenska. Primarul Oleksii 
Kaspruk a îndemnat oamenii 
de bună credinţă să ajute 
această fam ilie să-şi ame
najeze noua locuinţă. „Apar

tamentul se află în casa pe 
care Consiliul Orăşenesc a 
construit-o pentru persoanele 
care facilitează de înlesniri. 
Sunt şi alte familii care trebuie 
să fie asigurate cu spaţiu loca
tiv”, a spus primarul.
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Sa larii prea mari, 
pentru parlamentari

începând din noiembrie curent, 
aleşii poporului vor primi salarii 
duble. Majorarea salarială, susţinută 
de 230 de parlamentari, va sărăci 
bugetul statului cu 1 miliard de 
grivne. Astfel, preşedintele Radei 
Supreme va primi un salariu lunar de 
43,5 mii de grivne, iar adjuncţii săi în 
jur de 40 de mii. Salariul unui deputat 
de rând va constitui 36,250 mii de 
grivne. în plus, pentru remunerarea 
muncii consilierilor, fiecare 
parlamentar mai are prevăzut în 
buget 23,2 mii de grivne lunar. 
Hotărârea privind majorarea salarială 
a fost votată şi de către deputaţii ce 
reprezintă regiunea Cernăuţi: Viktor 
Korol, Bogdan Onufrik, Grigore 
Timiş, Ivan Rybak, Oksana Prodan, 
Myhailo Gavriliuk, Maksym Burbak şi 
Mykola Fedoruk.

în acelaşi timp, aleşii poporului 
şi alţi funcţionari de stat nu se 
grăbesc să-şi declare averile. Pe 1 
septembrie a demarat campania 
depunerii declaraţiilor electronice 
despre veniturile lor şi a membrilor 
familiilor. După cum vedem, până în 
prezent deputaţii noştri se cam 
sfiesc să-şi pună veniturile la 
vedere, preferând să le ţină în 
secret. Potrivit legii, aceştia au 
exact două luni la dispoziţie pentru 
a completa declaraţia amintită. în 
cazul dacă funcţionarul încearcă să 
camufleze ceva, împotriva lui pot fi 
iniţiate proceduri penale. Sunt deja 
doi parlamentari bucovineni care au 
completat declaraţia de avere. Este 
vorba de Oksana Prodan şi Myhailo 
Gavriliuk.

LIPSA VACCINURILOR PENTRU COPII 
POATE DUCE LA EPIDEMII ÎN TOATA ŢARA

na. Părinţii se plâng că nu au de 
unde să cumpere vaccinuri pen
tru copii, în timp ce medicii anun
ţă că există riscul izbucnirii epide
miilor. în viitorul apropiat Ucraina 
se poate confrunta cu o epi
demie de tuse convulsivă şi ru- 
jeolă. Acestea sunt prognozele 
făcute de profesorul britanic

recent Ucraina. Actualmente în 
Ucraina imunizarea împotriva 
celor mai grave boli infecţioase s- 
a realizat în proporţie de 50 la 
sută. împotriva difteriei, teta- 
nosului şi tusei convulsive -  doar 
2%. Este cel mai mic indice la 
nivel mondial. Cauza situaţiei 
catastrofale privind vaccinarea

constă în numărul mare de 
refuzuri din partea părinţilor şi 
lipsa vaccinurilor înregistrată în 
ultimii ani. „Circumstanţele care 
au condus la izbucnirea focarelor 
de poliomielită se vor manifesta 
din nou. Pot apărea şi focare de 
rujeolă care se transmite foarte 
uşor. Dacă se va întâmpla acest 
lucru, vor muri mulţi copii”, a 
explicat David Salisbury. în anul 
2016 Ucraina s-a situat printre 
ţările cu cel mai mic nivel de vac
cinare. Pe parcursul acestui an a 
fost vaccinată doar jumătate din 
populaţie, a recunoscut şi vice- 
prim-ministrul Ucrainei, Pavlo 
Rozenko. „Ucraina, în anul 2016 
are cel mai mic nivel de vac
cinare nu numai în Europa, ci şi 
în toată lumea. Doar jumătate din 
populaţia ţării noastre este vacci
nată, cu toate că recomandările 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
ne sugerează că nivelul de vac
cinare ar trebui să fie de 95 la 
sută”, a spus oficialul.

Donald Trump: Politica lui Hillary 
ar putea declanşa Al Treilea Război Mondial

Candidatul republican la ale
gerile prezidenţiale din Statele Uni
te, Donald Trump, a spus că planul 
de politică externă în ceea ce 
priveşte Siria al contracandidatei 
sale, Hillary Clinton, ar putea dec
lanşa Al Treilea Război Mondial, 
relatează BBC News online. Acesta 
a spus că Statele Unite ar trebui să

se concentreze mai de
grabă pe eforturile de a 
învinge reţeaua teroristă 
Stat Islamic decât de a-l 
convinge pe Bashar al- 
Assad să se retragă de 
la putere. Hillary Clinton 
a propus instituirea unei 
zone de interdicţie 
aeriană deasupra Siriei, 
măsură despre care unii 
cred că ar putea 
conduce la un conflict cu 
forţele armate ruse. „O 
să ajungem la Al Treilea 

Război Mondial, dacă o ascultăm pe 
Hillary Clinton în ceea ce priveşte 
Siria. Rusia este o ţară dotată cu 
arme nucleare, dar o ţară unde 
acestea funcţionează, spre deose
bire de alte state în care doar se 
discută despre ele“, a spus el.

Pagină realizată de Mihai URSU
I
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nASOCIAŢIA „ARON PUMNUL 
REVINE ÎN VIATA PUBLICĂ 
A COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI

Sâmbăta trecută la 
Cernăuţi au fost 

marcate în mod diferit 
două jubilee de douăzeci 
şi cinci de ani: cel al 
Institutului Bucovina din 
Rădăuţi al Academiei 
Române şi al Asociaţiei 
ştiinţifico-pedagogice 
„Aron Pumnul” din 
Ucraina.

Dacă primul eveniment, prin 
comunicări ştiinţifice şi rapoarte de 
bilanţ al unei activităţi de cercetare 
rodnice în domeniul istoriei 
Bucovinei, s-a desfăşurat la Cen
trul Cultural Român „Eudoxiu Hur- 
muzachi” cu asistenţă mai nume
roasă, onorată prin prezenţa sa de 
Consulul General al României la 
Cernăuţi, Eleonora Moldovan, cel 
de al doilea a constituit o conferinţă 
de dare de seamă şi alegeri, con
vocată la 12 ani după cea prece
dentă, la ea participând un număr 
nu chiar atât de mare de pedagogi 
din raioanele regiunii. Au lipsit chiar 
fotografii-cronicari ai vieţii culturale 
a românilor nord-bucovineni. Dacă 
în cadrul primului eveniment 
cercetători din România şi 
Cernăuţi au avut posibilitate să 
opereze cu un factaj bogat, la 
conferinţa de la Casa Naţională a 
Românilor s-a vorbit mai mult des
pre problemele atât ale Asociaţiei 
„Aron Pumnul”, cât şi ale 
învăţământului în limba română 
din regiune, precum şi din Ucraina 
în general. Preşedintele Asociaţiei 
,Arc>n Pumnul”, doctorul în ştiinţe 
fizico-matematice Aurel Constan- 
tinovici, a găsit argumente să expli
ce că în ultimii doisprezece ani s-a 
desfăşurat o anumită activitate şi 
că în momentele importante pentru 
comunitatea românească aceasta 
nu a lipsit, ci a fost alături de ce

lelalte societăţi cultural-naţionale. 
Prin urmare, jubileul de 25 de ani 
de la constituirea Asociaţiei nu 
poate fi trecut cu vederea, există 
realizări, dar şi posibilităţi de a 
înviora activitatea acesteia, a 
accentuat domnul Aurel Constan- 
tinovici. Nu e nevoie de „apă vie”, 
ci de un viu interes al tuturor inte
lectualilor români din ţinut faţă de 
soarta şcolilor româneşti, numărul 
cărora e în scădere. Anume des
pre aceasta au vorbit domnii 
Arcadie Moisei şi Dumitru Coval- 
ciuc, care au reuşit până la con
ferinţă să prezinte comunicări şi la 
întrunirea jubiliară a Institutului

Bucovina. Veteranul învăţămân
tului public, Arcadie Moisei, s-a 
referit la situaţiile în care pot nimeri 
multe şcoli din satele româneşti în 
rezultatul optimizării învăţămân
tului şi creării aşa-numitelor „şcoli 
de bază”. Şi a explicat conflictul 
apărut în jurul şcolilor medii din 
Bălcăuţi, Nesvoia şi Stălineşti, care 
au refuzat să fie transformate în 
filiale ale „şcolii de bază” din 
Mămăliga, aşa cum au decis la 
sesiune deputaţii comunităţii terito
riale Mămăliga. Acest conflict, 
soluţii pentru care se caută deja în 
sala judecăţii, este o avertizare 
cum nu trebuie să se procedeze în

cazul creării comunităţilor teritoria
le.

Procesul de descentralizare şi 
de creare a comunităţilor teritoriale 
abia începe, iar odată cu el -  şi 
încercările grele pentru şcolile 
noastre. în cazul dat multe depind 
de înşişi părinţii şi de atitudinea 
fermă a societăţilor româneşti, a 
opinat scriitorul Dumitru Covalciuc. 
Or, creşterea numărului şcolilor 
mixte este rezultatul atitudinii 
pasive a părinţilor. Iar domnul IlieT. 
Zegrea, preşedintele Societăţii 
Scriitorilor Români din Cernăuţi, 
cel care mai la toate întrunirile nu 
uită să vorbească despre proble

mele şcolii, a comunicat că a avut 
posibilitate să discute cu vice
preşedintele Asociaţiei „Aron 
Pumnul”, Mircea Pilat, să viziteze 
mai multe şcoli din raioane, unde 
unii şefi din învăţământ refuzau să 
răspândească acolo revista 
literară. Dacă pierdem învăţă
mântul în limba maternă, pierdem 
şi cartea românească, a conchis 
scriitorul llie T. Zegrea.

Un alt veteran al învăţă
mântului public, dl Ion Grinceşin, a 
abordat problema manualelor în 
limba română: „Cum, oameni buni, 
poate fi tradus un manual în timp 
de o lună şi jumătate?”, s-a 
întrebat el şi, explicând nivelul ca
litativ redus al unor manuale 
şcolare.

Putem înţelege şi cuvântul mai 
apăsat rostit de activiştii So
cietăţilor „Mihai Eminescu” şi „Gol- 
gota”, domnii Octavian Voronca şi 
Octavian Bivolaru, şi observaţia 
preşedintelui Societăţii regionale 
„Golgota”, domnul profesor llie 
Popescu, referitor la faptul că la 
activitatea Asociaţiei ,Aron Pum
nul” trebuie antrenate şi cadre uni
versitare. Ei toţi, precum şi cei 
prezenţi la conferinţă, vor s-o vadă 
drept o Asociaţie combativă, apă
rătoare a intereselor învăţămân
tului în limba română. Poate de 
aceea în componenţa prezidiului 
Asociaţiei au fost alese câteva per
soane tinere, bunăoară directorul 
Şcolii medii din Oprişeni, Nicolae 
Bodnariuc, jurnalistul Marin Gher- 
man. Preşedinte a fost ales dom
nul Mircea Pilat, iar domnul Aurel 
Constantinovici a rămas pre
şedinte de onoare.

Problemele învăţământului în 
limba română sunt complicate, iar 
pentru rezolvarea lor cu succes e 
nevoie de eforturile tuturor so
cietăţilor naţional-culturale din ţinut 
-  aceasta este concluzia con
ferinţei.

UN MEDIC DE FAMILIE, AVÂND NUMAI 
STETOSCOP, NU SE POATE REALIZA

ocrotire a sănătăţii. Actualul sistem, 
care a fost aproape ideal pentru orân
duirea socialistă, nu se înscrie în 
noile realităţi politice, economice şi 
sociale ale Ucrainei.

