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Dispar anotimpurile! 2018, anul fără toamnă

Nu putem vorbi despre poluare 
fără a face referire la schimbările 
climaterice. Vedem cum de la an 
la an, vremea pare că o ia razna. 
După cum arată tot mai multe cer-
cetări, şi noi, oamenii, suntem de 
vină pentru aceasta, şi guvernele 
sunt responsabile pentru că nu iau 
măsuri concrete, notează realita-
tea.net. După ce vara a venit mai 
târziu în Europa, acum nu ne mai 
părăsește în luna august. E anul 
în care bătrânul continent nu va 
avea toamnă. O spun meteorologii 
care au întocmit prognoza pentru 
următoarele luni. Jumătate de Eu-
ropă va fi amenințată de căldură 
excesivă și incendii, iar jumătate 
se va confrunta cu ploi și furtuni. 

Luna iunie a fost a doua cea 
mai ploioasă lună din 1960 și 
până acum. Temperaturile au 
crescut în a doua parte a verii 
și vor rămâne ridicate în urmă-
toarele luni, potrivit estimărilor 
centrelor meteorologice. Prac-
tic, avem primul an fără toamnă. 
După o vară caniculară în nor-
dul Europei, arșița și fenomene-
le extreme rămân. Vremea va fi 
uscată, iar pericolul incendiilor 
n-a trecut.  În agricultură va fi 
un adevărat dezastru. Vorbim 
de secetă puternică în Ucraina, 
România, Republica Moldova 
și Belarus. Asta va avea un im-
pact asupra preţurilor produse-
lor agricole. Acum tot mai mul-

te episoade de vreme ciudată 
apar în anotimpuri în care n-au 
ce căuta. Luna martie din anul 
acesta a fost o lună de iarnă 
grea. A nins mai mult decât în 
decembrie, ianuarie ori februa-
rie, în timp ce luna aprilie a avut 
temperaturi de vară. Meteoro-
logii spun că vom simți toamna 
abia prin noiembrie și, cel mai 
probabil, prima zăpadă va că-
dea în ianuarie. Sunt anotimpuri 
decalate, schimbări determi-
nate chiar de noi. Poluăm mult 
prea mult, iar planeta a început 
să-și schimbe ciclurile climati-
ce. Însă cum va arăta vremea 
exact peste ani, nici măcar me-
teorologii nu știu.

Veste proastă pentru 
șoferi!  Cu cât cresc 
amenzile de circulație 

din 2018
Amenzile de circulaţie vor 

crește considerabil, începând cu 
27 septembrie. Șoferii vor trebui 
să plătească 3,4 mii  de grivne  
pentru depășirea limitei de vi-
teză de 50 km pe oră.  Pentru 
părăsirea locului accidentului 
amenzile vor oscila între 255 – 
3,4 mii de grivne sau privarea de 
libertate de până la 6 luni. Dacă 
șoferul este prins la volan fără 
permis sau dacă permisul nu co-
respunde categoriei, amenzile 
vor fi de peste 10.000 de griv-
ne. În cazul dacă șoferul este 
prins pentru a doua oară la vo-
lan fără permis, amenda va fi de 

40,8 mii de grivne. Conducătorii 
auto care sunt privați de dreptul 
de a conduce vehicule, dar sunt 
prinși la volan, vor fi obligați să 
plătească 20,4 mii grivne. Dacă 
se repetă această  infracțiune, 
amenda va fi dublă. În ceea ce 
privește parcarea necorespun-
zătoare a mașinii, agenții de 
poliție  sunt obligați să aplice 
amenzi fără prezența proprieta-
rului mașinii și să evacueze au-
tovehiculul.  Toate aceste acțiuni 
urmează să fie filmate și fotogra-
fiate. Amenzile în cazul parcării 
necorespunzătoare vor fi de 255 
– 1,7 mii de grivne.

Campania de recrutare 
în armată e prelungită

În conformitate cu decretul semnat 
de Președintele Petro Poroșenko,  ter-
menul  campaniei de recrutare a tine-
rilor în armată în 2018 a fost prelungit 
de la 2 la 3 trei luni de zile. Decretul 
respectiv este publicat pe site-ul șe-
fului statului. Astfel campania de re-
crutare din această toamnă va dura în 
perioada dintre lunile octombrie – de-
cembrie. Reamintim că în Ucraina în 

armată sunt chemați tinerii cu vârsta 
între 20 și 27 de ani, iar din 2015 re-
crutarea este obligatorie. Tinerii cu 
studii superioare îşi vor satisface ser-
viciul militar în termen pe o perioadă 
de un an, restul – un an şi jumătate. 
Conform Codului Penal, cel care nu se 
prezintă la recrutare poate fi sancţio-
nat cu amendă sau cu privarea libertă-
ţii până 3 trei ani.
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Pagină realizată de Mihai URSU

SE SCUMPESC GAZELE DIN 
OCTOMBRIE. CE A CONVENIT 

GUVERNUL CU FMI
Guvernul ucrainean 

și reprezentanții FMI au 
reușit să convină asu-
pra unei creșteri a pre-
țurilor la gaze. În timpul 
negocierilor cu Comisia FMI, care se află în prezent la Kiev, partea ucrai-
neană insistă la înlocuirea programului actual de creditare (EFF)  cu unul 
nou – Stand-by. În cadrul acestui program prevăzut pentru 1,5 ani Ucraina va 
avea posibilitatea să primească noi împrumuturi în valoare de 4-5 miliarde 
de dolari SUA.  În schimb, Guvernul ucrainean va fi obligat să lanseze un 
nou algoritm pentru creşterea treptată a preţurilor la gazele naturale pentru 
populaţie. Unele medii de informare anunţă deja că tarifele la gaze vor  fi 
majorate cu 23,5% începând din luna octombrie, în timp ce FMI insistă ca 
aceste scumpiri să fie de 30%. Astfel, începând din luna octombrie, un metru 
cub de gaz va costa aproximativ 8,60 grivne, în loc de 6,97 grivne cât costă 
în prezent. 

Cea mai mare desfășurare 
de forțe din ultimele 

decenii. Putin se joacă de-a 
războiul în septembrie

Rusia a anunţat că va desfăşura cele mai am-
ple exerciţii militare de la Războiul Rece. 1.000 de 
avioane, 300.000 de soldaţi şi două flote navale 
participă la exerciţiile din zona de antrenament 
Tsugol, din regiunea rusă Trans-Baikal, între 11-
15 septembrie.  Exerciţiul militar, denumit Vos-
tok-2018 (Est-2018), va implica şi TOATE unităţile 
de aviaţie ale Rusiei, a transmis Serghei Şoigu, 
ministrul Apărării. Acestea vor fi cele mai ample 
exerciţii militare din ultimii 37 de ani. Exerciţiile 
Vostok-2018 se vor desfăşura alături de China 
şi Mongolia. „Va fi o reeditare a exerciţiului Za-
pad-81, dar la o scară mai mare”, a declarat Şoi-
gu, făcând referire la antrenamentele din 1981, 
din Europa de Est. Potrivit Agenţiei Tass, Forţele 
Armate Ruse numără 1,9 milioane de persoane, 
dintre care 1,01 milioane de persoane se află în 
serviciul militar.

Moscova a anunţat că la exerciţiul Zapad-2017, 
desfăşurat alături de Belarus şi alte regiuni ale Rusi-
ei, au participat 12.700 de soldaţi. NATO a susţinut 
însă că Rusia a subevaluat prezenţa la exerciţiile 
sale, la care ar fi luat parte peste 100.000 de soldaţi. 
Armata rusă şi-a extins atât obiectivele, cât şi frec-
venţa manevrelor, în contextul tensiunilor cu Vestul. 
De asemenea, Rusia şi-a îmbunătăţit relaţiile militare 
cu China. Moscova şi Beijingul au realizat o serie de 
exerciţii militare în comun, inclusiv în Marea Chinei 
de Sud şi antrenamente navale în zona baltică, în 
vara anului trecut. Cele două state au încheiat ceea 
ce numesc un „parteneriat strategic”, exprimându-şi 
opoziţia faţă de lumea „unipolară” – în care SUA de-
ţin dominaţia globală. China a trimis peste 3.000 de 
soldaţi pentru Northern Theatre Command, precum 
şi 30 de avioane şi elicoptere, care participă la ampla 
simulare de război.

Grynevyci: Criza 
cadrelor tinere 
din învățământ 
este cauzată de 

salariile mici

Salariile cadrelor didactice din Ucraina sunt insuficiente pen-
tru a atrage personal calificat în sistem. Acest lucru a fost  recu-
noscut de ministrul Învățământului, Lilia Grynevyci, la o întâlnire 
cu reprezentanții mediului de afaceri. Potrivit  ministrului, astăzi 
în Ucraina își desfășoară  activitatea 440 mii de cadre didactice. 
În același timp, o parte semnificativă dintre acestea sunt în prag 
de pensionare. „Când salariul cadrelor didactice era de 5 mii 
grivne, majorarea  cu 50% n-a fost  suficientă. Acum profesorii 
câștigă mai puțin decât media salariului nominal net pe țară. În 
aceste condiții este dificil de a atrage tineri”, a subliniat ministrul 
Lilia Grynevyci. Reamintim că Guvernul a anunțat creșterea sa-
lariului minim începând cu anul 2019. La etapa actuală salariul 
minim constituie 3.723 de grivne, iar începând cu anul următor 
acesta poate crește cu încă 447 de grivne. 
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„După numărul de întreprinzători se poate 
constata nivelul de dezvoltare a satului”

Primarul Comunită-
ții Teritoriale Unite 

Ostrița, raionul Herța, 
domnul Vasile ȚURCAN, 
și-a sărbătorit amiaza 
veacului. Această dată 
importantă   în viața 
lui personală a coincis 
cu jubileul de 50 de ani 
al Școlii din Mamorni-
ța-Vama, sat care face 
parte din Comunitatea 
Teritorială Unită Ostri-
ța. Este o coincidență 
semnificativă, deoare-
ce problemele școlilor 
sunt prioritare în activi-
tatea noii comunități. 

– Pedagogii primesc salarii de la stat, 
iar baza materială a școlilor și grădinițe-
lor o asigură comunitatea, explică domnul 
Vasile Țurcan. Ne-am străduit să fie bine 
pregătite pentru noul an de învățământ 
toate școlile noastre. La cea de la Mamor-
nița-Vama volumul de lucrări a fost mai 
mare – curtea a fost acoperită cu plăci. Au 
fost amenajate, așa cum cere programa 
„noii școli”, sălile pentru clasa întâi și ca-
binetele de ucraineană, fizică, chimie. La 
ospătăriile din școli, unde a fost necesar, 
am schimbat frigiderele și plitele. În toate 
școlile și grădinițele funcționează rețeaua 
cu apă caldă. Lucrări de reparație au fost 
efectuate și la grădinițe. În prezent sunt 
căptușiți pereții exteriori la grădinița din 
Ostrița, pentru ca în timp de iarnă să fie 
mai cald în încăpere. Tot la Ostrița a fost 
reconstruită  vechea cazangerie și trans-
formată în complex sportiv. La Țureni a fost 
amenajat stadionul, unde au avut loc deja 
și primele competiții la fotbal. Sunt planifi-
cate lucrări de reparații și la alte obiective 
– la ambulatoriile din Ostrița și Horbova. 

– Din subvențiile din partea sta-
tului, pe care le primesc comu-
nitățile teritoriale unite, o sumă 
oarecare este repartizată neapă-

rat pentru repararea drumurilor. 
Ce ați reușit să întreprindeți în 
această privință, doar CTU Ostri-
ța în curând va împlini un an de la 
creare. 

