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Înfrățire între frați!

Comuna Voloca din regiunea Cernăuți s-a înfrățit
cu localitatea Vârfu Câmpului din județul Botoșani,
România. Protocolul a fost semnat zilele trecute în
cadrul evenimentelor ce au marcat Zilele comunei
Vârfu Câmpului. Protocolul de înfrățire dintre Voloca
și Vârfu Câmpului a fost semnat de primarii localităților Valentin Glopina și Maria Huțu în fața a sute de
oameni. Potrivit lui Valentin Glopina, acest protocol
reprezentă un mare pas spre viitorul comunității românești din regiunea Cernăuți. El speră ca pe viitor, Vârfu Câmpului și Voloca să realizeze proiecte
cu finanțare europeană și să se dezvolte din punct
de vedere economic și cultural. „În primul rând sunt
foarte mulțumit că am fost invitat de doamna primar.
Suntem o comună de români care facem parte din
regiunea Cernăuți. Pentru noi este un foarte mare
pas în viitor. Dorim să promovăm limba, tradițiile, cultura. Împreună cu această comună frumoasă avem
asemenea posibilitate. Poate vom participa la unele
proiecte internaționale”, a precizat domnul Valentin
Glopina.
Printre artiștii sosiţi să cânte la Zilele comunei Vârfu Câmpului, care a împlinit în acest an 626 de ani
de existență, s-au numărat: Fetele din Botoșani, Dan
Doboș, Cornelia Ciobanu, Margareta Clipa, Francesca Jojo, Fanfara lui Stamate, Ansamblul Sirețelul, dar
și artiști din Ucraina și Republica Moldova. Tot în cadrul Zilelor comunei Vârfu Câmpului s-a organizat și
Ziua Recoltei. Gospodarii din comună și nu numai au
venit să-și expună animalele și produsele pe care le
au.

O

femeie după patruzeci de ani, cu
o ţinută vestimentară
decentă și în ochelari. Are un salariu
sub media pe economie şi este nemulţumită de locul de muncă. Din acest motiv
este nevoită să recurgă la soluţii alternative oferind meditaţii.
Așa arată un profesor
şcolar obişnuit din
Ucraina.

Salariul mediu al profesorilor ucraineni
este de 7.500 grivne. Potrivit Comitetului
de Stat de Statistică, salariul mediu pe
economie în Ucraina constituie 8.977 grivne. Potrivit legii „Cu privire la Învăţământ",
salariul unui profesor obişnuit trebuie să

MESERIA DE PROFESOR, PE CALE
DE DISPARIŢIE

constituie cel puțin trei salarii minime, sau
aproximativ 11 mii de grivne. În acelaşi
timp, un profesor poate primi un supliment
salarial de 20% pentru certificarea voluntară, iar cei care activează în mediul rural
urmează să li se compenseze cheltuielile
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legate de cazare şi transport. Pentru ca salariile cadrelor didactice să fie majorate la
11 mii de grivne sunt necesare circa 100 milioane de grivne, declară ministrul Învăţământului, Lilia Grynevyci. „Pentru ca acest
lucru să devină posibil sunt necesare încă

100 milioane de grivne, ceea ce reprezintă
o parte semnificativă din întregul buget
alocat educației din Ucraină. Evident că în
Bugetul de stat pe anul 2019 nu sunt prevăzute aceste fonduri”, a subliniat ministrul.
Potrivit statisticilor, fiecare al patrulea cadru
didactic din Ucraina este de vârsta pensionării. În acelaşi timp bărbaţii nu se prea înghesuie să îmbrăţişeze o carieră didactică.
Potrivit statisticilor, bărbaţii reprezintă doar
15% din numărul total al cadrelor didactice
din Ucraina. Nici tinerii nu vor să lucreze la
şcoală, unde salariul unui profesor începător ajunge la 4.500 de grivne. Reamintim că
în anul 2017 salariile profesorilor şcolari au
fost majorate cu 50%, iar în 2019 acestea
vor creşte cu 9 la sută.
Reamintim că la începutul lunii septembrie, Oxana Paliiciuk, directorul Departamentului regional în chestiunile Învăţământului, anunța despre lipsa acută de cadre
didactice la instituţiile de învăţământ. În
special, lipsesc profesori de matematică, informatică, psihologie, ştiinţele naturii. Chiar
dacă locuri vacante de muncă sunt multe,
tinerii specialiști nu doresc să activeze în
acest domeniu. În aceste condiții conducerea școlilor angajează pensionari.
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Premierul Italiei
critică sancţiunile
impuse de UE Rusiei