Deficitul permanent de resurse finan
ciare cere căutarea şi aplicarea celor mai 
optime modele în sistemul de ocrotire a 
sănătăţii. în momentul de faţă 80 la sută 
din mijloacele bugetare prevăzute pentru 
dom eniul ocro tirii sănătăţii sunt 
repartizate pentru tratamentul staţionar, 
ia r 20 la sută -  pentru policlinici. însă 
starea sănătăţii popula ţie i nu se 
îmbunătăţeşte, fiindcă la staţionar nime
resc deja oameni bolnavi. La staţionar nu 
se întreprind acţiuni de profilaxie a bolilor, 
de aceea urmează să fie schimbată filo-

Ucrainei privind îmbunătăţirea asistenţei 
medicale acordată populaţiei, în care un 
rol deosebit îi revine meidicinii primare. 
Până în anul 2011 n-a fost folosită la nivel 
legislativ noţiunea de centru al medicinii 
primare, precizează profesorul, doctorul 
în ştiinţe medicale, preşedinte de 
onoare al Asociaţiei medicilor de 
familie din regiunea Cernăuţi, Simion 
BILEŢCHI:

-  La mijlocul secolului trecut a cunos
cut o dezvoltare medicina de sector. 
Lucrau terapeuţii şi pediatrii de sector. 
Aceştia efectuau un volum mare de 
muncă în toate direcţiile. Adică acordau 
primul ajutor medical în mai multe dome
nii înguste ale medicinii. Apoi în fosta 
Uniune Sovietică a început să se dez
volte asistenţa medicală specializată -

cardiologie, neurologie, urologie etc. 
Aceasta se referă nu numai la medicii 
terapeuţi, ci şi la medicii pediatri. S-a 
întâmplat aşa că medicul de sector sau 
medicul primar a rămas fără pacienţi, 
ultimii preferând să fie deserviţi de medici 
specialişti de profil. în rezultat, s-a redus 
centrul de interese al medicilor de sector.

Paralel a început să se dezvolte 
reţelele staţionare. A crescut numărul 
paturilor de spital. în perioada aceea 
aceasta era îndreptăţit. Pe urmă s-a 
calculat şi s-a ajuns la concluzia că aşa 
ceva este costisitor. Reiese că nimeni nu 
se ocupă la modul cuvenit cu pacientul. 
Medicii specialişti sunt cointeresaţi să 
aibă mai mulţi pacienţi şi a scăzut activi
tatea în ceea ce priveşte profilaxia bolilor, 
în toată lumea s-a observat că, în pofida 
faptului că în medicină sunt alocate 
m ijloace însem nate, creşte numărul 
îmbolnăvirilor de boli neinfecţioase.

Dar viaţa nu stă în loc, au apărut alte 
provocări. Şi a apărut necesitatea trans
form ării acestui sistem. Intensitatea 
modului de viaţă a dus la creşterea boli
lor cardio-vasculare. Ele constituie cam 
60 la sută din numărul bolilor de care 
suferă populaţia. Este o adevărată epi
demie neinfecţioasă. Trebuie să explicăm 
de ce s-a întâmplat aşa, ce măsuri trebu
ie întreprinse. în întreaga lume a început 
reform area sistem ului de ocrotire a 
sănătăţii, punându-se accentul pe medi
cina primară. Adică pe medicina de fam i
lie. Medicul de familie este integratorul 
tuturor problem elor pacientului. Mie 
îmi place această apreciere şi o folosesc 
permanent, căci un singur medic trebuie 
să cunoască toate problemele pacientu
lui. El este interesat ca oamenii să fie 
sănătoşi.

în momentul de faţă Ucraina deţine 
primul loc în Europa după numărul de 
paturi de spital în raport cu numărul 
populaţiei. Aproape de două ori mai 
mult. E ceva paradoxal, căci bugetul nu- 
i chiar atât de mare. întreţinerea paturi
lor de spital prevede cheltuieli enorme, 
ceea ce bogata Europă nu-şi permite. în 
cazul dat capătă o importanţă deosebită 
medicii de familie, care pot descoperi la 
timp îmbolnăvirile, a le trata şi preveni, 
iar în cazul când se cere neapărat 
intervenţia medicului specialist, el îşi 
îndreaptă la timp pacientul la medicul 
specialist de profil. Aceasta este mai 
ieftin şi mai eficient. Cu alte cuvinte, 
este vorba de fo los irea  ra ţională a 
m ijloacelor financiare. Şi din punctul de 
vedere al medicinii, şi din cel financiar 
m edicina de fam ilie  are mari 
perspective.

Cadrele decid totul -  aşa a fost 
cândva, aşa a rămas şi astăzi. în acest 
plan, dintre colegii noştri din generaţiile 
mai în vârstă nu toţi pot deveni medici 
de familie. Lor li se oferă posibilitatea să 
lucreze până la pensionare ca medici 
specia liş ti de profil. însă se pune 
accentu l pe tinerii m edici. Aceştia 
acceptă să fie medici de familie, să 
lucreze individual. Trecerea la medicina 
de fam ilie este o revoluţie. O revoluţie în 
conştiin ţa oamenilor, în cazul dat a 
medicilor. Trebuie schimbată filozofia lor 
faţă de medicină în genere. Medicina de 
fam ilie înseamnă şi o concepţie nouă 
faţă de problem ele re feritoare la 
sănătatea oamenilor. Unii medici, şi nu 
numai ei, cred că medicina de fam ilie îi 
coboară pe medici la nivelul felcerilor. 
Nu este aşa. A purta răspundere de 
sănătatea pacienţilor, a asigura sănăta
tea a cât mai multor oameni prin profila
xia bolilor, propagarea modului sănătos 
de viaţă, este o mare fericire pentru un 
m edic adevărat. Potriv it date lo r 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănă
tatea unui om în proporţie de 50-60 la 
sută depinde de modul de viaţă.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Cetăţean străin im plicat într-un accident rutier
Accidentul s-a produs în cen

trul raional Storojineţ. La 
una din intersecţii s-au tamponat 
un automobil „Lada Kalina” şi un 
BMW cu numere de înmatriculare 
străine.

în urma impactului, şoferul 
BMW-ului a suferit serioase traume 
şi a fost spitalizat. Pasagera, care 
se afla alături de el nu a avut de 
suferit. Şoferul „Ladei”, în vârstă de 
70 de ani, a fost şi el spitalizat în 
stare de preinfarct. Medicii au expli
cat că acestea ar putea fi urmările 
stresului, pe care bărbatul l-a suferit 
în timpul accidentului.

Pisici ucise de o femeie bolnavă psihic

O femeie în etate a ajuns la 
spitalul de psihiatrie după ce a ucis 
cinci pisici, pe care le avea în 
îngrijire, şi i-a aplicat lovituri de cuţit 
unei vecine, care a încercat s-o 
împiedice. Femeia locuia pe strada

Kiivska din Cernăuţi, odinioară a 
lucrat ca pedagog în una din 
instituţiile de învăţământ superior din 
centrul regional şi ajuta animalele pe 
baze de voluntariat. Ea ţinea acasă 
opt pisici şi un câine. Din păcate,

însă, în ultimul timp comportarea ei 
s-a schimbat radical. Femeia a 
încetat să mai aibă grijă de prietenii 
săi patrupezi, ba chiar îşi bătea joc 
de ei. Uneia dintre prietenele 
acesteia i s-a făcut milă de bietele 
animale şi ea le-a comunicat despre 
acest caz lucrătorilor azilului pentru 
animalele abandonate. însă, timp de 
patru luni femeia nu le-a dat voie să 
intre în casă. în cele din urmă, din 
pricini necunoscute, femeia a omorât 
şase pisici şi s-a năpustit cu cuţitul 
asupra unei vecine, care a încercat 
s-o oprească. Când la faţa locului au 
fost chemaţi lucrătorii organelor de 
drept au descoperit în casă doar 
două pisici şi un câine sleiţi de 
foame şi bolnavi. Femeia a fost 
spitalizată la psihiatrie.

Autobuzul „Harkiv-Cernăuţi” 
implicat în accident rutier
la iitom ir

Accidentul s-a produs pe la ora 01.30 în noaptea de 
duminică spre luni în centrul regional Jitomir. Potrivit unor 
surse ale poliţiei, şoferul autocamionului „Renault”, în 
vârstă de 20 de ani, locuitor al oraşului Jitomir, nu a 
acordat prioritate şi a admis tamponarea în plină viteză 
cu autobuzul de pasageri MAN, care se deplasa pe 
itinerarul „Harkiv-Cernăuţi” şi era condus de un locuitor al 
ţinutului nostru în vârstă de 44 de ani. în urma impactului, 
pasagerul în vârstă de 18 ani, care se afla în cabina auto
camionului, a decedat din cauza traumelor primite. 
Şoferul autocamionului şi încă un pasager, precum şi doi 
pasageri din autobuz au fost spitalizaţi. A  fost demarată 
o anchetă în baza articolului 286 punct 2 (încălcarea

regulilor de circulaţie rutieră). Continuă elucidarea 
pricinilor şi circumstanţelor în care s-a produs impactul.

Traficant de fiinţe vii 
condamnat la cinci ani 
de închisoare

Recent a 
intrat în vigoare 
hotărârea Jude
cătoriei raionale 
din Hliboca în pri
vinţa unui locuitor 
al ţinutului, care, 
împreună cu alţi 
doi complici, a 
organizat un 
canal de trecere 
nelegitimă peste 
Frontiera de stat 
a Ucrainei a unor 
cetăţeni străini.
Potrivit rolului, ce- 
i revenea, bărba
tul urma să-i 
transporte cu 
maşina proprie până la 
Frontiera de stat ucrai- 
neano-română pe patru 
cetăţeni ai Indiei, care

de şedere temporară pe 
teritoriul Ucrainei. Mai 
departe, un complice 
de-al său urma să-i

conducă pe cei patru 
străini pe teritoriul 
României, ocolind punc
tul de trecere şi control. 
Acest plan, însă a 
eşuat, deoarece la 
patru martie anul curent 
colaboratorii Serviciilor 
speciale i-au reţinut pe 
nelegali şi pe cei trei 
traficanţi de fiinţe vii. 
Judecata l-a recunoscut 
pe bărbat vinovat de 
comiterea unei infrac
ţiuni prevăzute de arti
colul 332 punct 2 al 
Codului Penal al Ucra
inei şi i-a pronunţat o 
sentinţă sub formă de 
privare de libertate pen
tru o perioadă de cinci 
ani. Amintim că un alt 
organizator al acestui 
canal criminal a fost 
condamnat la patru ani 
de puşcărie. Cel de-al 
treilea membru al gru
pului criminal îşi aşteap
tă încă sentinţa judecă
toriei.

O  n o u ă  ca p tu ră  
de co n tra b a n d ă  

în  ap ro p ierea  
g ra n iţe i d e sta t

Grănicerii au descoperit 15 
mii pachete de ţigări la o 

distanţă de numai 50 de metri de 
Frontiera de stat. „Marfa” a fost 
găsită în apropiere de pichetul 
„Seleatin”.

Nu departe de locul cu pricina 
apărătorii frontierei l-au reţinut pe un 
bărbat, care nu avea cu sine nici un 
act de identitate. U lterior s-a 
constatat că acesta este un locuitor 
al satului Seleatin. Fiind prins, 
practic, în flagrant, bărbatul nu a mai 
fost în stare să nege complicitatea 
sa la transmiterea ţigărilor. Lotul de 
contrabandă a fost transmis colabo
ratorilor Serviciului Fiscal de Stat, iar 
bărbatul va fi nevoit să răspundă în 
faţa legii.