– Ce poți face într-o perioadă scurtă 
de timp, când există atâtea probleme în 
această privință?! Starea drumurilor din 
satele noastre lasă de dorit, iar după plo-
ile din vara curentă ea s-a agravat și mai 
mult. Am reușit să pregătim documentația 
respectivă pentru lucrări de amploare. 

– Una din sursa principală de 
venit în localitățile sătești este 
pământul. Ați prețuit aceasta 
când erați în postul de primar al 
Ostriței, fiind printre puținii adepți 
din regiune ai planurilor generale 
ale localităților. Ostrița, în preaj-
ma creării comunității teritoriale 
unite, a fost prima localitate să-
tească din Bucovina, care s-a vă-
zut cu un asemenea plan general 
și în această privință este meritul 
Dumneavoastră, că ați lansat ide-
ea și ați insistat ca ea să fie rea-
lizată. 

– Planul general al localității, care in-
clude toate terenurile arabile și nearabile, 
ne oferă posibilitatea să folosim eficient 
fiecare parcelă de pământ. Tindem ca și 
celelalte sate din componența comunității 
să dispună de asemenea documente fun-
ciare importante. Avem probleme serioase 
în privința unor terenuri arabile la Țureni, 
care formal aparțin  Instituției științifice 
agricole din Cernăuți. Pentru ca ele să 

fie transmise comunității se cere acordul 
Kievului. Și, iată, ne pregătim să scriem o 
scrisoare către Cabinetul de Miniștri. 

Într-adevăr, taxele funciare ne asigură 
în mare privință partea de venituri a buge-
tului comunității, dar în bugetul local sunt 
direcționate și impozitele pe care le plă-
tesc întreprinzătorii. După numărul de în-
treprinzători se poarte constata nivelul de 
dezvoltare social-economică a localității 
respective. Mai mulți întreprinzători avem 
la Ostrița și Horbova și ne vom strădui ca 
să crească numărul lor și în celelalte sate 
ale comunității. Întreprinzătorii sunt acei 
care creează noi locuri de muncă. 

– Până la crearea comunității 
teritoriale unite, mai mulți ani ați 
fost primar în satul natal Ostrița. 
În acest an de când funcționea-
ză comunitatea ați reușit să câș-
tigați încrederea și a locuitorilor 
din celelalte șapte sate? 

– Nu sunt omul care caută să tragă foc 
la oala sa. Din contra, mă străduiesc să 
asigur un echilibru pentru cele opt sate ale 
comunității: schimbări spre bine trebuie să 
se simtă în fiecare dintre aceste localităţi, 
atunci de ce ne-am unit și ne-am asumat 
povara responsabilității?! Avem deputați 
buni și nu ne interesează la care forță po-
litică aparțin ei. Important este să lucreze 
pentru binele oamenilor. Pe ei pot conta, la 
fel și pe starostii din satele Țureni, Horbova 
și Godinești, care până la unire au „gustat 
din pâinea de primar”. Iar atunci când simți 
încredere și susținere din partea oameni-
lor, și lucrul sporește.

De obicei, toamna, când nu mai încap produsele pe 
tarabele din piață, prețurile sunt cele mai mici. La noi în 
țară, însă, e cu totul anapoda și de vină este el, dolarul 
american. Fără „injecțiile” Fondului Monetar Internațio-
nal valuta noastră națională nu-și poate menține pozițiile 
mult-puțin stabile față de dolar și euro, și cum funcționa-

rii Fondului discută în privința ordinarului credit, imediat 
crește în preț dolarul, iar după el saltă și prețurile la com-
bustibil și, în cele din urmă, la produsele agricole. 

Toamna aceasta, în comparație cu cea precedentă, 
a început anume cu creșterea prețurilor la legume și 
la pâine, precum și la alte produse. Iar regiunea Cer-

năuți este lideră pe țară în această privință. S-a înre-
gistrat cel mai mare „salt” al prețurilor la ulei, mezeluri 
și slănină. Dacă în medie pe Ucraina preţul la slănină 
a crescut cu 44 la sută, în regiunea Cernăuți – cu 77 
la sută. În regiunea noastră aproape de două ori mai 
mare decât pe țară a fost creșterea prețului la mezeluri  
– cu 55 la sută față de 28 la sută. Și mai mult a crescut 
prețul la ulei – cu 14 la sută în regiunea Cernăuți față 
de 5 la sută pe țară. 

Orăşenii mai demult au observat cât de repede s-au 
schimbat preţurile la principalele legume: la roşii şi 
castraveţi, căci, după cum afirmă vânzătorii interme-
diari, „a trecut” timpul lor. Cândva castraveţii şi roşiile 
erau recoltate şi în luna septembrie, acum, din cauza 
chimicalelor, perioada de vegetaţie a acestora în sol 
deschis se termină prin august. Deci, castraveţii şi ro-
şiile care se vând acum în pieţe sunt crescute în seră 
şi cum să nu fie preţul mai mare?!

Experții presupun că peste două-trei luni ne vom 
trezi cu o nouă majorare a preţurilor la produsele ali-
mentare, în rezultatul reacției mai întârziate la schim-
bările pe piața valutară. Iar guvernanții își „spală obra-
zul”, anunțând un nou nivel al salariului minim de la 1 
ianuarie 2019 și o mică revedere a pensiilor.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Sezonul legumelor și al prețurilor mari
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Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

În mașină și-au găsit sfârșitul
Un accident de circulație tra-

gic s-a produs nu demult la Cras-
na, raionul Storojineț. Pe la orele 
01.30 șoferul unui autoturism a 
pierdut controlul volanului și a 
plecat de-a dreptul într-un iaz. 

Conducătorul auto și pasagerul 
acestuia, în vârstă de 39 de ani, 
au decedat. Aceştia se aflau, pro-
babil, în stare de ebrietate, consi-
deră paznicul iazului, care a fost 
primul martor ocular al tragediei. 

Corpurile neînsuflețite ale celor 
doi bărbați au fost scoase din apă 
de către localnici și de lucrăto-
rii poliției. Ele au fost expediate 
pentru efectuarea expertizei me-
dico-legale.  

MITRALIERĂ, PISTOL, 
DROGURI ȘI... ALTE JUCĂRII

Judecătoria raională Hliboca i-a pronunțat o pedeapsă sub formă 
de închisoare pentru un termen de patru ani unui locuitor al ținutului, 
care păstra în garajul casei un întreg arsenal de armament. În afară de 
mitralieră, pistoale de diferite tipuri, muniții și magazii, lucrătorii poliției 
au descoperit, în timpul percheziției, o mie de pastile „Subutex”, care 
conțin substanțe narcotice, precum și amfetamină în cantități extrem de 
mari. Ancheta a stabilit că inculpatul le-a cumpărat la un preț redus pen-
tru a le realiza ulterior mult mai scump. În timpul procesului inculpatul 
și-a recunoscut vina în totalitate. Bărbatul a explicat că armamentul i-a 
fost transmis pentru păstrare de către un cunoscut, care a murit în zona 
acțiunilor militare din estul țării la începutul anului curent. Pentru că  a 
păstrat arsenalul jumătate de an el a primit 400 de dolari americani.  

FUGA-I RUȘINOASĂ ȘI... 
NU ÎNTOTDEAUNA SĂNĂTOASĂ 

Doi necunoscuți 
au pătruns, în amiaza 
mare, într-un magazin 
de obiecte din aur din 
Secureni. După ce au 
bătut-o pe vânzătoare, 
criminalii au pus mâna 
pe o parte din obiecte 
și au șters putina. După 
ce au comis fapta, aceș-
tia au fugit de la locul 
crimei cu ajutorul unui 
automobil cu numere 
de înmatriculare străine. 
Anchetatorii au demarat 
o procedură în baza ar-
ticolului 187 punct 4 al 
Codului Penal al Ucrai-
nei. Poliția întreprinde 
acțiuni pentru depista-
rea criminalilor.    

O familie din Cernăuți 
a murit într-un accident 

rutier la Kolomyia
Teribilul accident a avut loc 

pe drumul de centură al ora-
șului. Un autoturism a ieșit pe 
contrasens și s-a ciocnit în pli-
nă viteză cu un microbuz. Co-
piii aflați în salon au murit la 

locul accidentului, iar femeia a 
decedat în careta ambulanței. 
Mai târziu a murit și bărbatul 
aflat la volanul autoturismului. 
În acel teribil impact a murit o 
întreagă familie.   

20 MII DE DOLARI PENTRU FIUL 
CARE NU EXISTĂ

Nu demult poliția a fost alertată de o bă-
trână în vârstă de 81 de ani, care a devenit o 
ordinară jertfă a escrocilor. Femeia a povestit 
că a primit un apel telefonic, în care i s-a spus 
că fiul ei ar fi comis un accident. „Interlocutorii” 
i-au promis să aranjeze treburile pentru 6 mii 
de dolari americani, sumă pentru care feciorul 
va evita responsabilitatea. Iar atunci când ne-
cunoscutul a întrebat-o câți bani ar da ca fecio-
rul să fie salvat de la închisoare, fără a șovăi 
femeia i-a spus că poate să ofere suma de 20 
mii de dolari. Numai după ce a transmis suma 
cerută femeia a înțeles că a fost păcălită, doar 
în realitate... nu are fecior. Poliția a demarat o 
serie de măsuri pentru depistarea escrocilor.     

Două mașini au fost 
înghițite de flăcări 

 la Cernăuți
Colaboratorii Serviciului de Stat pentru Si-

tuațiile de Urgență au fost chemați, pe timp de 
noapte, pentru a stinge două automobile. Pri-
mul autoturism a ars pe strada Chișinăului, iar 
cel de-al doilea – în zori de zi, pe strada Ma-
haleanska. Se presupune că în ambele cazuri 
mașinile au fost incendiate.    

SCHIMB DE FOCURI ÎN CENTRUL 
REGIONAL

În urma unui conflict, ce s-a is-
cat pe strada Ucraineană din Cer-
năuți, doi bărbați s-au ales cu răni 
de armă. Incidentul s-a produs pe 
la orele două de noapte. La lo-
cul cu pricina lucrătorii poliției au 
constatat că cearta s-a iscat între 
două grupuri de persoane, care 

s-a transformat mai apoi într-o 
bătaie adevărată. Un cernăuțean 
în vârstă de 41 de ani a aplicat 
arma. Doi tineri în vârstă de 28 
de ani au avut nevoie de îngrijiri 
medicale. Medicii au diagnosticat, 
de asemenea, intoxicare cu alcool 
la cei doi.    

Un bărbat bolnav a incendiat mașina vecinului
Un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost reținut 

de către colaboratorii organelor de drept din cau-
ză că a dat foc mașinii vecinului cu care avuse un 
conflict. Incidentul s-a produs în noaptea zilei de 11 
septembrie. Polițiștii au demarat o serie de măsuri, 
care s-au soldat cu identificarea persoanei incendi-
atorului. Un cernăuțean, care a nimerit nu o singură 
dată în câmpul de vedere al oamenilor legii, și de 
data aceasta a dat dovadă de caracter agresiv și l-a 
amenințat pe vecin. Luând în calcul faptul că infrac-
torul se află la evidență psihiatrică și poate cauza și 
în continuare neplăceri celor din jur, bărbatul a fost 
internat pentru tratament în spitalul de psihiatrie.  
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Plante care absorb radiațiile din locuință
Aparatele elec-

trocasnice din 
locuinţă emit radiaţii 
puternice care te 
pot îmbolnăvi grav. 
Primele semne ale 
iradierii sunt slăbi-
rea organismului şi 
a sistemului imuni-
tar, fapt ce duce la 
apariţia diverselor 
boli, dar şi mai grav, 
a cancerului.