Agresorul 
a fost reţinut

Poliţia de patrulare din centrul regional l-a reţinut 
pe urme proaspete pe un bărbat, suspectat că l-ar fi 
agresat fizic pe un cetăţean. Poliţiştii au fost chemaţi 
la faţa locului de nişte prieteni ai acestuia. Sosiţi la 
faţa locului poliţiştii l-au găsit pe bărbat cu capul 
însângerat. Colaboratorii organelor de menţinere a 
ordinii au aflat de la acesta că atacantul a fugit printre 
clădirile din apropiere. Stând de vorbă cu locatarii de 
acolo, poliţiştii au constatat că nişte bărbaţi 
necunoscuţi arendează un apartament în unul din 
blocuri. Inspectorii de poliţie au decis să stea de 
vorbă cu unul dintre ei. Bărbatul i-a asigurat pe 
oamenii legii că în apartament locuieşte de unul 
singur. Cu timpul, însă, el a recunoscut că locuieşte 
împreună cu fratele său. Fiind adus la faţa locului el 
a fost recunoscut de către reclamant. Bărbatul

Amatori
de lucruri străine

Doi indivizi, care duceau nişte saci cu lucruri de 
uz casnic şi tehnică, au fost observaţi de poliţiştii de 
la patrulare pe strada Kozaciuk din centrul regional. 
Când au dat cu ochii de poliţişti, aceştia au grăbit 
pasul. La întrebarea: de unde au luat lucrurile, 
bărbaţii nu au fost în stare să răspundă. Cei doi au 
fost aduşi la secţia de poliţie. Ulterior s-a constatat că 
bravii amatori de lucruri străine au curăţit în acea 
noapte două apartamente de pe strada Şevcenko. 
Acolo erau în toi lucrări de reparaţie şi hoţii s-au 
folosit de momentul când meşterii s-au retras în altă 
cameră pentru a lua masa. Cercetările continuă.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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„AL SAU INTRE STRĂINI Şl STRĂIN
INTRE Al SAI

Nu am împrumutat titlul de 
la un cunoscut film sovie

tic de aventuri. Este titlul celei 
de a treia cărţi de amintiri şi 
cugetări, scrisă de prim-secre- 
tarul fostului Comitet raional 
de partid Chiţmani, Dumitru 
FUNDIUR, care zilele aces
tea îşi va sărbători un jubileu 
remarcabil -  90 de ani.
Domnul Dumitru Fundiur a fost 
lider al comuniştilor din raionul 
Chiţmani timp de 15 ani, dar 
înainte de aceasta a deţinut 
posturi de răspundere în raioa
nele Putila, Vijniţa, Storojineţ şi 
Hliboca. Românii storojineţeni 
şi hliboceni, care îl ţin bine 
minte, îl apreciază numai cu 
cuvinte bune. De altfel, fostul 
funcţionar de partid posedă 
româna şi se bucură când, 
trăind într-un mediu lingvistic 
ucrainean, are posibilitate să 
schimbe o vorbă în limba româ
nă cu un interlocutor întâmplă
tor.

„Patriotismul vieţii” 
în opinia lui Dumitru 

Fundiur
„Ştiţi bine că raionul Storojineţ este unul 

internaţional. E populat de ucraineni, români, 
polonezi, evrei, romi. în raionul Hliboca, de 
asemenea, jumătate din număml populaţiei 
este română. Acolo n-a existat şi nu există 
nici urmă de şovinism. Nu cred că s-a deva
lorizat noţiunea de „simţul frăţiei”. în calitate 
de conducător al raionului am avut grijă ca la 
posturi de răspundere să fie numiţi repre
zentanţi ai acestor etnii. Nici un om care a 
trecut pragul biroului meu cu o plângere, nu 
s-a întors acasă fără un cuvânt şi un sfat 
bun. M-am străduit să fiu corect cu oamenii, 
nu am ridicat niciodată vocea, n-am ignorat 
nici o reclamaţie ...Ş i, după cum se spune în 
popor, pe nimeni n-am băgat în puşcărie. 
Vinovaţilor le-am oferit şansa să-şi „ispă
şească vina” prin muncă. Prin muncă cinsti
tă şi conştientă”.

Ascultându-I pe nonagenarul Dumitru 
Fundiur, mi-am amintit de cuvintele unui fost 
preşedinte de colhoz din raionul Chiţmani 
(de altfel, unicul preşedinte de etnie română

într-un raion ucrainean), care l-a numit pe 
primul secretar „o întreagă academie”. 
Experienţa lui de a lucra cu oamenii este, pur 
şi simplu, încântătoare.

,Anii adolescenţei i-am consacrat plaiului 
montan -  Putila, tinereţea -  raioanelor sub- 
montane, unde am obţinut ca pe pământuri
le cu fertilitate redusă de acolo să obţinem 
recolte nu cu mult mai mici decât pe lanurile

de cernoziom din raioanele de silvostepă ale 
regiunii. Iar cea mai frumoasă perioadă a 
vieţii - 1 5  ani -  am consacrat-o raionului 
Chiţmani -  fruntaş în regiune”.

Aruncând o privire retrospectivă spre 
acea perioadă a avântului său tineresc, 
nonagenarul Dumitru Fundiur rămâne la 
aceleaşi idealuri ale vieţii.

„Scopul major spre care tindeam era 
acela al bunăstării oamenilor. Atunci când 
omul trăieşte bine, e asigurat cu toate cele 
necesare, el nu face multă politică, el pur şi 
simplu este mulţumit de puterea care-i 
garantează un astfel de mod de viaţă. Dacă 
vreţi să ştiţi, acesta este un fel de patriotism, 
un „patriotism al vieţii” -  aşa-l numesc eu. 
Apoi urmează patriotismul neamului -  când 
omul ţine la obârşia sa, la cultura şi tradiţiile 
popomlui său. lată armonia care trebuie să 
dăinuie în societate”.

„Steaua de Erou” 
pierdută

în mrejele invidiei
„în cei 15 ani de activitate în postul de 

prim-secretar al Comitetului raional de partid 
Chiţmani m-am aflat mai mult în câmp, la 
fermă, pe sector, în mijlocul oamenilor decât 
în birou. Am căutat să adun în jurul meu spe
cialişti buni, cu iniţiativă. Le ceream disciplină 
şi muncă eficientă. Toate gospodăriile agrico
le din raion erau rentabile şi aveau pe contu
rile bancare sume solide. în acea perioadă, 
pe mijloacele financiare ale colhozurilor au 
fost construite zece şcoli, grădiniţe de copii, 
puncte medicale şi magazine la ferme. 
Experienţa agricultorilor chiţnăneni era apli
cată în întreaga regiune. Circa o mie de lucră
tori ai compbxului agroindustrial al raionului 
au fost distinşi cu ordine şi medalii -  pentru 
rezultate deosebite în muncă”.

La cei 90 de ani ai săi domnul Dumitru 
Fundiur are o memorie minunată -  ţine minte

nu numai numele conducătorilor unităţilor de 
producţie, ci şi ale specialiştilor din veriga 
medie. Căci a lucrat cu oamenii şi pentru 
oameni.

La sărbătorile de stat, când iese între 
oameni, domnul Dumitru Fundiur îmbracă 
sacoul încărcat cu ordine şi medalii. Toate 
sunt distincţii de muncă, iar însuşi Dumitru 
Fundiur este cavaler al muncii, un cavaler al 
onestităţii.

„Nu odată numele meu a figurat în lista 
persoanelor înaintate instanţelor superioare 
pentru a fi distinse cu cea mai mare menţiune 
-  Steaua de Erou al Muncii Socialiste şi întot
deauna se găseau „binevoitori” care făceau 
tot posibilul ca numele meu să fie şters din 
listă. Nu am primit nici ordinele cele mai 
însemnate, deşi meritam aceasta”.

Domnul Dumitru Fundiur ştia despre 
acest joc birocratic, îşi dădea seama de unde 
pornesc invidia şi suspiciunile. Nu poartă pe 
nimeni pică, ci este mulţumit de soarta sa. 
Steaua destinului său e mai strălucitoare 
decât cea de erou, pe care a meritat-o, dar n- 
a primit-o.

„Am muncit întru binele Ucrainei în com
ponenţa URSS, am muncit întru binele 
Ucrainei independente şi mă mândresc cu 
aceasta”.

„Telefonul meu a fost 
mereu interceptat...”
Steaua vieţii lui Dumitru Fundiur a răsărit 

departe de plaiurile bucovinene. S-a născut în 
regiunea Harkiv. Tatăl său, ostaş în armata 
austriacă în Primul război mondial, a nimerit 
în prizonierat şi a fost dus într-un lagăr în Ţinu
tul Sloboziilor. Acolo s-a căsătorit cu o ucrai- 
neancă. Mama sa a fost o activistă şi în anul 
1933, vizitând un spital cu bolnavi de tifos, s- 
a molipsit şi în scurt timp a decedat. Dumitru 
Fundiur ţine bine minte anii de foamete şi lip
suri. în anul 1937, când au început represiu
nile în masă, tatăl a aflat că un frate de al său 
trăieşte în Seleatin, localitate din Bucovina, şi 
prin intermediul Consulatului României la 
Harkiv, este repatriat în ţinutul nostru, scă
pând astfel de teroarea bolşevică. Micul 
Dumitru terminase trei clase şi la Seleatin a 
început învăţământul la şcoala românească 
de acolo. A învăţat limba română în jumătate 
de an.

în timpul celui de-al Doilea război mondial 
adolescentul Dumitru Fundiur nimereşte într- 
o tabără de prizonieri la Piatra Neamţ, 
România. Din câteva sute de persoane ţinute 
acolo, au rămas în viaţă numai 18, printre ei 
fiind şi premilitarul Dumitru Fundiur. Era în 
anul 1944 şi armata română a întors armele 
împotriva Germaniei fasciste. Deoarece avea 
numai 16 ani şi şase luni, el a fost lăsat la baş
tină. Iar la Seleatin erau încă nemţii. A  fost 
întemniţat de „ghestapo”, fiind bănuit că este 
agentul siguranţei. Apoi sovieticii l-au învinuit 
că este agentul „ghestapo”-ului.

„Am trăit mulţi ani cu asemenea suspecţii, 
chiar telefonul meu din biroul primului secretar 
al Comitetului raional de partid era intercep
tat...”.

Bănuieşte că, poate aceasta şi este una 
din cauzele că nu i s-a conferit titlul de Erou al 
Muncii...

Da, Dumitru Fundiur a fost comunist, 
funcţionar de partid, dar nu poate fi acuzat că 
n-a trăit cinstit şi onest. Locuieşte într-o casă 
obişnuită, modest, în mijlocul oamenilor care 
îl respectă foarte mult. Oare nu este un model 
de patriotism pentru actualii deputaţi şi con
ducători?

Vasile CARLAŞCIUC
în imagini: nonagenarul Dumitru 

Fundiur lângă căminul familial; 
împreună cu veteranii din raion 

(primul din stânga, rândul de jos).
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Obiceiurile nunţii de pe vremea bunicii 
au fost reproduse la Cernăuţi

AÎntoarcerea la tradiţiile străvechi devine 
o practică printre tinerii care îşi unesc 

destinele. O nuntă în stil tradiţional, la fel ca 
pe vremea bunicii, începe să devină o modă.

Ceremonial complicat, prilej de 
bucurie şi ospăţ -  Muzeul regional 
de arhitectură populară şi trai din 
Cernăuţi a organizat duminică, 23 
octombrie, o frumoasă sărbătoare

etno-folclorică numită „Nuntitul de 
toamnă”. Pe parcursul eveni
mentului, participanţii spectacolului 
au încercat să reproducă toate 
ritualurile tradiţionale de nuntă din

satele româneşti şi ucrainene din 
zona Bucovinei aşa cum se făcea în 
urmă cu aproximativ 60 de ani. 
Moment memorabil, cu multiple 
rezonanţe în universul spiritual al 
satului, nunta este tuiul dintre cele 
mai importante praguri rituale pe 
care fiinţa umană trebuie să-l treacă, 
pentru a-şi împlini existenţa. 
Constituirea noii familii sau „intratul 
tinerilor în rândul lumii” a fost şi 
continuă să fie, din perspectiva

mentalităţi tradiţionale, tui eveni
ment important al întregii comu
nităţi, la realizarea căruia au un 
aport, nu numai familiile, neamurile 
şi prietenii, ci toţi sătenii, indiferent 
de vârstă.

Pe vremea bunicilor, nunta era 
sfântă. Nimeni nu se abătea de la 
obiceiurile străvechi. Pregătirile 
începeau cu o săptămână înainte şi 
cuprindeau o serie de ritualuri meni
te să aducă noroc şi belşug celor care 
urmau să se căsătorească. Practic, 
fiecare gest, cuvânt, cântec, obiect de 
îmbrăcăminte, podoabă, îşi pierde 
funcţia iniţială, devenind însemne cu 
valoare simbolică ale rangurilor 
ceremoniale de mire, mireasă, cuscri, 
naşi, vomicei, druşte şi limitaşi. Prin

intermediul acestor însemne fetele şi 
feciorii, nevestele şi gospodarii 
devin personaje mitologice, cu roluri 
specifice, asumate cu maximum de 
solemnitate.

Alaiul de nuntă în frunte cu miri 
şi nănaşi prezenţi duminică în incin
ta Muzeului regional de arhitectură 
populară şi trai din Cernăuţi au pre
zentat câteva dintre cele mai impor
tante secvenţe ceremoniale ale miei 
nunţi tradiţionale româneşti şi ucrai
nene. Muzica şi voia bună i-au înso
ţit pe însurăţei. Vizitatorii muzeului 
au fost invitaţi să facă parte din alai, 
s-au bucurat şi au dansat alături de 
miri, au gustat bucate tradiţionale, 
iar nuntaşii au încins atmosfera 
îmbrăcaţi în costume populare.

Katea Svynarciuk îşi prezintă talentul 
în noul videoclip al lui Monatik

în cadrul proiectului „Supermodelul ucrainean” 
au rămas doar şapte participante.

Printre ele se află şi cemăuţeanca Katea Svynarciuk, în 
vârstă de 16 ani. De data aceasta, pentru prima dată din 
timpul celor trei ediţii ale proiectului, tinerele au avut 
posibilitatea să treacă un casting deosebit, datorită căruia, 
interpretul Dmytro Monatik a decis cine va fi personajul 
principal al noului său videoclip pentru piesa „Zâmbeşte”. 
Pentru a se califica, concurentele trebuiau să exprime în 
faţa camerei de luat vederi prin gesturi şi mimică o 
frântură din piesa nouă a lui Monatik, auzită pentru prima 
dată doar pe platourile de filmare. Mişcările şi 
comportamentul fiecărei fete trebuiau să corespundă exact

textului. Din primele clipe s-a constatat că fetele care au 
destulă practică în faţa camerelor de luat vederi şi a 
echipei de filmare, retrăiau foarte mult în prezenţa 
tânărului interpret. Rezultate bune au arătat doar câteva 
dintre modele, tuia dintre cele care a făcut faţă sarcinii a 
fost Katerina Svynarciuk. Potrivit lui Monatik, Katea a 
avut un zâmbet natural şi sincer. In plus, s-a descurcat 
foarte bine şi cu rolul pe care cemăuţeanca trebuie să-l 
însceneze şi în videoclip. Anume ea va deveni personajul 
principal din noul videoclip, realizat de Monatik, pentru 
piesa „Zâmbeşte”. Deci, suntem şi noi în aşteptarea noului 
videoclip care promite să fie tuiul de succes.

Pagină realizată de Cristina GOSTIUC
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exploatare. Lucrările de construcţie 
au costat 1.716 florini. Antreprenor 
al construcţiei a fost Abraham 
Niderliofen Hofen, iar lucrările au 
fost supravegheate de către Marin, 
inginer al magistraturii oraşului 
Cernăuţi. Clădirea s-a păstrat până în 
zilele noastre cu unele modificări 
interioare şi formează un corp unic 
cu noua clădire, construită aici în 
1969.

La 27 septembrie 1872 director

din Roşa, transformarea ei într-im 
centru de cultură, instruire şi 
educaţie au dus la faptul că mulţi 
dintre absolvenţii ei cu timpul au 
devenit intelectuali de vază, 
răspândind cultura şi limba maternă 
şi în alte localităţi din Bucovina.

Există date că la 1 februarie 1901 
Şcoala nr. 2 din Roşa cuprindea în 
procesul de instruire şi educaţie 561

iui colectiv coregrafic. Din rândul 
elevilor au apărut interpreţi de 
cântece româneşti.

In 1969 director a fost numit 
I. Grinciuc, căruia i-a fost sortit să 
obţină construcţia noii şcoli.

Despre ziua de azi a Şcolii medii 
nr. 10 veţi citi în numărul următor.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Este foarte greu 
să redai istoria 

de două secole a unei 
şcoli, unde au fost 
instruiţi şi educaţi mii 
şi mii de oameni. Cu 
atât mai mult a unei 
şcoli, care a stat la 
baza învăţământului 
în limba română în 
ţinutul nostru 
bucovinean. Şcoala 
de la Roşa (oficial -  
Şcoala medie nr.10 
din oraşul Cernăuţi) a 
apărut în zorii 
procesului de 
şcolarizare în Ţara 
Fagilor şi aceste 
rânduri, scrise în 
urma răsfoirii a unui 
număr enorm de 
documente, ne 
călăuzesc spre 
jubileul bicentenar al 
acestei instituţii de 
învăţământ, care va fi 
marcat la 5 noiembrie 
anul curent.

Ş coa la
si d irec to r ii ei
Documentele de arhivă atestă că 

Şcoala primară germano-română din 
Roşa a fost deschisă în anul 1816, iar 
dintr-im raport de activitate şcolară, 
datat cu 1 decembrie 1816, aflăm că 
la 1 decembrie 1816 Demeter 
Simighinovici a fost numit primul 
învăţător al acestei şcoli, activând 
aici până în 1818.

La început şcoala primară nu a 
dispus de local şi un gospodar din 
suburbie, cu suflet mare, s-a învoit să 
ofere în acest scop propria curte, 
unde se adunau cei 16 copii din 
suburbie, dornici să înveţe carte. 
Instruirea se făcea în limbile română 
şi germană. Elevii învăţau alfabetul, 
caligrafia, ortografia, tabla înmulţirii, 
socotitul şi religia.

Pe parcursul primilor doi ani de 
existenţă a şcolii, majoritatea 
cheltuielilor pentru desfăşurarea 
normală a procesului de învăţământ, 
în afară de salariul învăţătorului, erau 
suportate de comunitate şi părinţi.

Cel de-al doilea învăţător al 
şcolii din Roşa a fost Iohan Leviţki 
din Repujinţi, sat din actualul raion 
Zastavna. Şcoala era de acum 
frecventată de 83 de elevi, fapt care

Nesecat izvor

vorbeşte de la sine despre interesul 
mare al roşenilor faţă de ştiinţa de 
carte. Iohan Leviţki a deţinut postul 
de director de şcoală o perioadă 
destul de îndelungată -  până la 
mijlocul secolului al XlX-lea. Prin 
marea lui osteneală, în anul 1830 a 
fost elaborat proiectul primei clădiri 
a şcolii: un edificiu cu două etaje, 
cancelarie şi apartament pentru 
director. Construcţia şcolii a început 
în primăvara anului 1838 şi la 27 
noiembrie 1839 a fost dată în

al ştiinţei de carte
de copii, 337 erau de origine 
germană, 214 -  română, 7 -  
ucraineană şi 3 -  de origine 
poloneză. Aceste cifre erau o 
reflectare directă a mozaicului 
etnic real al suburbiei. Elevii îşi 
făceau studiile în chici clase cu 
limba română de predare şi în alte 
chici clase cu limba germană de 
predare. Din anul 1919 Şcoala 
primară din Roşa trece la limba 
română de predare a tuturor 
obiectelor, director fiind hică din 
ajunul Primului război mondial 
Mihail fon Galler.

în anul de învăţământ 1921- 
1922 la Şcoala primară de la Roşa 
învăţau 252 de elevi, clasele 
germane fiind trecute la Şcoala 
germană (actualmente Şcoala 
medie nr. 8). în anii 20 ai 
secolului trecut director al şcolii a 
fost Emil Foraş. în 1928 el este 
înlocuit de Emil Boca.

La începutul anului de 
învăţământ 1944-1945 şcolii i se 
oferă numărul de ordhi 10. Pe atunci 
ea avea pedagogi vestiţi, aceştia 
pregătind viitoare cadre didactice, 
căci mai mulţi absolvenţi îşi con
tinuau studiile la Şcoala pedagogică 
din Cernăuţi.

în ianuarie 1949 director al 
Şcolii nr. 10 a fost numit Grigori 
Tokarev, originar din Moscova, care 
a hivăţat limba română la o şcoală 
militară. în toamna anului 1953 
director devine T. I. Kirnicinyi. 
Anume atunci şcoala de la Roşa 
primeşte statutul de instruire 
politehnică. în anul 1958 conducerea 
şcolii o preia V. I. Covalciuc. Tot în 
acel an la şcoală este invitat M. 
Rozenţvaig, coregraf de la Teatrul 
din Cernăuţi, care a organizat un cor, 
o orchestră de instrumente populare,

al Şcolii primare dhi Roşa devhie 
Iohan Caminschi şi tot atunci 
instituţiei i s-a oferit numărul de or
din doi, ceea ce demonstra im
portanţa ei în ierarhia tuturor 
instituţiilor de învăţământ dhi capita
la Bucovinei. Despre aceasta mărtu
riseşte şi numărul permanent 
crescând al elevilor. Dacă hi anul de 
învăţământ 1878-1879 şcoala era 
frecventată de 176 de elevi, hi 1893- 
1894 -  de 342 de elevi de diferite 
naţionalităţi: români -  143, nemţi -  
157, ucraineni -  3 şi slovaci -  2. 
Meritul deosebit al directorului 
Iohan Caminschi constă în aceea că a 
reuşit să exthidă localul, asigurând 
condiţii mai bune de şcolarizare a 
copiilor din suburbie.

Buna organizare şi perfec
ţionarea permanentă a procesului de 
învăţământ la Şcoala primară nr. 2
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în sala sportivă a Clubului de volei "Budyvelnyk”, situat pe 
teritoriul Fabricii de cărămidă nr. 3 din Cernăuţi (str. Karmeliuk 
78), a avut loc un turneu de volei în memoria regretatului patron 
al acestui club şi preşedinte al Federaţiei regionale de volei, 
Vasyl Vatamaniuk. La competiţie au participat echipe din 
Cernăuţi, Ivano- Frankivsk, Kiev, Ternopil şi Noua Suliţă, 
sportivii având vârsta cuprinsă între 15-17 ani.

Reamintim, că Vasyl Vatamaniuk rămâne un nume de 
referinţă în istoria voleiului bucovinean. în perioada când a fost 
director al Fabricii de cărămidă nr. 3 a înfiinţat Clubul de volei 
"Budyvelnyk-Dinamo-Bucovina” care a parcurs o cale 
senzaţională de la voleiul amatoricesc până la cucerirea 
medaliei de argint în cadrul Superligii Ucrainei la volei.

între juniori cu vârsta până la 17 ani. La competiţie au participat 450 de sportivi din toate 
regiunile Ucrainei. Echipa ce a reprezentat regiunea Cernăuţi a fost formată din elevii 
Şcolii de judo şi sambo din Noua Suliţă. La categoria 50 kilograme Eduard Ştefanesa a 
reuşit să cucerească medalia de aur. Competiţia a avut ca scop determinarea celor mai 
buni sportivi care vor fi incluşi în rezerva lotului naţional.
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Cristiano Ronaldo 
este de departe marele 
favorit să câştige 
Balonul de Aur în 2016, 
transmite Digi sport. 
Liga Campionilor şi 
Campionatul European 
sunt argumentele por
tughezului în duelul cu 
rivalii săi.

France Football a anunţat cei 
30 de jucători nominalizaţi pentru 
cea mai importantă distincţie 
individuală din fotbalul mondial. Pe 
listă nu au apărut nume surpriză, 
însă învingătorul pare a fi cunoscut 
încă de pe acum.

Chiar dacă în ultima lună Ro
naldo a fost departe de evoluţiile 
entuziasmate de altădată, câş
tigarea Ligii Campionilor şi a Cam
pionatului European sunt văzute de 
bookmakeri drept repere esenţiale, 
suficiente pentru al treilea Balon de 
Aur. Cu o cotă de 1,2, Ronaldo îi 
devansează clar pe rivali.