Un televizor deschis radiază 
pe o rază de 4-7 metri, iar chiar 
şi când este închis el emite radi-
aţii la 2 metri distanţă! Fereşte-te 
şi de emisiile cuptoarelor cu mi-
crounde, ale prizelor electrice, 
telefoanelor mobile, monitoarelor 
de calculator sau aparatelor cu 
baterii. Nu lăsaţi copiii să doarmă 
în pat cu jucării cu baterii! Chiar 
şi oglinzile au un mare efect ra-
dioactiv.

Pentru a te feri de radiaţii, iată 
câteva plante pe care ar trebui 
să le ţii aproape de calculator şi 
televizor, astfel încât acestea să 
absoarbă radiaţiile:

Feriga. E atât de puternică 
atunci când vine vorba de absor-
birea radiaţiilor emise de aparate-
le electronice, încât e suficient să 
o aşezaţi oriunde în birou sau în 
camera în care lucraţi la calcula-
tor. În plus, e un foarte bun filtru 
de absorbţie a prafului şi pentru 
purificarea aerului.

Cactusul. Această plantă 
este cea mai rezistentă la radia-
ţiile pe care le eliberează apa-
ratele electronice. Cel mai bine 
este să aşezăm cactusul în faţa 

sau în spatele monitorului calcu-
latorului pentru a ne feri de can-
titatea de radiaţii pe care acesta 
o emite.

Aloe Vera.  Este o plantă 
foarte cunoscută pentru diverse-
le ei proprietăţi pentru a preveni 
apariţia unor boli sau a vindeca 
diferite afecţiuni. Pe lângă aceas-
ta, se pare că Aloe Vera îşi de-
monstrează utilitatea şi atunci 
când este aşezată pe lângă apa-
ratele electronice, ale căror radia-
ţii şi energie negativă le absoarbe 
cu succes.

CUM SĂ ALEGEM UN PEPENE VERDE 
PERFECT 

COPT

Ne aflam în plin sezon al pepenilor. Un pepene 
copt este suculent, dulce şi răcoritor. Totuşi, mare e 
dezamăgirea, când îl aduci acasă de la piaţă şi nu 

este aşa cum te aşteptai! De ace-
ea, pentru a cumpăra un pepene 
verde bine copt, trebuie să ţinem 
cont de aceste recomandări.  

* Ridică-l. Mare sau mic, pe-
penele verde trebuie să fie greu 
pentru mărimea lui. Dacă ai de 
ales între doi pepeni de aceeaşi 
mărime, alege-l pe cel care cân-
tăreşte mai mult.

* Caută-i punctul galben. 
Atunci când sta pe sol, pepenele 
dezvoltă o pată gălbuie. Dacă e 

mai pronunţată, înseamnă că este copt.
* Loveşte cu degetele în el. Un pepene verde 

copt va suna în gol.

Curiozități despre pepenele galben 
Potrivit nutriţi-

oniştilor, pepenele 
galben aduce nume-
roase beneficii orga-
nismului. Conţine vi-
tamine precum A, B, 
C, magneziu, fosfor, 
calciu, potasiu, dar şi 
fibre alimentare sau 
fier. Pepenele gal-
ben este considerat 
o foarte bună sursă 
de antioxidant.  De 
asemenea, pe lista 
de beneficii ale con-
sumului de pepene 
galben trebuie trecut 
şi faptul că te ajută 
în cazul unor cure de 
slăbire, întrucât este 
foarte săţios.  O felie 
de pepene galben 
conţin aproximativ 60 
de calorii, care asigu-
ră 100% din necesa-
rul de vitamina A. 

Beneficiile pe-
penelui galben sunt 
şi în ceea ce priveşte 
înfrumuseţarea. Aces-
ta se poate aplica fe-

liuţe sau sub formă de 
suc pe piele pentru a o 
rehidrata şi pentru a în-

frumuseţa un ten uscat. 
De asemenea, pepenele 
galben este folosit pen-

tru a calma iritaţiile pielii 
sau chiar arsurile solare 
uşoare. 

MICI DE CASĂ
Ingrediente: 800 g carne de vită, 400 g carne de 

porc mai grasă, 250 ml.supă concentrată de vită, 3-4 
căţei de usturoi, 1 linguriţă cu vârf de bicarbonat, sare, 
1 linguriţă de piper, 1 lingură de cimbru uscat, 1 lingu-
riţă paprikă dulce. 

Preparare. Cu ajutorul unui robot de bucătărie mixaţi carnea de vită 
şi de porc adăugând supă puţin câte puţin, cam 25-30 de minute. Pasta 
pentru mici este bine frământată când are un aspect de pastă, ca un aluat. 
Într-un castron se toarnă carnea tocată, piperul, cimbrul,  paprika, sarea, 
usturoiul zdrobit şi 2-3 linguri de supă rece de vită. Se frământă energic şi, 
când pasta începe să se formeze, se adaugă bicarbonatul de sodiu şi se 
frământă din nou. Supa se va adăuga în tranşe de 40-50 ml pe măsură ce 
e absorbită. Când pasta e bine frământată, se ţine de lingură fără să cadă 
imediat. În acest moment, pasta pentru mici se transferă într-un castron 
şi se presează bine, ca să nu rămână goluri de aer. Se acoperă cu folie 
alimentară şi se dă la frigider pentru 12 ore înainte de a trece la pasul 
următor. După ce s-a odihnit, se trece la formarea mititeilor,  apoi se pun 
pe grătarul încins şi se prăjesc. Se servesc calzi cu muştar sau cu salată.

PIEPT DE PUI LA GRĂTAR CU CEAPĂ 
RUMENĂ ŞI SALATĂ DE VARZĂ ROŞIE

Ingrediente: 1 piept de pui (600 grame), 4 cepe albe, 50-60 ml ulei, 
1 varză roşie, 2 cepe roşii, oţet balsamic, sare, piper, pătrunjel verde.

Preparare. Se prepară mai întâi salata de varză. Puneţi varza ro-
şie tăiată fideluţă într-un castron sau cratiţă, adăugaţi 1 linguriţă de 
sare grunjoasă, frecaţi varza cu sare, adăugaţi ceapa tăiată sau dată 
pe răzătoarea cu găuri mari, stropiţi salata cu oţet balsamic după gust, 
adăugaţi piper şi amestecaţi. 

Pieptul de pui se taie felii, se bate cu ciocanul de carne, se să-
rează, se piperează, se unge cu puţin ulei şi se pune pe grătar. Pre-
paraţi ceapa albă în felul următor: într-o tigaie puneţi cele 50 ml ulei 
la încins, tăiaţi ceapa albă fideluţă, se pune în ulei şi se rumeneşte  
7-10 minute la foc potrivit, amestecând mereu. Când ceapa este gata, 
aşezaţi pe o farfurie pieptul de pui, 2 linguri de ceapă, alături de salata 
de varză roşie. Se presară cu pătrunjel verde tocat mărunt. 

PRĂJITURĂ CU PEPENE GALBEN
Ingrediente: 300 g miez de pepene galben, 5 ouă,  250 g 

zahar, sare, 1 praf de vanilie, 1/2 cana ulei, 1 şi 1/2 plic praf de copt, 
400-450 g făină.

Preparare. Mai întâi, miezul de pepene se dă prin blender. Ouăle se 
mixează împreună cu zahărul, sarea şi vanilia,  până şi-au schimbat cu-
loarea şi şi-au mărit volumul. Se încorporează,  pe rând, miezul de pepe-
ne galben, uleiul şi la urmă, făina cernută împreună cu praful de copt. Se 
amestecă compoziţia şi  se toarnă aluatul obţinut în tava tapetată cu hâr-
tie de copt. Se ornează cu felii de caise şi de pepene galben (pudrate cu 
puţină făină). Se coace prăjitura cca 35 de minute, în cuptorul preîncălzit, 
la 170 grade. Se verifică cu scobitoarea. Se pudrează cu zahăr pudră.

Poftă bună! 
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Cernăuțiul cucerit de cuvântul înaripat
Capitala creației 

literare a copiilor…
În zilele de 15-16 septembrie la Cer-

năuți, pentru prima dată, se va desfășu-
ra Festivalul Literar Internațional pentru 
Copii „Literature Future”, inițiat de Fondul 
de binefacere „Eu – viitorul Ucrainei”. La 

festival vor participa circa o sută de co-
pii talentați din întreaga țară. Orașul „po-
eților și cărților” de odinioară va deveni 
pntru două zile capitala creației literare a 
copiilor din Ucraina. Scopul Festivalului 
„Literature Future” constă în populariza-
rea literaturii pentru copii, artei literare în 
genere, extinderea imaginii creației litera-
re a copiilor ucraineni peste hotare. Juriul 
va selecta și va aprecia cele mai bune lu-

crări. Laureații festivalului vor fi stimulați 
cu un „onorar” solid: pentru primul loc – 10 
mii grivne, pentru locurile doi și trei – câte 
5 mii grivne. Lucrările tinerilor literați vor fi 
incluse în antologia „Eu – viitorul Ucrainei. 
Copiii”. 

Organizatorii Festivalului „Literatu-
re Future” au invitat la Cernăuți autori ai 
creației literare pentru copii, ilustratori de 
carte, critici literari, precum și personali-
tăți notorii din Ucraina: poeta Lina Kos-
tenko, poetul-textier Vadym Kryșcenko, 
pedagogul teatral Valentina Zimnia, inter-
pretul Oleg Skripka. 

…și a poeziei  
europene 

În zilele de odihnă precedente, la 
Cernăuți s-a desfășurat Festivalul Poe-
tic Internațional „Meridian Czernowitz”, 
ajuns la cea de a noua ediție a sa. Ora-

șul lui Eminescu și al lui Paul Celan, Iuri 
Fedkovyci și Olga Kobyleanska, a primit 
„desanturi literare” din Germania, Austria, 
Elveția, Marea Britanie, SUA, Danemar-
ca, Olanda, Luxembourg, Liechtenstein, 
Polonia, România, Rusia și, firește, din 
Ucraina, care au creat o adevărată atmo-
sferă poetică. 

Deschiderea Festivalului a avut loc la 
Centrul literar „Paul Celan”. Lecturi poe-
tice, discuții, vernisaje, lansări de carte 
s-au desfășurat în mai multe localuri din 
centrul istoric al Cernăuțiului. Între par-
ticipanții la „Meridian Czernowitz” îi vom 
numi pe Andrii Kurkov, vicepreședinte-
le PEN Club Ucraina, Helmut Niderpe, 
președintele PEN Club Austria, Simona  
Trider, Germania, Caius Dobrescu, vice-
președintele PEN Club România, Antanas 
Ioninas, Lituania, Iakub Eker, Polonia, 
Boris Raitshuster, Germania, etc. Poemul 
„Efebia” a poetului român Caius Dobrescu 
a fost tradus în ucraineană special pentru 
Festival de cernăuțeanul Marin Gherman.

„Traducerile în engleză ne fac cunoscuți dincolo 
de confortul nostru mioritic”

Daniel Ioniță este românul din Aus-
tralia care propagă cultura neamului 
său în rândurile vorbitorilor de engleză. 
În recentul volum „Basarabia Sufletului 
Meu”, apărut la Editura „MediaTon” din 
Toronto (Canada) cu susținerea Acade-
miei Româno-Australiană pentru Cultu-
ră din Sydney, a fost inclusă în versiu-
nea engleză poezia „Limba noastră” de 
poetul basarabean, Alexei Mateevici. 

Cu acest prilej, folosindu-mă de rețelele 
de socializare, i-am solicitat domnului Dani-
el Ioniță răspunsul la următoarea întrebare: 

– Domnule Daniel Ioniţă! Din ce motive 
aţi tradus în engleză imnul limbii române, 
scris pe vremuri de restrişte de basara-
beanul Alexei Mateevici? În ce măsură 
vorbitorii de engleză pot înţelege durerea 
poetului basarabean? 

Și iată răspunsul primit: 
– Vorbitorii de limbă engleză pot înțe-

lege poezia lui Alexei Mateevici în aceeași 
măsură în care noi, vorbitorii de limbă ro-
mână îl înțelegem pe Shakespeare (cu 
sonetele și teatrul lui din Anglia secolului 
16), sau Psalmii – transcriși din cânturile de 
durere ale unui neam evreu în captivitatea 
babiloniană, etc. etc. etc. Marile teme, ma-
rile dureri vor avea rezonanțe universale. 
Mateevici e un poet excepțional, iar aceas-
tă poezie este de geniu. Durerea lui are re-
zonanțe în durerea oricărui neam apăsat la 
un moment sau altul al istoriei sale. Sigur, 
nuanțele vor fi altele la tibetani – ca exem-
plu – decât la basarabeni, dar fondul simțirii 
acestei apăsări este universal – rezonanța 
este similară, la baza ei. De unde și apelul 
pe care-l avea Mateevici. Orice mare poet, 
orice poezie importantă produce reflecții 
în care oricine de pe planeta aceasta își 
poate recunoaște o parte din fizionomia 

sufletească, o fărâmă din gama simțirilor 
posibile.

Am mai întâlnit și argumentul că doar 
noi, românii, îl putem percepe pe Emi-
nescu. Nimic mai fals. Cei ce susțin asta 
fac dovadă de aroganță pe deoparte, și 
de minimalizarea lui Eminescu (un spirit 
universal prin excelență) pe de altă parte. 
Cum adică? Noi românii suntem foarte deș-
tepți și îl pricepem pe Shakespeare, pe Ri-
lke, pe Byron, pe Lermontov, pe Esenin, pe 
Petrarca etc. Dar străinii, vezi Doamne, nu 
sunt echipați cu neuronii necesari ca să-l 
înțeleagă pe poetul nostru național. Aro-
ganță fără acoperire faptică. 

Apoi, ne tot plângem (ca nație mă refer, 
indiferent de ce parte a Prutului ne aflăm) 
că lumea largă nu ne știe, nu ne pricepe 
etc. Păi cum vrem să ne știe și să ne pri-
ceapă, dacă nu există traduceri cât-decât 
adecvate prin care să ne înțeleagă?

Ori engleza este lingua franca la ora 
asta pe planetă, și va continua să fie limba 
universală de comunicare pentru încă mul-
tă vreme – fie că asta ne convine sau nu 
ne convine. Spre exemplu, sunt cercetători 
în domeniul poetic din Japonia care studia-
ză poezie românească tradusă în engleză, 
fiindcă nu au la îndemână cunoscători ja-
ponezi de limbă română – sau cel puțin nu 
destui specializați în domeniul poeziei.

Deci, traducerile în engleză ne fac cu-
noscuți dincolo de confortul nostru mioritic.

În imagine: un moment al întâlnirilor 
pe pământul Basarabiei. Daniel Ioniță 
împreună cu Arcadie Suceveanu, preșe-
dintele Uniunii Scriitorilor din Moldova.
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Freamăt de codru – simfonie a sufletului 

Mândri  fagi de 
pe meleagurile 

Herței… 
– Pădurea este un organism viu, com-

plex, care crește de la sine, dar și după pla-
nurile omului, observă interlocutorul meu, 
domnul Valeriu SANAVCEAN, șeful Ocolu-
lui silvic Târnauca, raionul Herța. Iar aceste 
planuri nu trebuie să fie jefuitoare. Copacul 
crește greu, ca să ajungă la condițiile nece-
sare e nevoie de timp, de zeci de ani, dar 
este tăiat în câteva minute… 

Ocolul silvic Târnauca se întinde pe o 
suprafață de 2.381 de hectare, în care pre-
domină fagul. 

– Să nu credeți că dacă în pădure se 
aude motorul ferestrăului mecanic, înseam-

nă că pădurea este jefuită. Se fac tăieri sanitare, tăieri pla-
nificate. După ele se poate aprecia felul de gospodărire. Iar 
pădurea are nevoie de un gospodar grijuliu, afirmă domnul 
Valeriu Sanavcean. Ai tăiat copacii de pe o anumită par-
celă, plantează alții în loc. Noi ne ținem de regenerarea 
naturală a pădurii, căci ea este mai eficientă. Copacii tineri, 
care răsar la voia întâmplării, cresc mai bine, important e 
să curățim terenul de salcâmi, căci ei îi înăbușă  pe aceștia. 

În societatea ucraineană există părerea: comerțul cu 
lemnul este un business avantajos. Este avantajos pentru 
braconieri și păgubitor pentru țară. 

– Se exportă în mare parte bușteni. Noi, însă, vindem 
deja lemn prelucrat, cherestea, doar la Ocolul silvic avem 
și gater. Iar materialul de construcție întotdeauna s-a bu-
curat de căutare. Iată de ce acest lucru e mai avantajos, 
consideră  domnul Valeriu. Pentru a interzice exportul de 
bușteni, trebuie create întreprinderi de prelucrare a lemnu-
lui și atunci efectul va fi cel dorit. 

De la șofer la șef al 
ocolului silvic 

Născut în satul Stănești, raionul Hliboca, dl Valeriu Sa-
navcean a lucrat 12 ani șofer, transporta lemnul din pădu-
re. A obținut studii superioare prin corespondență și a fost 
transferat la Punctul de achiziționare a lemnului din Hliboca. 
Cu cinci ani în urmă i s-a propus postul de șef al Ocolului 
silvic din Târnauca. A încercat să refuze, motivând că locu-
ieşte în alt raion și drumul de la Stănești până la Târnauca 
e cam lung. La Direcția regională a Gospodăriei silvice i s-a 
explicat clar: situația este complicată, toți lucrătorii Ocolului 
silvic au intenția să depună cereri de concediere, iar dacă 
vine acolo un om dintr-o parte, în locul șefului compromis, 
acesta trebuie să fie un român ca să găsească repede 

limbă comună cu membrii colectivului și să câștige încre-
derea acestora. 

– Venind la Târnauca am aflat că lucrătorii Ocolului sil-
vic nu primeau regulat salarii, nu aveau uneltele de muncă 
necesare. Le-am creat toate condițiile și cine a dorit cu ade-
vărat să lucreze, a rămas în colectiv,  cine nu – a plecat. Am 
făcut ordine cu finanțele și oamenii noștri primesc la timp 
și salariul, și plata în avans. În schimb, le cer să-și facă 

datoria așa cum se cuvine, explică șeful 
Ocolului silvic Târnauca. De membrii colec-
tivului trebuie să ai grijă ca și de pădure. 
Iată, nu demult mi-a telefonat la ora două 
de noapte  un lucrător de-al nostru. I s-a 
îmbolnăvit copilul și a fost dus de urgență 
la spital, la Cernăuți. Avea nevoie de bani 
și trebuia să-l ajut… 

Tinerii silvicultori 
din Culiceni 

Atitudinea grijulie față de pădure se 
educă în familie, se formează la școală. 
Ea este ca și copacul tânăr, care prinde 
rădăcini și crește alături de unul secular. 
Administrația Școlii medii incomplete din 
Culiceni a rămas încântată de activitatea 

„tinerilor silvicultori” din Poleana, raionul Hotin, și în anul 
2001 au aplicat această experiență la Culiceni.  În Cercul 
tinerilor silvicultori de aici sunt înscriși 50 de elevi, iar după 
cum afirmă directoarea școlii, dna Angela Todereanu, dori-
tori sunt cu mult mai mulți. Activitatea cercului este patro-
nat de Alexandru Todereanu, șeful-adjunct al Ocolului silvic 
Târnauca. 

– Copiilor li se insuflă dragostea față de natură. Împre-
ună cu lucrătorii noștri ei participă la plantarea copacilor și 
arbuștilor. Copacii sădiți de ei cresc  pe teritoriul Mănăstirii 
din Bănceni, în orașul Herța – în parc și lângă monumente. 
Iar primăvara meșteresc colivii pentru păsări, precizează 
domnul Valeriu Sanavcean. Acesta este aspectul practic al 
activității Cercului tinerilor silvicultori din Culiceni. Dar mai 
există și altul, cel al instruirii. Elevii din Culiceni participă la 
diferite concursuri, prezintă lucrări pe teme ecologice. În 
anul 2008, Alexei Todereanu, de exemplu, a ocupat locul 
trei pe țară. Iată și luna aceasta, pentru primul loc ocupat în 
regiune, o echipă de tineri silvicultori din Culiceni va pleca 
la Sumy, la o întrunire pe țară. Voi menționa că în rândurile 
elevilor din Culiceni sunt mulți doritori de a îmbrățișa pro-
fesia de silvicultor. Câțiva elevi au învățat la Liceul silvic 
din Storojineț, mai mulți – la Facultatea de Biologie de la 
Universitatea cernăuțeană. 

Pentru copiii din Culiceni lozinca „Viito-
rul pădurii e în mâinile tale” are un sens 
mai profund. Alături de lucrătorii silvici ei 
învață să iubească această minune a natu-
rii, s-o păstreze. Pentru ei freamătul codru-
lui se aseamănă cu o irepetabilă simfonie 
a sufletului, care îi va însoți toată viața. 

În a treia duminică a lui septembrie, când pădu-
rea se află între două anotimpuri – vară și toam-

nă – este marcată sărbătoarea profesională a 
lucrătorului silvic. Pădurile, ca și solul fertil, sunt 
cele mai valoroase bogății naturale ale țării. Co-
pacii de specie rară pot fi trecuți în Cartea Roșie, 
pădurea – nicidecum. Or, dispariția ei ar însemna 
o adevărată catastrofă ecologică, cu urmări im-
previzibile. La fel cum pomicultorul îngrijește de 
livada sa, așa și pădurarul trebuie să îngrijească 
de crânguri și poiene. Oricât de des ar fi codrul, el 
nu poate ascunde lipsa de spirit gospodăresc al 
celui ce-i poartă de grijă. 
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Înfrângere pentru FC Bucovina în duelul cu FC Kaluș
În cadrul etapei a 8-a a Campionatului național la 

fotbal Liga a II-a, FC Bucovina a cedat pe propriul te-
ren. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2:2. După 
seria loviturilor de departajare, FC Kaluș s-a impus 
cu scorul de 3:0.  La moment echipa cernăuțeană 
ocupă locul 7 în clasamentul general,  cu 10 puncte 
la activ: 3 victorii, un egal și 4 înfrângeri. Lider în 
clasament este FC Kaluș (15 puncte). 

FC Bucovina va disputa următorul meci pe 15 
septembrie împotriva echipei „Mynai” (Ujgorod).

Campionatul regiunii 
Cernăuți la fotbal între 
echipele de amatori
Etapa  a XI-a. Rezultate
Nepolokivți  – Spicul de Aur – 4:0
Dragoș-Vodă – Stels – 2:1
Corovia – Ceremuș-Vijnița – 5:0 
Vașkivți – Ivankivți – :+

În cadrul etapei a XII-a, la 15 septembrie, vor avea loc partide-
le între echipele Chițmani – Dragoș Vodă și Ivankivți – Corovia. 
Pe 15 septembrie este programat meciul Stels (Kiseliv) – Spicul 
de Aur. Lider în clasamentul campionatului este Nepolokivți cu 
23 de puncte. Pe locul doi se situează echipa din Chițmani cu 22 
de puncte, iar pe locul trei –  Ivankivți, tot cu 22 de puncte.