Griezmann (finalist al Ligii şi al Euro 
2016) şi Messi sunt următorii 
clasaţi în topul bookmakerilor, 
fiecare cu o cotă de 5, în timp ce 
“careul de aşi” e completat de 
Suarez, Gheata de Aur a Europei: 
cotă 6. Balonul de Aur a fost, în 
ultimii 6 ani o afacere între Ronaldo 
şi Messi, jucători care au polarizat 
în ultimul deceniu lumea fotbalului. 
Rezultatul final va fi dezvăluit 
înainte de finalul anului, contrar 
modului în care proceda FIFA, care 
avea obiceiul de a organiza o cere
monie de înmânare a premiilor în 
luna ianuarie, la Zurich.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

FC BUCOVINA RĂMÂNE 
FĂRĂ VICTORIE

IVHTVP

în cadrul celei de a 15-a etape a 
Campionatului Ucrainei între echipele din 
Liga 1 FC Bucovina a dispus pe teren pro
priu de "Cerkasy Dnipro”. Partida, disputată 
pe o vreme nefavorabilă şi în prezenţa a 
1.223 de spectatori, s-a încheiat cu scorul 
de 0:0. Prima repriză a fost dominată de 
oaspeţi, care în repetate rânduri au creat 
ocazii de gol la poarta bucovinenilor. La 
sfârşitul primei reprize Andrii Şyşyghin 
aduce o rază de speranţă în sufletele 
suporterilor, reuşind să trimită balonul în 
plasa porţii oaspeţilor, dar arbitrul semnalează un fault şi anulează golul. Repriza 
secundă nu va aduce nici o schimbare pe tabelul de marcaj. Antrenorul principal al 
FC Bucovina după meci a declarat: ”Cred că nu i-am dezamăgit pe spectatori. A  fost 
un meci activ şi interesant. Evident că sunt mulţumit de rezultat, dar am meritat vic
toria”.

ll£t>IUA AlfA

Sport

Turneu de volei în memoria lui 
Vasyl VATAMANIUK

Pugilistul ucrainean Oleksandr Usyk a 
fost desemnat cel mai bun boxer în 
versiunea WBO a anului 2016. Vă 
reamintim că Oleksandr Usyk a 
câştigat titlul mondial în ver
siunea grea a WBO, 
învingându-l pe 
polonezul Krzysztof 
Gtowacki.
Originar din 
Crimeea, 
ucraineanul a 
devenit 
campion în a 
10-a partidă 
din ring, 
depăşind 
recordul 
celebrului 
boxer
Evander Holyfield. După lupta decisivă care a avut loc toamna aceasta Usyk a declarat: „Aş dori 
să-i mulţumesc lui Krzysztof Gtowacki. Nimic personal. Aşa e în sport. Aş dori, de asemenea, 
să le mulţumesc fanilor şi le spun acelaşi lucru”. Usyk a mărturisit că are intenţia să lupte cu 
ceilalţi campioni ai organizaţiilor de box -  cu Denis Lebedev şi Tony Bellew.

RONALDO, marele favorit 
să câştige Balonul de Aur

Joi, 27 octombrie 2016
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Sătenii îl 
văd mai în 
fiecare 
dimineaţă pe 
acest bărbat 
înalt de 
statură, dar 
istovit de 
povara anilor, 
stând pe 
scaunul de la 
poartă şi 
meditând.
Multe le-a mai 
văzut şi 
îndurat badea 
Petrea în 
veacul său.
Micuţ era 
atunci când 
călăii 
regimului 
stalinist i l-au 
dus şi l-au 
prăpădit pe 
bunul său 
părinte,
lăsându-l în grija mamei alături de cele trei surioare 
mai mici. Poate de aceea, de fiecare dată când vede un 
copil mai necăjit, pe badea Petrea îl podidesc lacrimile, 
îi mângâie cu blândeţe chica acestuia, mângâiere de 
care nu a avut parte.

o ş

Petrea
Avea vreo 11 ani când prin satele 

noastre a început să mişune maşina roşie 
a regimului, măturând de la gospodari 
toate bunurile agonisite, iar pe cei nesu
puşi deportându-i în Siberii de gheaţă. în 
memorie i s-a întipărit bine ziua când tatăl 
său, gospodar de frunte din sat, care-şi 
câştiga în sudoarea frunţii pâinea cea de 
toate zilele, a fost arestat şi dus în locuri 
necunoscute de unde nu s-a mai întors...

-  Tăticule, cine sunt bărbaţii ceea, 
care au venit la primărie cu nişte maşini 
negre? -  l-a întrebat Petrică mai mult în 
şoaptă pe părinte.

Tatăl nu i-a răspuns. îi era teamă să 
traumatizeze copilul. în jur domnea o liniş
te de mormânt. Părintele i-a făcut semn 
feciorului să tacă şi băiatul n-a îndrăznit să 
mai întrebe o dată. A tăcut. Ocolind mai 
multe locuri „periculoase”, cei doi -  tata şi 
fiul, au ajuns la pădurea bătrână de la mar
ginea satului. Era locul lor preferat. 
Cândva, pe timpuri bune, umblau împreu
nă la ciuperci, ba mai adunau şi nişte 
lemne pentru iarnă. Petrică era alături de 
tata în toate cele de mic copil. De data 
aceasta erau cu ochii în patru. Aici, ca şi în 
câmp, în orice clipă riscau să dea nas în 
nas cu paznicul înarmat -  o „coadă de 
topor” , care păzea de oamenii satului 
„bunurile poporului”. Petrică văzuse zilele 
trecute câţiva paznici înarmaţi, dar nu a 
înţeles atunci de ce aceştia umblă prin sat. 
La marginea satului, unde cândva familia 
lor avea o grădină mândră şi îngrijită, se 
întindea acum lanul colhozului. Exact 
lângă fosta lor cotă de pământ era un ste
jar secular. Adineauri la umbra lui, după ce 
mâncau la amiază, preferau să se odih
nească plugarii, istoviţi de muncile câmpu
lui, Acum, însă, el serveşte drept turn de 
pază. „Oamenii răi”, care au venit naiba 
ştie de unde, au amenajat în vârful copa
cului o căsuţă din care urmăresc ce se 
petrece în câmp. Şi dacă îi vine cuiva în 
cap să strângă spicele, ce au mai rămas 
pe jos în urma combinei, este prins şi dus 
la primărie, iar acolo... cine ştie ce se 
întâmplă -  primeşte o adresă cu un singur 
drum. Dacă apare cineva prin apropiere -  
fie copil sau matur, încep să tragă din armă 
şi să strige.

Se zărea de ziuă. Copacii îşi dezbră- 
cau ultimele frunze, atingând cu crengile 
lor goale azurul rece al cerului.

-  lată că a venit şi iarna, a spus pe un 
ton încet tatăl abia ascunzându-şi lacrimi
le. -  Cum veţi ierna voi fără mine?

-  Tăticule, dar de ce fără tine? Nu tre
buie să pleci nicăieri, i-a obiectat băiatul.

-  Nu cred că e posibil, fiule. Nu vezi ce 
se petrece în sat? Recolta ne-au luat-o. 
Oamenii spun că va fi şi mai rău, că vor 
veni şi ne vor mătura ultimele rezerve pen
tru „a îndeplini planul”.

-  Despre ce plan vorbeşti, tăticule?
-  Numai Dumnezeu Sfântul ştie. Am 

auzit doar cum strigau activiştii: 
„Chiaburule, trebuie să faci plan la stat!”

-  Dar, oare, suntem noi chiaburi?
-  N-am fost niciodată. Acum am deve

nit. Ce fel de chiaburi sunt acei care mun

cesc din zori până în noapte? lată, pe 
unchiul tău, Ştefan, fratele mamei, l-au 
scos din casă, numindu-l chiabur. Iar acel 
chiabur are zece copii şi este negru de 
atâta muncă.

Tatăl a oftat adânc şi a dat din mână 
vraişte înspre pământ.

-  Oare există undeva dreptate pe 
lumea aceasta?

-  Tăticule, a continuat să insiste fecio
rul. -învăţătorii ne spun la şcoală că în col
hoz va fi mai bine, că acolo nu vor mai fi 
bogaţi şi nici săraci şi că fiecare va avea 
parte de tot ce are nevoie pentru familie.

-  Cine ştie? Un an întreg au lucrat 
oamenii pentru acele zile-muncă. Au pro
mis să le dea pâine în schimb. Dar ce-au 
făcut? Cum să ierneze bieţii oameni? 
Zăpada încă n-a dovedit să cadă, iar mătu
şa Ileana, care lucrează în colhoz, umblă 
pe la vecini să împrumute un pic de făină 
pentru a-şi hrăni copiii! Eh, colhozule, cine 
dracul te-a mai inventat?! lată că am ajuns.

Bărbatul s-a uitat cu atenţie împrejur şi 
s-a apropiat de un copac scorburos.

-  lată, dragul tatei, aici este locul nos
tru tainic. Să păstrezi această comoară ca 
ochii din cap. Aici este ascunsă salvarea 
voastră. Nu sunt multe produse: un sac de 
crupe de grâu şi jumătate de sac de hrişcă. 
Dacă va fi mai greu, o să vă prindă bine şi 
acestea. Altceva n-am putut să mă gân
desc pentru a avea grijă de voi. Nici prin 
cap nu mi-a trecut că va trebui să ascund 
cele agonisite cu mâinile astea bătătorite? 
De acum înainte rămâi, fiule, cel mai mare 
în familie. S-o ajuţi pe mama şi să ai grijă 
de surioare.

Petrică s-a lipit de tata. Pe obraji li s-au 
prelins lacrimi. Simţeau parcă amândoi că 
ceva o să li se întâmple...

Aici firul amintirilor s-a rupt. Badea 
Petrea a oftat adânc şi a ridicat mâinile 
spre cer:

-  De ce a trebuit să se întâmple astfel? 
De ce aceşti oameni harnici şi gospodari 
au fost supuşi la atâtea încercări?

Prin faţa ochilor i s-a perindat în câteva 
clipe întreaga-i viaţă. Seamănă la chip cu 
bunul său părinte pe care l-au prăpădit 
când era încă copil şi care i-a lipsit mult de 
tot atunci când îi era greu. A fost şi este un 
om stimat în sat. Cu mâinile proprii şi-a 
durat o casă de o rară frumuseţe. A crescut 
şi a dat în rând cu lumea doi băieţi şi două 
fete, iar acum se alină cu nepoţii, care s-au 
făcut şi ei mari.

Ştergându-şi pe neobservate o lacrimă 
ce i s-a prelins pe obraz, badea Petrea 
reveni la noianul amintirilor sale amare.

...Se vor mai vedea, oare, cândva? 
Tatăl înţelegea că aşa ceva nu va mai fi. 
Numai Petrică, cu mintea-i de copil, nu 
vroia să înţeleagă ce se întâmplă.

Dintr-odată se auzi trosnet de crengi. 
Undeva mai departe s-au auzit voci puter
nice şi lătrat de câini.

-  Căutaţi-i pe acei chiaburi criminali! 
Trebuie să-i găsim neapărat!

Şi din nou strigăte şi împuşcături. 
Câinele a tăcut. Iarăşi cineva a tras un foc 
de armă. Undeva din vale a apărut pazni

cul principal al colhozului -  negru parcă 
numai ce ieşise din infern -  dulăul Vulcan.

Văzându-I, copilul s-a pierdut. îşi închi
puia că dulăul îl apucă de gât şi îl rupe în 
bucăţele. Pierzându-şi cumpătul, el a stri
gat cu glas tare. Când şi-a revenit, era deja 
în braţele tatălui. în faţa lor stătea activistul 
satului, Nicolai, poreclit de toţi sătenii 
Coţcarul. Imediat cum călăii roşii au înce
put să mişune în sat, s-a dat de partea lor 
şi a început să umble pe la casele oameni
lor şi să le măture din poduri tot ce agonisi
ră. în spatele lui stăteau alţi doi bărbaţi laţi 
în spete cu arma la umăr. Tustrei urlau 
ceva neînţeles de Petrică.

-  Ce faci, Ioane, în pădure atât de 
devreme? -  a întrebat şmechereşte 
Coţcarul, apropiindu-se de copacul rămu
ros.

Acesta ţinea în mână o vargă lungă de 
metal cu capătul ascuţit sub formă de suli
ţă. Prin localitate se zvonea că Nicolai ar fi 
împrumutat acel instrument chiar de la 
Aghiuţă, deoarece nu era prin sat un astfel 
de ascunziş, care să nu fi fost descoperit 
de acea unealtă satanică. Unde nu ar fi 
căutat -  în paiele din anii trecuţi sau în gră
mezile cu gunoi, peste tot găsea proviziile 
ascunse de săteni. Acum acea unealtă 
blestemată cotrobăia prin comoara lui 
Petrică.

-  Este! -  a strigat victorios Coţcarul 
către ajutorii săi, care-i luară deja sub stra
jă pe Petrică şi pe tatăl său. -  Nu vei ascun
de nimic de ochiul bolşevic, a spus mândru 
Nicolai.

Către miezul zilei arestaţii au fost aduşi 
în sat. în curtea primăriei Petrică l-a sărutat 
pentru ultima dată pe bunul său părinte.

Unul dintre oamenii înarmaţi l-a însoţit 
până acasă şi i-a ordonat să pună lacăt la 
gură şi să nu spună nimănui nici un cuvânt. 
Băiatul aşa şi nu a înţeles ce se întâmplă 
cu tata. Bărbatul îi vorbea într-o rusă prac
tic neînţeleasă. Toată noaptea nu a închis 
nici un ochi. L-a visat pe tata cum îi spunea 
că de acum înainte rămâne bărbat în casă 
şi că trebuie să aibă grijă de mama şi de 
surioare. Era tot atât de senin la faţă după 
cum îl ştia. în ziua următoare Petrică s-a 
sculat mai dimineaţă ca de obicei. Le-a tre
zit şi pe surioarele mai mici. S-au îmbrăcat 
repede şi au plecat împreună la primăria 
din sat pentru ca şi ele să-şi ia rămas bun 
de la tatăl lor, care a fost judecat ca duş
man al poporului. însă Coţcarul i-a alungat 
pe copii, ameninţându-i că-l va slobozi pe 
Vulcan.

Astfel au pierit speranţele copilaşilor, 
care s-au întors acasă cu feţele plânse şi 
cu inimile împietrite de durere pentru părin
tele lor, care la fel ca alţi gospodari din 
satele noastre a fost dus în Siberii de 
gheaţă sau în stepele Kazahstanului de 
unde nu s-au mai întors niciodată...

Badea Petrea a intrat în casă tăcut 
fără să mai spună vreun cuvânt. A luat 
încet candela de la locul ştiut şi a aprins-o 
ca de fiecare dată când vroia să-l pome
nească pe cel care i-a dat viaţă.

Dumitru VERBIŢCHI
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BERBECUL. Presiunea pe care 
ic ineva din fam ilie o pune asupra ta s- 
/ ar putea să-ţi a fecteze relaţia cu 

'co le g ii sau cu şeful. Săptăm âna 
aceasta va trebui să stab ileşti foarte  clar 
graniţele până unde le permiţi membrilor fam iliei 
să intervină în viaţa ta profesională. Este o 
perioadă cu predispoziţii ridicate spre conflict.

TAURUL. Când vine vorba de 
dragoste în această săptămână, cu 
siguranţă că nu-ţi vei impune restricţii. 
O persoană pare dispusă să te ajute 

într-o afacere sau îţi va oferi unele sfaturi 
utile pentru soluţionarea unui proiect care a 
ajuns pe ultima sută de metri. Atenţie la relaţia 
cu băncile, pentru că s-ar putea să apară nişte 
încurcături în acte.

GEMENII. Vorbeşti mult şi nu prea 
bine, iar aceasta te poate costa destul 

i de serios şi-ţi va afecta, cu siguranţă,
’ imaginea publică. Săptămâna aceasta 

încearcă să ţii lucrurile sub control şi să nu 
laşi orgoliul să-ţi dicteze ce atitudine să adopţi, 
mai bine evaluează-i pe cei din ju r înainte de a 
trage concluzii pripite.

RACUL. Doreşti să te afirmi într-o 
. j. , chestiune delicată, însă s-ar putea să 

":"';n u  fii p regătit să preiei atâtea 
'responsabilităţi. A r fi de dorit să ceri 

sfatul unei persoane mai în vârstă. 
Aceasta, pe lângă experienţa de viaţă pe care o 
are, cunoaşte persoanele potrivite care să te 
ajute. Cu starea de sănătate stai bine, deşi s-ar 
putea să ai unele probleme dentare, însă se 
remediază foarte bine în aceste zile.

LEUL. Ai instinct, ambiţie şi ştii să 
comunici foarte bine cu cei cu care 

_ j  interacţionezi. Această atitudine îţi va 
desch ide uşile către succes sau 

recunoaştere socia lă. A tenţie  la che ltu ie li 
săptămâna aceasta, deoarece poţi face nişte 
achiziţii nesăbuite.

FECIOARA. Săptămâna aceasta, 
se pare că vei purta nişte discuţii 

v j  extrem de importante privind finanţele 
\ i ^ « * / ş i  unele contracte  im portante. O 

persoană pare dispusă să-ţi acorde tot 
ajutorul într-un proiect în care crezi mult, ai 
ambiţie şi-ţi va aduce rezultatele pe care ţi le 
doreşti.

BALANŢA. Drumurile îţi poartă 
noroc săptăm âna aceasta. Datorită 

\ j \  j  unei susţineri necondiţionate din partea 
unei persoane, s-ar putea să semnezi un 

acord important sau să parafezi un contract care 
îţi va aduce mulţi bani pe termen lung. Atenţie la 
nişte detalii birocratice, pentru că te poţi încurca 
în unele chestiuni.

SCORPIONUL. Familia a devenit o 
prioritate în aceste zile, discuţii despre 

| problemele unei rude cu un prieten şi te 
plângi că-ţi este încălcat tot mai mult 

libertatea acţiunilor. încearcă să găseşti 
balanţa care să-ţi permită să-ţi ajuţi rudele. 
Sfaturile unui persoane mai în vârstă din anturajul 
tău îţi vor fi de folos în aceste zile.

SĂGETĂTORUL. încăpăţânarea pe 
care o manifeşti îţi va aduce unele 

, blocaje la locul de muncă, îţi lipseşte
* *  coerenţa, strategia şi nici nu ai prea 

multă intuiţie în aceste zile. Un coleg de la 
serviciu încearcă să-ţi atragă atenţia când 
greşeşti, dar nu eşti dispus să-l asculţi. Veştile 
bune vin din sectorul dragostei unde este posibil 
să întâlneşti un potenţial partener.

CAPRICORNUL. O săptămână cu 
multă muncă. Depui multe eforturi în tot 
ceea ce faci, însă va trebui să fii deschis 

r şi propunerilor venite din partea unor 
colaboratori, nu poţi să faci totul singur. Atenţie la 
problemele de sănătate, mai ales la problemele 
reumatismale. Nişte afecţiuni mai vechi cronice îţi 
vor da bătăi de cap săptămâna aceasta.

VĂRSĂTORUL. Sectorul relaţional 
|Xjjk devine din ce în ce mai intens. Dacă te 

I |  afli într-o relaţie s-ar putea ca partenerul 
Nc 1 V  să-ţi propună să legalizaţi relaţia. Dacă 

eşti singur, săptămâna aceasta s-ar putea 
să-ţi deschidă uşa un potenţial partener. De 
asemenea, este o perioadă bună pentru 
semnarea contractelor şi pentru achiziţionarea de 
autovehicule.

PEŞTII. Ai multă intuiţie, dar nu ştii s- 
, o foloseşti. Eziţi să ceri să fie traşi la 
1 răspundere cei vinovaţi de o eroare 

r comisă referitor la tine. Această atitudine 
nu este bună, pentru că te va afecta destul de 
serios în ceea ce faci. învaţă să fii mai drastic 
atunci când îţi sunt încălcate drepturile şi nu-ţi 
este respectată libertatea.
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N uca, sim bolul sănătăţii

Denumirea „nuca” 
provine din sintag

ma latinească „Jovis 
glans”, ceea ce se poate 
traduce drept „ghinda lui 
lisus”, la romani nucul 
fiind considerat un 
copac consacrat regelui 
zeilor. Nuca este 
originară din Asia 
centrală şi sud-occiden- 
tală, răspândindu-se 
ulterior în restul Asiei şi 
în America central-meri- 
dională.

în Evul Mediu, nuca era 
recunoscută pentru virtuţile ei în 
vindecarea bolilor mintale, forma 
de creier a acestui fruct aducân- 
du-i acest renume. în decursul 
timpului s-a constatat că nuca 
este benefică nu doar pentru

ameliorarea bolilor mintale, ci şi 
în deficienţele de memorie, con
valescenţă sau în perioadele cu 
efort intelectual mare. Nucile 
verzi sunt considerate simbolul 
vieţii şi al fecundităţii.

Nucile, fructe cu un aport 
energetic demn de luat în 
seamă, bogate în fier, calciu, 
magneziu, potasiu, fluor, cupru, 
zinc şi fosfor, au fost întrebuin
ţate din timpuri străvechi pentru 
proprietăţile lor benefice. Astăzi, 
sunt recomandate de majorita
tea specialiştilor la combaterea 
stresului, oboselii, dar şi pentru 
a preveni diverse boli, graţie nu
meroaselor proprietăţi.

Proprietăţile nucilor: antiin- 
flamatorie, diuretică, hipoglice- 
miantă, astringentă, digestivă, 
antiseptică, cicatrizantă.

Nucile, prietenele inimii. 
Una dintre cele mai importante 
proprietăţi ale nucilor este aceea 
de a avea un conţinut optim de 
acizi graşi Omega 3, în special

de acid linoleic. Acizii graşi nu 
doar că nu sunt dăunători sănă
tăţii, ba chiar cei poli nesaturaţi 
sunt foarte sănătoşi. Pe lângă 
acizii Omega 3, nucile sunt 
bogate în acizi graşi Omega 6, 
de aceea sunt un aliment reco
mandat în lupta contra coles
terolului rău (LDL). Ele conţin şi 
un aminoacid polar numit argi- 
nină, de o mare importanţă pen
tru evitarea bolilor cardiovascu
lare.

Nucile sunt fructe foarte 
bogate în proteine (circa 15% o 
porţie de 100 g) şi vitamine, prin
tre care vitaminele B1, B2 , Bs şi
E, de o importanţă fundamentală 
în prevenirea îmbătrânirii şi a 
bolilor cardiovasculare. Datorită 
nivelului ridicat de acid alfa-lino- 
leic, un acid gras Omega 3 de 
origine vegetală, nucile au efec
te contra aterosclerozei.

Vitamina E  aduce importante 
beneficii organismului, fiind în

zestrată cu acţiune antioxidantă, 
capabilă să controleze efectele 
nefavorabile ale temuţilor radi
cali liberi. Acidul folie contro
lează concentraţia în sânge a 
unuia dintre factorii de risc 
coronarieni, şi anume homocis- 
teina.

Cupru şi zinc. Datorită 
conţinutului bogat în cupru, nuci
le sunt indicate persoanelor cu 
anemie, persoanelor cu reuma
tism şi artroze, în stări precan- 
ceroase şi tuberculoză, în spe
cial tuberculoză osoasă şi în 
anumite boli genitale. Conţinutul 
bogat în zinc recomandă consu
mul de nuci în tratamentul aste- 
niei, întârzierilor de creştere, tul
burărilor sistemului nervos, afec
ţiunilor pielii, psoriazis şi impo
tenţă. Nuca este de un real folos 
şi în disfuncţiile endocrine, tulbu
rările hipofizei şi insuficienţa 
suprarenală, tulburările de ciclu 
menstrual şi tulburările de meno
pauză.

Uz cosmetic. Prin macera
rea cojilor de nuci se obţine un 
preţios ulei, folosit în industria 
cosmetică şi de săpunuri. în

coajă se găsesc mari cantităţi de 
juglone care are efecte antisep
tice şi cheratină, care favorizea
ză reînnoirea celulelor pielii.

în fitoterapie. Nucile sunt 
recunoscute pentru proprietăţile 
lor antiseptice, cicatrizante, 
amar-tonice, digestive, decon- 
gestionante şi astringente intes
tinale, benefice în tratamentul 
diareii. Sunt utile în dermatoze, 
eczeme, degerături, inflamaţii 
oculare ş. a. Favorizează diu- 
reza, stimulează funcţia pan- 
creatică şi hepatică. Extractul 
din frunze de nuc era utilizat în 
trecut şi în tratamentul diabe
tului, nucile având o acţiune 
hipoglicemiantă. Un studiu re
cent relevă faptul că un consum 
zilnic moderat de nuci aduce 
beneficii pacienţilor diagnosticaţi 
cu diabet de tip II, menţinând 
sub control nivelul insulinei.