Mike Tyson despre Vasyl Lomacenko: 
Acest tânăr ucrainean este cel mai bun

Legenda boxului mondial 
Mike Tyson este pasionat de 
prestația boxerului ucrainean, 
Vasyl Lomacenko. Tyson l-a lă-
udat pe ucrainean și a spus că 
acesta este la moment  numărul 
1 mondial la acest sport. „Cred 
că Lomacenko este cel mai bun 
boxer. El luptă spectaculos, cu 
stil și are tehnică bună”, a spus 
Tyson. Trebuie remarcat că ur-
mătoarea luptă a lui  Lomacenko 
va avea loc la 1 sau 8 decembrie 
a.c. Rivalul lui va fi Jose Pedra-
za din Puerto Rico, care este 
campion mondial WBO. 

Reamintim că în ultimul meci, 
Lomacenko l-a învins pe Jorge 
Linares. În cazul unei victorii 
asupra lui Pedraza, Lomacenko 
își deschide calea pentru o întâl-
nire cu Mikey Garcia, unde sunt 
puse la bătaie patru centuri de 
campion.

Stepan Grecul, medaliat cu argint 
la Campionatul național de box

Pugilistul bucovinean 
Stepan Grecul a cucerit 
medalia de argint în ca-
drul Campionatului nați-
onal de box  (22U), care 
s-a desfășurat la Mariu-
pol. La categoria 81 ki-
lograme, Grecul a ratat 
partida finală din cau-
za unei traume la braț. 
Pe primul loc s-a clasat 
Oleksandr Pogrebneak 
din Poltava. Reamintim 
că în primăvara anului 
curent Stepan Grecul a 
cucerit titlul de campion 
european la box la turne-
ul, care s-a desfăşurat la 
Târgu-Jiu (România).

TOP 20 cei mai scumpi 
fotbaliști din lume

KPMG, una dintre cele mai importante firme de consultanţă finan-
ciară din lume, a realizat un top 20 ai celor mai titraţi fotbalişti din 
lume, care indică valoarea de piaţă a acestora.

În efectuarea listei, specialiştii în finanţe s-au folosit de anumite 
criterii, printre care regăsim: performanţele sportive individuale (go-
luri, assist-uri, driblinguri etc.), rezultatele şi obiectivele bifate cu echi-
pa de club sau durata contractului. Cum era de aşteptat, în topul celor 
de la KPMG, îşi fac apariţia nume precum Neymar, Messi, Mbappe 
etc. Surpriza evaluării este însă portughezul Cristiano Ronaldo, care 
nu se regăseşte în primii 10 jucători.

Topul celor mai valoroși fotbaliști din lume, publicat 
de Business Insider:

20. Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) - 90 milioane de euro
19. Luis Suarez (FC Barcelona) - 90 milioane de euro
18. Robert Lewandowski (Bayern Munchen) - 91 milioane de euro
17. Marc Andre ter Stegen (FC Barcelona) - 93 milioane de euro
16. Paulo Dybala (Juventus Torino) - 97 milioane de euro
15. Roberto Firmino (Liverpool) - 100 milioane de euro
14. Dele Alli (Tottenham Hotspur) - 107 milioane de euro
13. Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) - 111,5 milioane de euro
12. Toni Kroos (Real Madrid) - 113 milioane de euro
11. Romelu Lukaku (Manchester United) - 114 milioane de euro
10. Philippe Coutinho (FC Barcelona) - 114,5 milioane de euro
9. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 125 milioane de euro
8. Paul Pogba (Manchester United) - 126 milioane de euro
7. Kevin de Bruyne (Manchester City) - 137 milioane de euro
6. Eden Hazard (Chelsea) - 146 milioane de euro
5. Harry Kane (Tottenham Hotspur) - 152 milioane de euro
4. Mohamed Salah (Liverpool) - 157 milioane de euro
3. Kylian Mbappe (PSG) - 190 milioane de euro
2. Lionel Messi (FC Barcelona) - 210 milioane de euro
1. Neymar (PSG) - 234 milioane de euro
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Soția către bărbat:
– Dragul meu, poți să-mi aduci o stea de pe cer?
– Desigur, iubito, pentru tine orice.
– Ai fi gata chiar să mori pentru mine?
– În orice moment, răspunde cu mândrie soțul.
– Scumpule, ai putea astăzi să speli vesela în locul 

meu.
– Ei, draga mea, nu te grăbi. Hai să le luăm pe toate 

la rând.

* * *
Femeia supărată către soț:
– Iubitule, mi se pare că pe zi ce trece mă iubești tot 

mai puțin.
– De unde ai luat prostia asta, scumpa mea? Pur și 

simplu, tăria iubirii mele scade în comparație cu greutatea 
pe care o ai.

* * *
La un proces de judecată. Judecătorul:
– Inculpat. Vă îndemn să spuneți adevărul și numai 

adevărul.
– Jur să spun adevărul și numai adevărul, răspunde 

cel de pe banca acuzaților.
– Atunci să-mi spuneți ce făceați până la căsătorie.
– Făceam ce doream, domnule judecător.

* * *
O bătrână se uita îndelung la un alai de nuntă, ce tre-

cea pe alături fără să scoată vreun cuvânt.
– Ce te uiți, mătuşă, spune ceva, se interesează niște 

flăcăi.
– Ce să vă spun? Mă uit că încă o naivă a căzut în 

plasă. Se duce să spele vesela și să-i facă poftele unui 
idiot.

* * *
 Chelnerul către o doamnă:
– Ați văzut că soțul dumneavoastră a căzut numai ce 

sub masă?
– Te înșeli, spune doamna, soțul meu numai ce a in-

trat pe ușa restaurantului.
* * *

Poliția primește o reclamație telefonică:
– Ajutați-mă, mi-au furat din mașină volanul, frâna de 

mană și pedalele! Peste câteva minute mașina de serviciu 
raportează:

– S-a rezolvat, tipul a putut să conducă din nou ma-
șina. A fost doar atât de beat că s-a așezat pe bancheta 
din spate.

* * *
Un bărbat, sătul de atâta cicăleală din partea soției, 

cere o deplasare mai lungă de la șeful său. Peste o săp-
tămână femeia îi scrie un SMS:

– Dragul meu, mi-e atât de trist fără tine. Abia acum 
am înțeles cât de mult te iubesc. Dacă m-aș naște din nou 
acum, numai cu tine aș vrea să-mi petrec viața.

Soțul îi răspunde sec tot cu un SMS:
– De unde atâta ură, femeie, asupra mea?

* * *
– Mamă, mamă! – strigă copilul văzându-și mama in-

trată pe ușă. Tatăl nostru are vacă?
– Nu, îngeraș, de unde ai luat una ca asta?
– Azi dimineață i-a spus bonei noastre că are un corp 

mai frumos decât vaca lui.
* * *

Un bărbat se duce la preot să se spovedească.
 – Părinte, am fost la prietenul meu și nu l-am găsit 

acasă. Mi-a deschis soția lui și m-a invitat la o cafea.
– Și?
– Apoi s-a așezat la mine în brațe.
– Și?
– Și am plecat pentru că mi-a fost rușine.
– Trebuie să bați mătănii vreo zece 

zile și să beai câte 15 litri de apă pe zi.
– Păi de ce părinte să beau atâta 

apă? Doar nu am greșit.
– Pentru că atâta apă bea un bou.

Fiecare cu soarta lui

Natalia a crescut într-o familie de ță-
rani simpli. Era al patrulea copil între cei 
trei frați și două surori. Bineînțeles că, fă-
când parte dintr-o familie numeroasă, fata 
nu a fost alintată sau desfătată cu cele mai 
dorite jucării, după cum își puteau permite 
alți părinți. În schimb, mama i-a altoit cele 
mai frumoase calități pe care trebuie să 
le aibă o fată: demnitate, cumsecădenie, 
hărnicie. De mică i-a fost alături mamei la 

munca de la fermă, unde aceasta a trudit 
în calitate de mulgătoare mai 30 de ani. 
Poate de aceea că avea un suflet blând și 
generos sau poate din alt motiv, dar anu-
me Natalia era alături de mama la trebile 
din gospodărie, dar și în cele mai grele 
momente. Nu strălucea nici la învățătură, 
dar nici codașă nu era în clasă. Și aici mo-
destia și-a spus cuvântul. Și dacă la adu-
nările părinților mamele ieșeau din clasă 
roșii de rușine, la adresa Nataliei profesorii 
aveau numai cuvinte de laudă și încura-
jare. Când a crescut mai mare, la fel ca 
orice fată, visa la un bărbat cuminte și edu-
cat, cu care să împartă toate succesele și 
greutățile din viața unui om. Anii treceau, 
dar mult așteptatul „prinț” nu-i bătea la ușa 
sufletului. Zadarnice erau îndemnurile ma-
mei, ale surorilor mai mari, Natalia nu vroia 
să asculte de nimeni. O ținea morțiș:

– Nu mor caii când vor câinii. Așa și în 
cazul meu. O să mă căsătoresc numai cu 
omul, care va ști cum să mă cucerească. 
O să-i ofer inima numai celui care o să-mi 
fie pe plac.

Își dorea o dragoste reciprocă. Însă, 
adevărata fericire întârzia să vină. Natalia 
nu visa la un bărbat cu mașină sau cu vilă 
și bani mulți, ci la un om cu suflet mare, un 
romantic cu care să-i fie interesant. Multe 
dintre prietene îi spuneau că ar trebui să 
se mărite cu cel care o cere, că principalul 

e să fii iubită, iar dragostea pentru omul de 
alături vine cu timpul. Nu vroia să audă pe 
nimeni. Și numai buna ei bunică, care o 
crescuse de mică, o liniștea mereu:

– Nu asculta ce zic alții, puiule. Ce e 
al tău, de o parte este pus. Fericirea ta nu 
va fugi de tine, ea va veni când va voi Cel 
de Sus. 

Natalia se mângâia cu aceste vorbe 
ale bunicii, numele căreia îl purta, deși o 
durea sufletul atunci când mama îi reproșa 
că „va muri fără s-o vadă fericită”. Așa au 
trecut mai mulți ani. Babele satului demult 
o trecură la categoria de „fată bătrână”. 
Doar e știut lucru că acel ce alege, la urmă 
culege ce se poate. Și Niculuță, vecinul, 
care a „pândit-o” ani la rând, s-a săturat, 
într-un sfârșit, să umble din urma „fetei cu 
caracter”, după cum o numea, și s-a însu-
rat, luând-o de nevastă pe contabila din 
colhoz. Despre Niculuță, care era un bun 
gospodar în sat și la care ar fi visat multe 
fete, îi tot spunea și bunica.

– Ce să fac dacă nu este al meu. Nu 
simt nimic pentru el și-i voi face viața ama-
ră, se străduia Natalia în fel și chip să se 
îndreptățească. 

Într-o vară a decis eroina noastră să-
și facă un cadou, poate unicul în viața ei 
cadou de acest fel, și a plecat într-o va-
canță la Herson pentru a savura căldura 
din luna lui cuptor acolo, pe malul mării. 
Natalia nimerise, parcă, în altă lume. Noi 
cunoscuți, prieteni mulți și-a făcut ea în 
acea vacanță. Din prima zi chiar a fost in-

vitată în compania unor moldoveni, prin-
tre care era și el. 

– Marius mă numesc, i-a spus întin-
zându-i galant mâna.

–  Natalia, a răspuns fata pe un ton în-
cet cu modestia-i proprie. 

Micul lor „roman” avea să dureze toa-
te cele două săptămâni după care s-au 
despărțit, moldoveanul promițându-i că va 
veni neapărat la Cernăuți să o vadă. Și s-a 
ținut de cuvânt. A venit abia în toamnă cu 
niște prieteni, care făceau comerț cu roa-
dele Moldovei la piața din orașul de pe ma-
lul Prutului. Vizita a fost neașteptată pentru 
Natalia, doar de când s-au despărțit la Her-
son, Marius a telefonat-o o singură dată. O 
surpriză a fost și invitația lui pentru Natalia. 
Tânărul o îndemna să vină la Orhei, orașul 
său de baștină, pentru a-i face cunoștință 
cu părinții, asigurând-o că anume ea este 
fata visurilor sale, pe care a așteptat-o o 
viață întreagă. Marius a stat pe la Cernăuți 
vreo două săptămâni. I-a promis fetei să 
vină s-o ia în ajunul sărbătorilor de iarnă 
pentru a le face părinților surpriză. 

– L-am așteptat atâta timp și iată-l, în 
sfârșit a venit, se lăuda Natalia surorilor 
mai mari. 

S-au bucurat mult părinții fetei, cu atât 
mai mult cu cât și tânărul i-a promis să se 
mute cu traiul la ea acasă. Toate lucrurile 
au început să curgă ca într-o frumoasă po-

veste, dar, într-o zi Natalia a primit o veste 
care a căzut ca un trăsnet peste cerul în-
sorit. De unde și până unde a aflat ea că 
„prințul”  său a reușit să treacă prin două 
căsătorii civile și că undeva, prin Moldova, 
două fetițe și un băiețel îl cheamă neînce-
tat: „Tată, când vii acasă?”. Mult a plâns 
Natalia după ce a pus față în față lucrurile, 
care s-au dovedit a fi adevărate. I-a spus 
la telefon să nu o mai sune, căci nu vrea 
să audă de el. Dar așa cum neplăcerile se 
țin lanț, nici „veștile bune” pentru Natalia 
nu s-au încheiat aici. A aflat, în timpul unui 
control-fulger, că va deveni mămică. Toată 
lumea s-a năruit în acel moment sub pi-
cioarele ei. Nu-și imagina cum se va uita 
în ochii celor dragi, cum le va spune că din 
acea fată cuminte și modestă de cândva 
s-a transformat într-o… Ce va spune satul, 
care vuia deja despre apropiata căsătorie. 
A decis să nu le spună la ai săi nimic, ci în 
tăcere să se izbăvească de pruncul care 
avea să vină pe lume. O voce lăuntrică, 
însă, îi zicea: „Nu ucide un suflet nevino-
vat”. Au urmat multe nopți petrecute în 
hohote de plâns și insomnie. Într-o dimi-
neață, când pleca la serviciu, Dumnezeu 
i l-a scos în cale pe Niculuță, bărbatul ce 
o iubise atât de mult și care visase s-o ia 
de soție. Omul văduvise cu un an în urmă 
și rămase singur cu cei patru copilași. Na-
talia a rămas încremenită când acesta i-a 
spus că știe ce i s-a întâmplat. A rugat-o 
aproape plângând, implorând-o:

– Nătăliță, draga mea, știi cât de mult 

mi-am dorit să te am ca mamă a copiilor 
mei. Dar, n-a fost să fie. Dumnezeu ne-a 
trimis la amândoi aceste încercări. Nu 
crezi că este un semn? Te rog, vino de le fii 
mamă copilașilor mei. Eu, la rându-mi voi 
fi un tată adevărat pentru pruncul pe care-l 
aștepți. Ba și eu am nevoie de o mână de 
femeie în casă. Nu am mai mâncat borș 
făcut de o femeie mai mult de un an.

Înspre seară, după ce le-au cerut bi-
necuvântarea părinților fetei, cei doi au 
strâns lucrurile femeii și le-au dus în casa 
lui Niculuță. Au trecut de atunci ani buni. 
Azi mătușa Natalia și badea Niculuță își 
trăiesc împreună zilele și se bucură de 
succesele copiilor și nepoților. Pe Valen-
tina și pe Nicoleta le-au dat deja pe la 
casele lor, iar Nicușor și Valeriu învață la 
o școală tehnico-profesională. În casa lor 
domnește armonia și buna înțelegere, iar 
la sărbători copiii și nepoții se adună la 
casa părintească spre a le fi alături celor 
care i-au crescut cu atâta drag. De multe 
ori Natalia își amintește de vorbele dulci 
ale bunicii trecută demult la dreptate: „Fe-
ricirea este lângă tine, draga mea, și ea va 
veni atunci când cel mai puțin te aștepți. 
Ea va veni ca un soare blând după furtună 
și-ți va încălzi sufletul, îți va alina suferin-
țele precum razele de soare străbat printre 
nori”.        

Dumitru VERBIȚCHI

Se zice din bătrâni 
că fericirea nu 

vine la fiecare din-
tre noi la fel. Unii o 
așteaptă o viață, la 
alții vine din fragedă 
tinerețe. Dar și fie-
care o percepe cum 
dorește. Uneori omul 
se zbate printre prezi-
ceri și speranțe, vise 
frumoase și nostalgii 
după o fericire pe 
care o vrea alături. 
Dar, vorba ceea: ce-i 
al tău, e pus de o par-
te. Şi fericirea îți bate 
la ușă atunci când te 
aștepți cel mai puțin. 
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Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

Ficatul – organ implicat în eliminarea 
toxinelor din organism 

CAFEAUA
Dacă nu îți poți începe ziua fără a 

bea cafea, atunci te vei bucura să afli 
că are efecte pozitive asupra ficatu-
lui. Studiile au arătat că prin consumul 
a două-trei cești de cafea pe zi ficatul 
este protejat de daunele produse de 
alimentația nesănătoasă sau consumul 
excesiv de alcool. În plus, alte studii au 
arătat că reduce riscul de cancer de fi-
cat.

CEAIUL VERDE
Datorită antioxidanților și catechinelor, 

ceaiul verde protejează ficatul de diferite 
forme de cancer, inclusiv cancer de ficat. 
Ceaiul verde are proprietăţi antioxidante 
datorită substanţelor care combat radicalii 
liberi, substanţe numite polifenoli şi cate-
chine, flavonoide şi alcaloizi, iar efectul său 
diuretic şi stimulator al metabolismului fac 
din acest ceai un excelent remediu pen-
tru detoxifierea colonului. Este recunoscut 
pentru proprietăţile sale diuretice, detoxi-
fiante, tonifiante şi de ardere a grăsimilor, 
explică specialistul.

APA 
Cel mai bun lucru pe care-l poți face 

pentru sănătatea ficatului este să bei apă, 
cât mai multă. Înlocuiește băuturile carbo-
gazoase și energizante cu apă. Apa elimi-
nă toxinele acumulate în organism, inclusiv 
cele din ficat.

GRAPEFRUITUL
Grapefruitul este bogat în vitamina C 

şi antioxidanţi, doi importanţi agenţi care 
stimulează producerea de enzime pentru 
detoxifierea ficatului. Fibrele solubile din 
grapefruit contribuie la scăderea colestero-
lului şi determină ficatul să ardă grăsimile.

AVOCADO
Ajută organismul să producă un tip de 

antioxidant numit „glutation”, de care fica-
tul are nevoie pentru a filtra componentele 
toxice. Consumul acestui fruct, o dată sau 
de 2 ori pe săptămână, poate repara un 
ficat deteriorat în numai o lună. Avocado 
este unul dintre puţinele fructe cu un conţi-
nut ridicat de proteine. Un avocado conţine 
4 grame de proteine, o cantitate ridicată în 
comparaţie cu multe alte fructe. De aseme-
nea, proteinele pe care le conţine sunt cele 
esenţiale şi de înaltă calitate, care se digeră 
mult mai uşor şi hrănesc muşchii.

NUCILE
Nucile sunt bogate în L-arginină, gluta-

tion şi acizi graşi Omega-3, substanţe care 

contribuie la procesul de purificare a ficatu-
lui. Nucile sprijină funcţiile hepatice şi faci-
litează oxigenarea sângelui. Specialiştii re-
comandă să consumăm nuci mai ales după 
o masă bogată în grăsimi pentru a atenua 
efectele lor negative asupra organismului.

USTUROIUL
Usturoiul conţine numeroşi compuşi 

organo-sulfuroşi, printre care alicină şi 

seleniu, două ingrediente importante care 
protejează ficatul şi ajută la eliminarea to-
xinelor din organism. Acesta acţionează 
ca antibiotic natural, fără efecte secun-
dare, întrucât are puternice proprietăţi 
antibacteriene şi antimicrobiene. Usturo-
iul stimulează creşterea nivelului de an-
tioxidanţi din organism, ajută la scăderea 
valorilor glucozei serice şi a tensiunii ar-
teriale.

Ficatul ne ajută sis-
temul imunitar să 

lupte împotriva in-
fecțiilor, să elimine 
bacteriile din sânge și 
produce bila, necesară 
pentru digestia ali-
mentelor. Când ficatul 
devine suprasolicitat, 
ca urmare a stresului 
sau a expunerii exce-
sive la toxine, orga-
nismul este afectat 
și, astfel, pot apărea 
probleme grave de să-
nătate. De aceea, este 
esențial să fim atenți 
la ceea ce mâncăm și 
bem pentru că alimen-
tația influențează buna 
funcționare a ficatu-
lui.  Există o listă cu 
alimentele și băuturi 
care ajută ficatul, iar 
printre ele se numără:

DURERILE DE SPATE, BOALA DE CARE NIMENI NU SCAPĂ
Durerea de spate este de-

finită de specialiști ca un dis-
confort sau o limitare algică la 
nivelul unui segment al coloa-
nei. Din cele trei segmente ale 
acesteia, zona lombară este 
cel mai mult afectată, urmată 
de zona cervicală şi apoi de 
cea toracală.

Potrivit medicilor, durerea 
poate avea un debut brusc, acut, 
de scurtă durată într-o primă fază 
şi care, ulterior, se transformă în-
tr-o durere persistentă.

DE CE NE DOR SPATELE?
Specialiștii împart durerile de spate, în 

funcție de durata lor, în dureri cronice (7–
12 săptămâni) și acute (sub 7 săptămâni). 
Acestea sunt provocate în mare parte de 
caracteristici personale, condiții de muncă, 
factori cotidieni sau chiar psihologici. Oricât 
de neașteptat ar suna, anumite stresuri sau 
probleme emoționale pot genera dureri de 
spate. Doar o mică parte din durerile de co-
loană sunt rezultatul secundar al unor afec-
țiuni grave precum traumatismele directe, 
osteoporoza etc.

Durerile de spate pot fi generate de 
suferința unui ligament, mușchi, țesut con-
junctiv moale, până la cea a unor capsule 
articulare. Stresul, fie el mecanic unic sau 
repetitiv, primește un răspuns prin scurtări 
musculare și apariția unei inflamații ca un 
răspuns fiziologic.

Există o serie de factori care predis-
pun la dureri de spate: factorii psihosociali, 
structura scheletică până la factori ocupa-
ționali. 

*  În cazul activităților intense, sponta-
ne, încercați să produceți mișcarea din ar-
ticulațiile șoldurilor și genunchilor și doar 
în mică măsură din coloană. Asta înseam-
nă că dacă vrem să ridicăm un obiect cu 
o greutate semnificativă nu îl abordăm prin 
aplecarea directă din spate. E de preferat 
să îndoim genunchii, iar când ridicăm gre-
utatea să o facem în plan frontal, evitând 
răsuciri laterale. E de evitat și deplasarea 
cu greutate în brațe pe o distanță lungă.