Cura cu nuci poate fi urmată 
în fiecare toamnă, ca adjuvant în 
tulburări de stomac şi intestine: 
ulcere, dispepsii, iritaţii, diaree, 
constipaţie, deşi uneori, în canti
tăţi mari, pot avea efecte ad
verse.

plecare al unei boli. Daca toate punctele 
furnizează fluxul sanguin adecvat şi nu 
există nici o stagnare, atunci organismul 
este capabil să vindece boala rapid. 
Masajul punctelor-cheie este foarte util. 
Medicii chinezi recomandă o metodă anti
că pentru a reduce tensiunea arterială în 
doar 5 minute:

Punctele 1 şi 2
Nu este neapărat un punct, ci mai 

degrabă o linie. Se întinde din spatele 
lobului urechii până la mijlocul clavi
culei. Nu apăsa puternic aceasta

ful degetelor timp de un minut pe fiecare 
parte, în mod continuu. Presează tare, 
dar nu atât de tare încât să simţi durere. 
Mişcarea poate merge şi în sensul acelor 
de ceasornic, dar nu contează atât de 
mult, întrucât direcţia nu este relevantă. 
Ceea ce contează cel mai mult este să 
simţi o presiune.

Tensiunea arterială va reveni la nor
mal după ce faci acest tratament simplu 
care durează doar 5 minute!

Pagină susţinută 
de Valeria ŞTEFUREAC

linie şi nici nu masa ferm, ci mai degrabă 
mângâie-o lin. Fă mişcări domoale cu 
mâna de sus în jos, abia atingând cu vâr
furile degetelor. Repetă mişcarea de 10 
ori pe o parte şi de 10 ori pe cealaltă.

Punctul 3
Acest punct se găseşte pe partea feţei 

la aceeaşi înălţime cu lobul urechii, cam 
la jumătatea distanţei dintre ureche şi 
nas.

Trebuie să masezi acest punct cu vâr

Tensiunea arterială mărită poate 
duce la boli coronariene, insuficienţă 
cardiacă, accident vascular cerebral, 
insuficienţă renală şi alte afecţiuni 
foarte grave. Medicina a evoluat şi au 
apărut o mulţime de medicamente 
menite să reducă tensiunea, însă tot 
medicina alternativă pare a fi soluţia 
cea mai bună.

Tensiunea arterială reprezintă forţa cu 
care sângele este împins prin artere de 
către inimă. în cazul în care această pre
siune creşte, pot apărea afecţiuni care să 
creeze daune organismului. De aceea,

este bine să cunoşti constant valoarea 
tensiunii arteriale.

Trebuie de ştiut că tensiunea arterială 
nu rămâne constantă. Scade în timp ce 
dormi şi creşte atunci când te trezeşti. 
Tensiunea arterială creşte, de asemenea, 
atunci când eşti nervos sau activ. Totuşi, 
tensiunea poate să crească şi odată cu 
vârsta, însă trebuie ţinută sub control.

Hipertensiunea arterială este una din
tre cele mai răspândite boli ale epocii 
moderne. Ea este asociată şi cu o creşte
re a consumului de alcool, cu fumatul, 
consumul alimentelor sărate, obezitatea,

cu creşterea nivelului de stres şi cu priva
rea de somn.

Conform medicinii chineze, dacă 
apare undeva în corp o stagnare de 
sânge, atunci acea zona este punctul de

CUM SCAZI TENSIUNEA ÎN UUAR 5 MINUTE 
FĂRĂ NICIUN MEDICAMENT. E APROAPE UN MIRACOL!
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P re g ă tiţ i t ra n d a f ir ii p en tru  ia rnă ! 
C um  î i  p ro te ja ţi de în g h e ţ

Dacă doriţi să vă bucuraţi de frumuseţea trandafirilor şi în anul 
următor, atunci, trebuie să ştiţi că aceştia au nevoie de îngrijiri 

speciale, dacă doriţi să reziste la îngheţul de peste iarnă.

Tunderea tufelor.
Tunderea tufelor de tran
dafiri se face în momentul 
în care trandafirii intră în 
repaos vegetativ. Acest 
lucru se întâmplă atunci 
când temperaturile din 
timpul nopţii scad sub 0 
grade Celsius. Retezaţi ra
murile putrede, uscate şi 
pe cele afectate de boli ori 
dăunători. De asemenea, 
trebuie retezate şi ramurile 
care au muguri nedezvol
taţi sau cele care au cres
cut foarte mult.

Atenţie! Nu retezaţi în 
exces trandafirii, deoarece 
nu vor rezista gerului. Tă
ierea acestora se face pri
măvara când pericolul în
gheţului trece şi începe 
procesul de dezmuşuroire.

învelirea (muşuro-

irea) plantei. Muşuroirea 
trandafirilor se face la fina
lul lunii noiembrie, sau 
chiar mai devreme, în fun
cţie de condiţiile meteo, 
însă înainte de căderea 
primului îngheţ.

Protejarea plantei de 
îngheţ se face cu ajutorul 
pământului. Pentru acest 
proces trebuie să ridici în 
jurul tufei un muşuroi de 
pământ de aproximativ 25- 
30 cm. Ţineţi cont de faptul 
că muşuroiul format trebu
ie să ajungă până la pri
mele ramuri ale plantei 
sau chiar să le acopere în 
totalitate, dacă sunt joase. 
Pământul folosit pentru 
muşuroi trebuie să fie un 
amestec de pământ cu 
nisip şi turbă, în proporţii 
egale. Acest amestec va

permite drenarea apei şi 
va menţine o temperatură 
constantă a solului, prote
jând astfel tufa de îngheţ. 
Bătătoreşte uşor pământul 
cu ajutorul mâinii pentru a- 
I fixa. Apoi se adaugă un 
strat protector de paie, 
rumeguş sau frunze de 
aproximativ 5-10 cm grosi
me. Ca acesta să nu fie 
spulberat de vânt, înveleş
te totul cu o plasă, iar pe 
marginea plasei adaugă 
câteva pietre care s-o ţină.

Atenţie! Nu folosiţi fo
lie de plastic sau conuri de 
plastic, ori alte materiale 
care nu permit circulaţia 
aerului, deoarece ume
zeala rămasă în jurul tulpi
nii poate duce la apariţia 
mucegaiului, ce va afecta 
întreaga plantă.

>* Sfaturi culinare

DACA foloseşti legum e congelate la  gătit,
RENUNŢĂ LA ACEST OBICEI!

IATĂ CÂT SUNT DE NESĂNĂTOASE
Legumele con

gelate sunt accesi
bile oricui şi sunt 
uşor de folosit. în 
plus, ele fierb mult 
mai repede decât 
cele proaspete.
Acestea au, însă, şi 
multe dezavantaje.
Pe lângă faptul că 
nu sunt la fel de 
gustoase precum 
cele proaspete, nu 
sunt nici sănătoa
se. lată de ce tre
buie să renunţi la 
consumul de legu
me congelate.

Fructele şi legumele con
gelate sunt procesate termic 
înainte de a fi ambalate. 
Acest lucru presupune ca 
imediat după culegere legu
mele să fie fierte pe jumătate. 
Apoi sunt răcite brusc la tem
peraturi extrem de joase şi 
ambalate. Prin acest proces

se pierde o mare parte din 
conţinutul de vitamina C şi de 
vitamine din complexul B, 
precum şi alţi nutrienţi esen
ţiali organismului.

Legumele congelate, care 
se găsesc în comerţ sunt 
culese înainte de a fi coapte, 
pentru a nu se strica până 
ajung în magazinele de des
facere. Totodată, acestea

sunt crescute in mod alert, şi 
sunt pline de chimicale.

Aşadar, atunci când este 
posibil cumpără legume din 
piaţă. Le poţi cumpăra în 
cantităţi mai mari pentru a le 
congela chiar singur pentru 
perioadele în care nu se 
găsesc în comerţ. Acestea 
sunt cu mult mai sănătoase 
decât cele din magazine.

C um  p rep ari m aion eză  în  m ai p u ţin  de 1 m in u t
Dacă doreşti să prepari rapid o 

salată şi ai nevoie de maioneză, 
poţi s-o prepari în mai puţin de un 
minut. Este delicioasă şi nu trebuie 
să depui nici prea mult efort pentru 
a o prepara.

Ingrediente: un gălbenuş crud 
şi unul fiert, o lingură suc de lămâ
ie, o linguriţă muştar, sare după 
gust, 250 ml ulei.

Preparare: Se pun toate ingre
dientele într-un mixer vertical şi se 
amestecă la viteză medie timp de 
30-40 de secunde, până când 
capătă o consistenţă potrivită.

Deceebine să mănânci ficat de pui
Nu toţi iubesc ficatul de pasăre. De 

fapt, de multe ori, copiii îl detestă şi 
este foarte greu să-i convingi să-l 
mănânce. însă, e bine să insistăm şi să 
încercăm să-i convingem, pentru că 
ficatul de pasăre este foarte sănătos.

lată ce beneficii aduce ficatul de pui 
atunci când este inclus în alimentaţie: 

Previne anemia. Ficatul de pui conţi
ne o cantitate mare de vitamina B12. 
Aceasta ajută la producerea globulelor 
roşii şi, în general, previne anemia. 
Aşadar, este destul de important ca ficatul 
de pasăre să nu lipsească din dieta copii
lor.

îmbunătăţeşte vederea. Ficatul de 
pui este şi o sursă extraordinară de vita
mina A, care protejează şi îmbunătăţeşte 
vederea. De aceea, persoanelor care au 
probleme cu vederea le este recomandat 
consumul de ficat de pasăre.

Previne apariţia cancerului de 
colon. Acidul folie este o altă substanţă 
care se află din abundenţă în ficatul de

pui. Acidul folie nu doar că previne apariţia 
cancerului de colon, dar este recomandat 
şi femeilor tinere şi care folosesc anticon
cepţionale.

Menţine tiroida sănătoasă. Ficatul 
de pui mai conţine şi seleniu. Astfel, per
soanele care consumă frecvent ficat de 
pui îşi menţin tiroida sănătoasă.

Elimină stresul. Ficatul de pui vă pro
tejează de stres şi în acelaşi timp întăreş
te şi sistemul imunitar, datorită combinaţiei 
de niacină şi vitamina Ba, din compoziţie.

Unghii, păr şi piele sănătoase. 
Ficatul de pui conţine multe proteine, iar 
proteinele sunt necesare sănătăţii părului, 
unghiilor şi pielii.

Pentru a beneficia cât mai mult de 
substanţele benefice care se află în ficatul 
de pasăre, cea mai bună metodă de a-l 
găti este să-l dăm la cuptor cu puţin ustu
roi şi cu legume. Dar sunt şi alte reţete de 
bucate gustoase preparate din ficat de 
pasăre.

sare şi piper. Punem capacul 
şi lăsăm ca sosul să scadă.

Sunt delicioşi serviţi cu 
mămăliguţă.

>* Gătiţi gustos împreună cu noi!

>* Ficat de pui în sos de roşii
Ingrediente: 600 g ficat de pui, ulei, lapte, 1 

ceapă, 2 linguri bulion, 1/2 ardei iute, cimbru, roz
marin, boia, sare, piper.

Preparare: Se curăţă şi apoi 
se spală ficatul. Se lasă în apă 
câteva ore (2-3) pentru a ieşi 
gele din ei după care se scurg, 
spală cu apă rece şi apoi se pun 
într-un vas şi se toarnă peste ei 
lapte cât să-l acopere. Se ţine la 
rece 30 min.

într-o tigaie încingem uleiul şi 
punem ceapa tăiată mărunt la călit 
după care adăugăm ficatul (pe care 
l-am scurs) şi lăsăm să se rume
nească. Separat, într-un vas 
punem bulionul şi amestecăm cu o 
cană cu apă şi condimentele, (cim
bru, rozmarin, boia şi ardeiul iute 
curăţat de seminţe şi tăiat mărunt).
Amestecăm bine pentru o bună 
omogenizare şi turnăm apoi peste 
ficat. Condimentăm după gust cu

>* Ficat de pasăre 
prăjit în unt

Ingrediente: 500 g ficat de 
pasăre, 1 cană de lapte, 50 g 
unt, sare, piper.