* Pentru beneficiul spatelui și al între-
gului organism e necesar să introduceți în 
rutina zilnică o plimbare, înotul sau mersul 
pe bicicletă.

*  La o plimbare mai lungă este foarte 

importantă balansarea brațelor în contra-
timp cu pasul. O plimbare trebuie să fie un 
dans al articulațiilor cu mușchi. Altfel spus, 
când ne plimbăm trebuie să destindem 
musculatura. 

*  Când vine vorba de postura indusă e 
bine de știut că poate duce la dureri dacă lu-
crurile nu se întâmplă natural. Postura spa-
telui e dată de tonusul muscular al acestuia, 
iar dacă vrem să avem un copil cu un spate 
frumos, acesta trebuie să facă mișcare; nu 
ajunge să se corecteze și să stea ”drept” 
când trece prin fața unei vitrine.

* Greutatea în exces cauzează dureri ale 
spatelui. Dar și dietele agresive și slăbirea 
bruscă au același efect. Concluzia: pierderea 
în greutate trebuie să se întâmple gradual.

* Învață că și spatele are nevoie de re-
laxare. Întinde-te pe podea și încearcă să 
contracți mușchii spatelui și feselor, ai bra-
țelor și picioarelor pentru câteva secunde, 
urmate de 20 de secunde de relaxare.

* Ai grijă unde dormi. E greu de definit 
ce înseamnă o saltea sănătoasă, dar cu si-
guranță prezența discontinuităților în pat nu 
sunt un avantaj.

* Nu e rușine să faceți mișcare, e rușine 
să nu faceți! Dar trebuie să faceți mișcarea 
cu care sunteți confortabili și fără excese.

* Imaginați-vă cât de greu e capul, 
aproape 10 kg, pe care îl poziționăm ante-
rior, în unghi de 50-60 de grade pentru un 
timp îndelungat, iar musculatura spatelui, 
de la omoplați în sus, încearcă să-l menți-
nă pe poziție. Când musculatura obosește, 
continuă să mențină capul în continuare în 
această poziție disconfortantă pentru corp. 
În timp, toată coloana va suferi o modificare 
a axelor și a biomecanicii articulațiilor, iar 
aici apar durerile.

Durerile de spate, la nivelul co-
loanei vertebrale, afectează, 

conform Organizației Mondiale a 
Sănătății, o mare parte din popula-
ția țărilor dezvoltate. Indiferent de 
ocupație, aceste dureri ne pot afec-
ta în mod egal, fie că desfăşurăm o 
activitate fizică cotidiană intensă, 
fie că suntem ceva mai sedentari şi 
petrecem multe ore la birou.



14 LC
Joi, 13 septembrie 2018 Rânduri din scrisori

E vremea amintirilor frumoase

A văzut lumina tiparului în acest an, la 
Suceava, la Editura „Accent Print”. Conține 
circa 134 de pagini, este împărțită în 4 ca-
pitole, având mai multe fotografii și imagini, 
unele color.

Dacă pe prima copertă a cărții vedem 
frumoasa Biserică de la Iordănești, satul de 
baștină al autorului, atunci pe a doua coper-
tă vom găsi fotografia sa, iar sub fotografie 
avem și titlul cărților tipărite până în prezent: 
„File din istoria satului Iordănești”, 2013, în 

colaborare cu Dumitru Covalciuc și Nicolae 
Șapcă; „Rătăcind prin Bucovina” – pagini de 
jurnal, 2015; „Cu dragoste de pământ româ-
nesc”, 2016.

„Vremea amintirilor” este cea de a 4-a 
carte a autorului sucevean. În „Сuvânt îna-
inte” semnat de inginerul Constantin Hlușne-
ac, vom putea lua cunoștință de prezentarea 
pe scurt a cărții, date din biografia autorului 
și o pоezie dedicată domniei sale chiar de 

semnatarul prefeței, Constantin Hluș-
ceac.

Primul, din cele 4 capitole se numește 
„Tablete care nu au văzut lumina tiparului”. 
Prima tabletă este dedicată memoriei co-
lonelului George Galan, un vrednic român 
din București, ce era prezent adeseori la 
manifestările noastre culturale, la Cernă-
uți. Personal îl țin minte când a participat 
și la comemorarea poetului martir Ilie Mo-
trescu din Crasna, cu ani în urmă. Autorul   

dedică tablete și prietenilor săi cernău-
țeni-bucovineni: Mircea Lutic, Ilie Popescu, 
Octavian Voronca, Dorin Ștefaneli (stabilit 
cu traiul la Târgu Mureș) și alții. Vom mai 
găsi la acest capitol și alți oameni de di-
ferite profesii; medici, profesori, ingineri, 
dar și familii întregi de oameni gospodari, 
pe care autorul i-a cunoscut, a avut și are 
contacte și legături. De asemenea, sunt și 
întâmplări din viață, comemorări, impresii 

din timpul excursiilor etc.
Partea a doua a cărții 

de față cuprinde câteva 
tablete apărute deja în 
presă. Fie în cotidianul 
„Crai nou”, în almana-
hul „Țara fagilor” sau în 
altă parte. Despre familii 
de refugiați, despre oa-
meni cunoscuți, despre 
transporturile sucevene 
de odinioară (autorul a 
lucrat mai mulți ani în do-
meniul transportului auto 
din Suceava), despre 
evenimente importante, 
vom lua cunoștință în 
acest capitol. Avem aici 
un interviu al autorului 
cărții cu binecunoscuta 
ziaristă bucovineană Doi-
na Bojescu, redactor-șef 
al ziarului „Cоncordia”, 
un articol dedicat priete-
nului său Arcadie Opaiț, 
un reportaj dedicat me-

moriei celui care a fost tot unul din priete-
nii săi de la Cernăuți, Dumitru Covalciuc, 
ziarist, publicist, cercetător istoric, folclo-
rist. Vom găsi la acest capitol și numele 
altui prieten al său, poetul, traducătorul Ion 
Cozmei, trecut și el prea degrabă în lumea 
celor drepți. Ceea ce m-a impresionat cel 
mai mult la acest capitol este materialul 
de la paginile 74-75 întitulat „Cu gândul 
la poetul Ilie Motrescu”. Domnul Ciprian 

Bojescu menționează faptul că la scrierea 
acestui articol l-au ajutat două profesoare 
din nordul Bucovinei – Eleonora Schipor 
din Pătrăuții de Jos și Mariana Levytschi 
din Crasna. 

Partea a 3-a cuprinde  o serie de legen-
de din zona Vatra Dornei în alcătuirea lui 
Gheorghe Vicol, în proză și versuri.

Al patrulea și ultimul capitol este dedicat 
fotografiilor: oameni de vază, locuri impor-
tante, momente de la diferite întâlniri, con-
ferințe, sărbători naționale etc. Sunt și câte-
va imagini de la Paris, capitală europeană 
vizitată de autor și soția sa. Acolo locuiește 
unul din fiii lor.

Ultima copertă găzduiește o poezie a lui 
Gh. Vicol „Bătrânul pădurar”.

Felicitări autorului Ciprian Bojescu, 
originar din satul bucovinean Iordănești. 
Pentru dragostea ce o poartă de-a lungul 
deceniilor pentru baștina dragă, tot astfel 
cum o face și artista Maria Iliuț din Crasna, 
stabilită de mulți ani la Chișinău, dar mai 
ales poeta și publicista Mariana Gurza, 
născută în România din părinți bucovineni, 
iar pe lângă ei şi mulți alții. Dorul de baști-
nă predomină în scrierile lor, în cântecele 
lor, în sufletele lor frumoase. Dumnezeu să 
vă ajute dragi bucovineni, oriunde vă aflați 
pe acest pământ.

Domnului Ciprian Bojescu îi mulțumim 
frumos, îi dorim succese și îl așteptăm cu 
noi cărți și articole de valoare. Doamne aju-
tă!

Eleonora SCHIPOR,
profesoară

Se pare că vine vremea pentru domnul Cipri-
an Bojescu din Suceava, să-și amintească de 

vremuri mai bune, mai triste uneori, dar vremuri 
de neuitat.  Dacă anul trecut i-am prezentat pe 
paginile ziarelor noastre cartea „Cu dragoste de 
pământ românesc”, iată că la scurt timp domnia 
sa ne mai vine cu o carte cu un titlu semnificativ 
vârstei și drumurilor vieții. Noul volum de amintiri 
frumoase, dar se pare că și nostalgice, cu un titlu 
semnificativ „Vremea amintirilor”, l-am primit în 
dar de la autor la tradiționala sărbătoare „Limba 
noastră cea română”, ce are loc în fiecare an la 
începutul toamnei la Cernăuți.

• Din durerea sufletului

SCRISOARE  MAMEI

M-ai lăsat, măicuţă, tare-tare mi-
cuţă, necăjită, flămândă şi desculţă. 
Eram micuţă şi nu înţelegeam, tot 
mereu te aşteptam eu şi surioara 
mea. Aveam cea mai mare nevo-
ie de dumneata. Dar tu, mamă, ai 
plecat şi de noi ai uitat. Mamă, noi 
mereu te aşteptam şi nimic nu-nţele-
geam, căci, mamă, ai plecat departe 
de unde nimeni nu se mai întoarce. 
Noi încet-încet creşteam şi tot me-
reu te aşteptam şi în jur ne uitam 
poate vei veni, mamă, de undeva, 

căci aveam mare dorinţă de mata. 
Dar tu, mamă, ai plecat şi pe noi ne-
ai lăsat. Şi-aşa timpul a trecut şi noi 
mari am crescut. Copilăria era tristă, 
căci nu era cu noi a noastră măicu-
ţă. Era alta, străină, şi cam nu prea 
bună; mereu cu tata se petreceau 
şi de noi cam uitau. Şi aşa noi am 
crescut, căci de noi Domnul grijă a 
avut. Şi când am devenit mare, fie-
care şi-a ales a lui cale, dar pe tine, 
mamă, noi tot te-am aşteptat… 

Jumătate de viaţă a trecut, de 
toate am pătimit, şi pe tine, mamă, 
te-am dorit. Să ştii, mămica mea, 
că mereu te voi aştepta, până-n 
ultima zi din viaţa mea. Şi când 
timpul îmi va veni, atunci, mamă, 
ne vom întâlni acolo, în cer, sus, 
căci am, mămică, multe de spus. 
Atunci vom fi împreună pe veci, dar 
până atunci te aştept, aştept întâl-
nirea noastră, pe care am dorit-o o 
viaţă. În veci împreună  vom fi şi 

nicicând nu ne vom despărţi. Dar 
până atunci, măicuţa mea, eu zi şi 
noapte te voi aştepta! 

Dragi copii, stimaţi şi păstraţi pă-

rinţii, căci ei sunt cea mai mare co-
moară în viaţă. 

Ştefania AXANI
s. Mahala    

Dragă mămică! Îţi scriu 
această scrisoare ţie, 

acolo unde eşti, undeva 
departe de mine, în ce-
ruri, sus, unde ai plecat 
tare demult…



15LC
Joi, 13 septembrie 2018Felicitări!

BERBECUL.  Se prevăd evenimente cu 
impact emoțional considerabil.  În jurul zilei de 
joi, ar putea interveni unele confuzii la serviciu 
care se reflectă în calitatea muncii tale.  Zilele  
următoare  ar putea avea o influență benefică 

asupra atmosferei din cuplu.  Programează o ieșire în afa-
ra orașului cu ocazia sfârșitului de săptămână, mai ales 
că ați avut câteva zile pline la locul de muncă.

TAURUL.  Zilele de luni și marți s-ar 
putea dovedi destul de solicitante pe plan 
fizic. Atâta timp cât lunea și marțea aceasta 
te bucuri de o atmosferă de lucru liniștită. În 
jurul zilei de joi se evidențiază din nou nepo-

trivirile dintre tine și partener în ceea ce privește planu-
rile de viitor. Ar fi cazul să vă sincronizați viziunile şi să 
ajungeţi la un numitor comun. 

GEMENII.  Se cere o precauție prac-
ticată la începutul săptămânii pentru a evi-
ta unele probleme de sănătate. Mijlocul de 
săptămână se arată a fi cel mai solicitat pe 
plan profesional. Te vei bucura şi de o at-

mosferă liniștită în cuplu, prilej numai bun să faci ceva 
împreună cu cel drag. Asigură-te că ceea ce se discută 
între cei patru pereți ai propriului cămin rămâne acolo și 
nu ajunge la urechile celorlalți. 

RACUL. În această săptămână ar fi in-
dicat să fii atent la ceea ce consumi, căci 
te poţi alege cu dereglări ale tranzitului in-
testinal. Din câte se pare, nu te așteaptă o 
săptămână prea încordată la serviciu. Te 

bucuri de un mijloc de săptămână extrem de animat pe 
plan sentimental, dar s-ar putea ca la un moment dat să 
tânjești după stabilitate. Tu decizi când se termină jocul 
și-ncepi ceva serios.

LEUL.  Nu se poate spune că ai par-
te de o săptămână problematică în ceea ce 
privește sănătatea. Dar, atenţie – pot apărea 
dureri articulare.  La serviciu reușești să te 
faci înțeles în relaţiile cu colegii. Joi ar putea 

apărea unele dificultăți materiale care țin mai degrabă 
de modul în care-ți gestionezi finanțele. Ţine sub con-
trol  propriile cheltuieli. 

FECIOARA. Nici în cazul tău sănătatea 
nu figurează printre centrele de interes ale as-
trelor săptămâna aceasta. Zilele de luni și marți 
se anunță a fi deosebit de faste pe plan financi-
ar. Obiceiurile tale de consum ar trebui reevalu-

ate, astfel încât să te poți bucura de acest influx de capital.  
În weekend  te vei bucura de odihnă împreună cu familia. 

BALANŢA. Atâta timp cât tinzi spre o 
stare de echilibru, șansele de a te pricopsi cu 
o afecțiune serioasă scad.  Mijlocul de săptă-
mână vine la pachet cu oportunități reale de 
câștig. Se recomandă să abordezi sarcinile 

primite la serviciu cu seriozitate.  Zilele de luni și marți se 
prefigurează a fi destul de armonioase în cuplu. Sâmbăta 
și duminica te surprind într-o dispoziție deschisă și soci-
abilă. 

SCORPIONUL.  Zilele de luni și marți 
par să fie marcate de multă nehotărâre, in-
decizie. În loc să continui să te chinui, se re-
comandă să faci o alegere și să te adaptezi 
din mers. S-ar putea ca la serviciu să nu ai 

un câştig la care sperai, dar ceea ce contează este fap-
tul că se astupă anumite găuri din buget. Totuși, fii atent 
să nu intri în conflict cu figurile autoritare din viața ta. 

SĂGETĂTORUL.  La mijlocul săptă-
mânii, se adună norii deasupra universului 
tău interior. Luni și marți poți avea parte de 
realizări remarcabile în cadrul proiectelor de 
grup. Printre preocupările tale cele mai im-

portante de săptămâna aceasta se numără viața socia-
lă, dedicând mult timp familiei şi prietenilor. 

CAPRICORNUL.  Te afli într-o dis-
poziție meditativă, reflexivă, preferând să 
teoretizezi tot ceea ce te înconjoară.  La 
început de săptămână s-ar putea să pri-
mești sarcini destul de solicitante. Viața 

sentimentală intră în umbră săptămâna aceasta. Se 
recomandă să menţii relații de mare perspectivă în plan 
financiar și să fii atent la cheltuieli. 

VĂRSĂTORUL.  Pentru menţinerea 
sănătăţii, se recomandă să fie redus stresul 
prin mai multă mişcare şi exerciții fizice. S-ar 
putea ca luni și marți să faci o schimbare cu 
succes la serviciu, fiind foarte solicitat. Sec-

torul sentimental și cel de familie nu se numără printre 
prioritățile tale de săptămâna aceasta, pentru că nu te 
confrunți cu crize pe aceste planuri. 

PEŞTII.  În această săptămână se 
recomandă să te depărtezi de tiparele de 
gândire fataliste și pesimiste, care-ți răpesc 
șansa de a te bucura de o sănătate durabi-
lă. Financiar, te-ai putea confrunta cu lipsuri 

luni și marți. Cert e că se dorește să-ți administrezi cu 
mai multă chibzuință finanțele. Joi şi vineri poate apă-
rea un  conflict cu partenerul.

HOROSCOP
17.09-23.09.2018

La 14 septembrie își 
va sărbători ziua de naște-
re doamna

Margarita
BILIC,

șefa Secției raionale 
a Întreprinderii „Ukrpoșta” 
din Noua Suliță.  Serviciul 
poștei trece acum printr-o 
perioadă de grele încer-
cări, iar doamna Margarita 
este specialistul potrivit la 
locul potrivit. Ea înțelege 
foarte bine problemele poștei, îi încurajează și-i susține 
pe lucrătorii oficiilor poștale din orașul Noua Suliță și 
din satele raionului. Ea întotdeauna găsește cuvântul 
potrivit care exprimă optimism pentru toți lucrătorii Ser-
viciului poștal din raion. 

Cu prilejul zilei de naștere, la felicitările adresate 
doamnei Margarita Bilic din partea familiei şi a colegilor 
de serviciu, și nu  numai, se alătură și colectivul redac-
ției ziarului „Libertatea Cuvântului”, dorindu-i multă să-
nătate, bunăstare și fericire în familie, realizări în postul 
pe care îl deține, o viață frumoasă și bogată, senină ca 
aceste zile de septembrie.

La mulți ani și toți buni! 

La 12 septembrie 
și-a marcat ziua de naște-
re domnul

Ivan
PAZEAK,

adjunct al șefului ARS 
Noua Suliță. Originar din 
ținutul Subcarpatic, încă în 
aulele Universității cernău-
țene și-a găsit aleasa ini-
mii anume la Noua Suliță. 
Aici s-a mutat cu traiul și a 
îndeplinit mai multe  funcții 
de stat, a fost ales pentru câteva legislaturi și primar al 
oraşului Noua Suliță.  Ca locțiitor al șefului ARS Noua 
Suliță răspunde de unele dintre cele mai importante do-
menii ale vieții sociale și economice din raion. Se stră-
duiește să pătrundă în esența problemelor și să șină 
cont de părerile specialiștilor, a oamenilor de rând. 

Reprezentanții organelor de stat și ai autoadminis-
trării locale, comunităților teritoriale unite îl felicită din 
toată inima pe domnul Ivan Pazeak cu prilejul zilei de 
naștere și îi adresează urări de sănătate, fericire și îm-
pliniri. 

La mulți ani! 

La 12 septembrie 
și-a marcat ziua de naște-
re doamna

Carina
POP,

primul adjunct al șefu-
lui ARS Noua Suliță. Răs-
punzând de viața cultura-
lă și spirituală a raionului, 
ea, tânără și energică, 
prin exemplul și atitudinea 
sa serioasă față de înda-
toririle care stau în fața ei, 
îi insuflă și pe cei de alături la realizări însemnate în 
acest domeniu. Fie ca această neobișnuită pentru ea 
zi de septembrie să-i lumineze sufletul și să o îndemne 
să-și trăiască viața frumos, cu dragoste față de oameni, 
să se simtă pe deplin fericită în familie și în societate, 
iar ardoarea tinerească să n-o părăsească niciodată. 

La mulți și frumoși ani! 

Săptămâna aceas-
ta și-a sărbătorit ziua de 
naștere decanul Facultății 
de Filologie a Universității 
Naționale „Iuri Fedkovyci” 
din Cernăuți, profeso-
rul, doctorul în filologie și  
poetul

Boris
BUNCIUK,

originar din Broscăuții 
Noi, raionul Storojineț. Pe 
lângă meritele științifice, 
literare, domnul Boris Bunciuk este înzestrat cu calități 
umane deosebite. Fiind de mai mulți ani în fruntea Fa-
cultății de Filologie,  el este bine cunoscut și în rânduri-
le profesorilor de română din regiune, care îl stimează 
foarte mult. 

Cu prilejul zilei de naștere marele detașament de 
filologi români îi urează domnului decan, Boris Bunciuk, 
o activitate la fel de fructuoasă și în continuare, sănăta-
te și inspirație, fericire și realizări, iar toamna vieții să-i 
fie cât mai frumoasă și lungă, cu farmecul zilelor se-
nine și veșmântul auriu al codrului,  cu suflarea caldă 
și proaspătă a vântului tinereții sufletești, care nu se 
călătorește niciodată. 

La mulți ani! 

În acest început de septembrie, o bar-
ză deosebită s-a reținut în raionul Hliboca,  adu-
când o mare bucurie în familia colegului nostru,  
Dumitru VERBIȚCHI, care a devenit bu-
nel.  Fiica Veruța și ginerele Mihai au adus pe lume 
o Cosânzeană, cu numele

Alexandra,
care a luminat sufletele buneilor Dumitru și Va-

lentina, Nicolae și Marina, i-au făcut să simtă din plin 
ardoarea tinereții, căci trebuie s-o crească, să o edu-
ce și s-o dea la cale și pe nepoțică. 

Colectivul redacției „Libertatea Cuvântului” îi fe-
licită pe tinerii părinți 
și pe bunei cu prilejul 
nașterii fiicei și ne-
poțelei lor. Să crească 
mare, sănătoasă, să 
aibă o viață frumoasă, 
plină de iubire și noroc 
spre bucuria şi mân-
dria celor dragi! 

ÎN 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, indi-
când şi datele de contact (numărul de telefon 
şi E-mail) pentru a clarifica mai multe detalii 
despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei
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În vara care s-a călătorit, interpre-
ta de muzică populară din Republica 
Moldova, Doina Sulac, a împlinit 30 de 
ani. Este fiica regretatului artist Nicolae 
Sulac. Ea a debutat pe scenă la vârsta 
de patru ani cu cântecul „Mi-am cusut 
bundiță nouă”, fiind acompaniată de 
Orchestra „Lăutarii”, dirijată de Nicolae 
Botgros, nănașul ei de botez. La vârsta 
de 13 ani și-a lansat primul CD. S-a că-
sătorit la 16 ani, fiind elevă la liceu și 
în curând a născut-o pe fiica Nicoleta. 
Însă, viața de familie nu i-a adus fericire, 
Doina Sulac a divorțat destul de repede 
de primul ei soț, violonistul Ion Cipilen-
cu. 

Doina Sulac concertează foarte des 
în România. Interpreta i-a dus un oma-
giu ilustrului său părinte cu piesa „Cu 
vocea tatălui meu”. „Tatăl meu și vocea 
lui trăiesc prin mine”, afirmă artista care 
își parcurge calea vieții prin spectacole 
și concerte, având un repertoriu destul 
de bogat. Cele mai îndrăgite cântece ale 
ei sunt „Fata mea” și „Floarea Dorului”.

Doina SULAC: „Tatăl meu 
și vocea lui trăiesc prin mine”