Preparare. Se curăţă fica
tul de pieliţă şi se taie în două. 
Se pune într-un vas, se adau
gă laptele şi se lasă 30 minute.

se scoate, se scurge şi se 
condimentează cu piper. Nu se 
sărează, fiindcă ficatul se întă

reşte, dacă punem sare înainte de preparare. 
Prăjim ficatul în unt până se rumeneşte. Când 
este gata presărăm sare şi puţin maghiran. Se 
serveşte cu cartofi prăjiţi.

Pagină susţinută de Tatiana CARLAŞCIUC
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La acest sfârşit de Brumărel începe din plin 
un an nou în viata doamnei

Valentina VERBITCHI
9

din satul Stăneşti, raionul Hliboca. în aceste zile de la 
cumpăna dintre cele mai frumoase luni ale anotimpului 
toamnei este felicitată cu căldură de către soţul Dumitru, 
fiica Veruţa împreună cu ginerele Mihai, feciorul Vlad, 
părinţii-socri, Vasile şi Viorica, de cumnaţi şi cumnate, de 
cuscrii Nicolae şi Marina, care vin să-i ureze tot binele de 
pe acest pământ, o viaţă lungă cu sănătate şi mult noroc. 
Să ningă-n viaţa ta cu fulgi de fericire,
Să-ţi fie visele un zbor de împlinire,
Povara vieţii fie-ţi un car cu sănătate 
/Ia r sufletul mereu scăldat în

bunătate.
Să ai oricând în drum un soare zâmbitor,
Alături chipuri dragi şi-un înger păzitor.

Munceşte aşa precum n-ai avea nevoie 
de bani, iubeşte aşa precum nimeni 
tă nu te-a rănit, cântă de dor parcă 
te-ar auzi, trăieşte aşa de parcă 
pe pământ.

La mulţi ani!

La finele acestei luni, creştinii ortodocşi marchează 
sărbătoarea Cuvioasei Parascheva, însă în familia 

Ciornei din satul Ostriţa, raionul Herţa, e o sărbătoare 
dublă. Gospodina casei, doamna

Aurica CIORNEI,
are ziua de naştere.

Doamna Aurica rotunjeşte vârsta de 65 de ani, o vârstă 
frumoasă, când mai cu seamă o femeie poate face primele 
bilanţuri ale vieţii. Nu putem spune că viaţa omului, inclusiv a 
sărbătoritei noastre, se compune numai din urcuşuri, din 
bucurii. A trecut şi doamna Aurica prin cumpene, însă au sal- 
vat-o credinţa în Bunul Dumnezeu, dragostea celor scumpi, 
grija şi atenţia lor. E o bună gospodină, e o femee care se pri

cepe la toate, e o mamă scumpă, înţelegătoare, ştie să aştepte, să ierte şi să le pună 
pe toate la locurile lor.

Doamnă Aurica, vă felicită cu mult drag fiicele Stela şi Lilia, ginerii Massimo şi 
Nicolae, nepoţii Taisia, Denis şi Daniel. Toţi vă doresc sănătate, 
pentru om sănătatea e cea mai scumpă comoară. Ei vă aduc în 
dar cele mai frumoase flori, culese în splendidul 
marea lor dragoste şi stimă. Ca bruma anilor ce vor urma 
nu vă atingă frumuseţea sufletului.

Tu n-ai asemănare, în cele pământeşti
Nicicând, tu eşti un geniu, un geniu, maică eşti.
La mulţi ani, draga noastră!

Zilele acestea şi-a marcat jubileul de 80 de ani domnul

IlieOLARU,
veteran al jurnalisticii române din regine. Absolvent 

al Universităţii cernăuţene, domnia sa şi-a început calea în jurnalistică la 
radioul regional, Redacţia emisiuni în limba română, apoi i s-a propus să-şi afirme 
capacităţile la ziarul „Zorile Bucovinei”, unde a lucrat o viaţă, până la pensionare.

în cadrul redacţiei, domnul llie Olaru era apreciat în mod deosebit ca un iscusit 
traducător, iar pe cititori i-a cucerit cu „zâmbetele sale” -  schiţe umoristice inspirate 
din realităţile vieţii cotidiene.

Cu prilejul jubileului, colegii de breaslă, care îl cunosc ca om de o 
modestie şi cumsecădenie proverbială, îi doresc multă sănătate 
ani frumoşi de viaţă în mijlocul celor dragi şi apropiaţi sufletului.

La mulţi ani, domnule llie!

La aceste sincere felicitări se alătură şi domnul Ştefan 
Mitric, împreună cu membrii familiei sale, din Crasna 
Storojineţului, care e în relaţie de rudenie cu domnul llie 
Olaru. Ei toţi, dăruindu-i buchetul de crizanteme, 
urează linişte sufletească, lumină lină în suflet, să 
rămână şi în continuare la fel de omenos, cugetat şi 
înţelept la vorbă, generos, să se bucure din plin d e ^ ^  
fericirea, norocul şi bunăstarea urmaşilor. ^ 2 ^

La mulţi ani si toti buni!

Viaţa omului este ca un roman, conţinutul căruia 
se poate schimba zilnic, ca şi soarta omului... La 23

octombrie, doamna Ana BRUJA,
profesoară de chimie la Gimnaziul din Crasna, 

raionul Storojineţ, şi-a 
prins în cununa vieţii încă 
o floare. Cu această 
ocazie este felicitată 
călduros de către cei 
scumpi sufletului, de 
elevi, colegii de servi
ciu, de rude şi prie
teni, care-i urează 
multă sănătate şi liniş
te sufletească, multe bucurii. Ei vă 
mulţumesc pentru ajutor şi grijă, pentru căldura 
inimii şi vă spun cu drag:

Sănătate lungă să vă tot ajungă,
Să vă fie casa tânără şi masa 

întotdeauna plină, scăldată-n lumină.
Bunul Dumnezeu să vă dea o viaţă lungă, să nu simţiţi pe umeri povara anilor, să 

aşteptaţi cu bucurie noile primăveri.
La mulţi ani!

pe doamna Mariana, 
cu suflet mare, gata

Am o casă printre ramuri,
Am un sat întreg de neamuri,
Am un codru, o câmpie/Am un grai ce-mi place mie. 
Am un plai ca din poveste,/A ltu l mai frumos nu este, 
El m i-i drag până ia stele/Şi pân-dincolo de ele!

E mândră de toate acestea şi sărbătorita noastră,

Mariana DAVID,
secretară la Gimnaziul din Crasna, care la acest 

sfârşit de Brumărel îşi sărbătoreşte ziua de naştere. 
Doamna Mariana munceşte cu dăruire de sine. 

Pentru devotamentul de care dă dovadă zilnic, pen
tru modestia şi respectul pe care îl poartă faţă de 
oameni, îi sunt recunoscători toţi consătenii. E ferm 
convinsă, că nu există mai mare podoabă pe lume, 
decât sinceritatea şi omenia. Anume aşa, bună la 
suflet şi mărinimoasă, o cunosc

pe un
ajutor.^ j g k  ' 'm 'f f î f c & k -

îşi

O cunosc şi o preţuiesc ca 
în orice moment să vină în 

în aceste neuitate zile, când în buchetul vieţii 
prinde încă o floare de o rară frumuseţe, doamna 
primeşte sincere urări de sănătate, prosperitate, 
bună şi noroc din partea celor care o cunosc şi o 
Să fiţi mereu în braţele norocului, ocrotită de îngerul păzi
tor şi binecuvântată Maica Domnului.

Cele mai cordiale felicitări, cele mai calde şi since
re urări de viaţă lungă au fost spuse, la 25 octombrie, 
la masa de sărbătoare din casa mare a mult stimatei

doamne Victoria GHERMAN,
învăţătoare la clasele primare la Gimnaziul din 

Crasna, raionul Storojineţ, 
când dumneaei şi-a sărbătorit ziua de naştere.

Cu prilejul acestui eveniment, toţi cei dragi şi apro
piaţi, elevii şi părinţii, colegii de serviciu, odată cu since
rele, călduroasele felicitări i-au pregătit multe surprize, 
printre care şi dedicaţia în ziarul nostru. Adunând 
glastre toate florile acestui anotimp pentru a le dărui 
doamnei Victoria cu prilejul zilei de naştere, toţi se 
roagă pentru ea, ca Bunul Dumnezeu să reverse 
asupra ei mila Sa şi toate darurile Divine. E doar la 

de viaţă, cu visuri şi 
cu planuri şi scopuri spri- 

de entuziasm, dar cel 
principal: vrea să-i vadă pe 

şi fericiţi în viaţă, iar ei
cei dragi 

răspund
întotdeauna 
cu aceleaşi

aducându-i astăzi în dar toate florile din lume. 
Draga noastră!

Să-ţi fie anii fericiţi /Ş i plini de bucurie,
Să-ţi fie paşii hotărâţi,/Iar viaţa -  armonie.

Un sincer mesaj de felicitare este adresat domnului

Dumitru AMARGHIOALE
din satul Sinăuţii de Jos, raionul Hliboca, care îşi 

sărbătoreşte ziua numelui -  Sfântul Dumitru (stil nou). 
Toţi cei dragi şi apropiaţi inimii -  soţia, copiii, nepoţii, 

rudele şi cei mai buni prieteni, îi urează, de 
Ziua numelui, ca cele mai frumoase 
dorinţe să devină realitate, 

să aibă parte de 
sănătate, fericire şi 

bucurii imense, armonie în 
familie, pace şi bunăstare, 

multe realizări şi să se 
bucure de această zi 

frumoasă mereu. Fie ca 
Sfântul Dumitru ce te protejează să-ţi aducă întotdeauna 

mult noroc.

1

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.

IN ATENŢIA 
CITITORILOR!

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

La mulţi ani! Colectivul redacţiei
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Corina Chiriac
s-a născut la 26 octombrie 1949 în 
Bucureşti şi a fost una dintre solistele de 

mare succes ale muzicii uşoare din anii 7 0  şi 
'80, însă s-a remarcat şi ca actriţă, realizatoare 
de emisiuni de televiziune şi compozitoare.

Corina Chiriac a moş
tenit un talent incredibil 
pentru muzică de la pă
rinţii săi. Debutul său inter
naţional se produce la 
„Zilele culturii române” în 
Polonia. Succesul Corinei 
Chiriac a condus la inclu
derea sa în echipa ce 
urma să reprezinte Româ

nia ia Festivaiui internaţionai 
„Cerbul de aur” (1971). începu
tul anilor ’70 au propulsat-o pe 
Corina Chiriac pe cele mai 
înalte culmi ale celebrităţii în 
România, dar şi peste hotare. în 
1988, Corina pleacă în turneu în 
SUA la invitaţia Societăţii „Vii
torul Român”, alături de Maria 
Ciobanu, Florin Piersic şi Du

mitru Fărcaş. Cântăreaţa pri
meşte contract de colaborare 
permanentă la Televiziunea din 
Eureka -  California şi se sta
bileşte în Los Angeles. După o 
absenţă de 6 ani, Corina Chiriac 
revine în România, unde apare 
pe micile ecrane, în următorii 
ani, ca realizatoare, moderatoa
re sau ca invitată a unei vaste 
serii de emisiuni. Apariţiile sale 
muzicale nu au încetat. Dim
potrivă, Corina Chiriac lansează 
zeci de melodii şi albume.

„Doamna m uzicii uşoare 
româneşti” a fost, în tinereţe, 
una dintre cele mai dorite femei 
din România, însă cele două 
mari iubiri ale artistei au fost

Ovidiu Lipan Ţăndărică şi cele
brul artist ceh Karel Gott. însă, 
în faţa altarului Corina a ajuns 
totuşi mult mai târziu, în 1993, 
cu omul de afaceri Virgil Anas- 
tasiu. Cei doi s-au cunoscut în 
Statele Unite ale Americii, la un 
restaurant românesc şi s-au că
sătorit la Las Vegas, în aceeaşi 
capelă în care s-a căsătorit şi 
Elvis Presley. Mariajul a durat 
însă numai patru ani, iar cei doi 
au divorţat în 1997. „Corina era 
soţia perfectă. Cuminte, casni
că, avea grijă de gospodărie, 
făcea curat, mă aştepta cu mân
care. Sunt mândru că am fost 
singurul soţ al Corinei Chiriac”, a 
declarat Virgil Anastasiu.

„Doamna 
muzicii uşoare 
româneşti” 
a împlinit 67 de ani
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