Cu o săptămână înainte de a pleca la Moscova, premierul italian, Giuseppe Conte, critică sancţiunile impuse
de Uniunea Europeană (UE) Rusiei în urma anexării peninsulei Crimeea şi susţinerii conflictului armat din Estul
Ucrainei. Conte a denunţat din nou sancţiunile impuse
acum patru ani, apreciind că aduc prejudicii întreprinderilor italiene, transmite Reuters. „Sancţiunile provoacă
doar prejudicii companiilor noastre pe care intenţionăm
să le protejăm, de asemenea şi societăţii civile din Rusia“, a spus premierul italian în Parlamentul de la Roma
înaintea summit-ului UE şi cu o săptămână înaintea întâlnirii sale cu preşedintele rus Vladimir Putin. Pe lângă
Conte, un alt important politician italian se va întâlni cu
Putin. Este vorba de liderul partidului de extrema dreaptă
Liga, Matteo Salvini, care se va deplasa în cursul acestei săptămâni la Moscova cu prilejul unei conferinţe. El
va conduce în capitala Rusiei o delegaţie de oameni de
afaceri. În acordul de coaliţie convenit în mai, Liga şi Mişcarea 5 Stele, o formaţiune antisistem, apreciază că Rusia nu trebuie văzută ca o „ameninţare, ci mai degrabă
ca un potenţial partener economic şi comercial tot mai
important”.

Pavlo Klimkin: Autoritățile ucrainene
nu vor deporta persoanele care au
dubla cetățenie

MILIARDE ÎNGROPATE ÎN ASFALT, SAU
CÂND ÎN UCRAINA VOR APĂREA DRUMURI DE CALITATE

Starea drumurilor din Ucraina se îmbunătățește. În regiuni, schimbările nu sunt
încă vizibile, însă mai multe șosele importante din țară, care ani la rând au dat
bătăi de cap șoferilor, au fost reabilitate.
În primăvară, Premierul, Volodymyr Groisman, a spus că, în următorii cinci ani, vor
fi alocate aproximativ 300 miliarde de grivne pentru reparațiile rutiere din Ucraina. În
2018 o sumă-record a fost alocată reparării drumurilor, aproximativ 47 miliarde de
grivne. Cu aceste fonduri urmează să fie
reparate circa 4 mii kilometri de drumuri.
Datorită descentralizării, aproximativ 11
miliarde de grivne sunt direcționate pentru
repararea drumurilor de importanță locală.

Acest lucru a fost declarat în cadrul
unei conferințe de presă la Ujgorod de
ministrul de Externe, Pavlo Klimkin, după
întâlnirea cu reprezentanții minorității maghiare din Transcarpatia. „A doua cetățenie nu este prevăzută de legea ucraineană, însă o pedeapsă directă pentru acest
lucru nu există. În consecință, toate aceste
petiții care îi frământă foarte mult pe maghiari – desigur, noi le condamnăm. Cum
se poate vorbi despre deportarea cetățenilor noștri, chiar dacă în mod ilegal, au
dobândit a doua cetățenie, dimpotrivă, noi
nu-i pedepsim pentru acest lucru”, a spus
ministrul de Externe. „Încă o dată am ex-

Ucraina a intrat în topul celor 10 țări
din lume cu cele mai rele drumuri în
anul 2018. Acest clasament a fost realizat de The Global Competitiveness
Report 2017-2018. Pe primele 5 poziții
sunt clasate Mauritania, Republica Democrată Congo, Haiti, Madagascar și
Guineea. Ucraina se află pe poziția a
8-a. Moldova se poziționează pe locul
10 în clasament. Totodată, în raportul
„Indicele competitivității globale 20172018” sunt arătate și țările cu cele mai
de calitate drumuri din lume. Așadar,
în topul celor 5 intră asemenea state
ca Elveția, SUA, Singapore, Olanda și
Germania.

plicat: să nu vă faceți griji, deoarece există astfel de mituri idioate care circulă: Toți
cei care au cetățenie dublă vor fi deportați.
Cine vor fi deportați? Din ce cauză? Nu
vor fi lăsați să treacă granița și altele. Și
iată, o parte din astfel de mituri se răspândesc în mass-media”, a spus diplomatul.
„Noi afirmăm în mod clar, respectați toate legile ucrainene. Dacă dubla cetățenie
nu este prevăzută de legislația ucraineană, această lege trebuie respectată, dar
nimeni nu va pedepsi pentru dubla cetățenie”, a spus Klimkin, comunică serviciul
de presă al ARS Transcarpatia citat de InterregioNews.

Сonferinţa finală a Programului Operațional Comun România – Ucraina –
Republica Moldova 2007-2013 și Ziua Cooperării Europene 2018
În perioada 22-24 octombrie 2018, Autoritatea Comună
de Management şi Secretariatul Tehnic Comun vor organiza o serie de evenimente care să facă cunoscute publicului
larg rezultatele Programului Operațional Comun România
– Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, experiența
acumulată de beneficiari și importanța parteneriatului transfrontalier. Factori interesaţi şi reprezentanţi media sunt invitaţi să participe la conferința finală organizată în cele trei
țări, conform următorului calendar:
– România, la Suceava (24.10.2018, la Muzeul Bucovinei)
– Ucraina, la Cernăuți (22.10.2018, la Hotelul Bukovyna)
– Republica Moldova, la Chișinău (22.10.2018, la Palatul Republicii)
De asemenea, pentru al șaptelea an consecutiv,

programul va sărbători, pe data de 24.10.2018, la
Suceava, Ziua Cooperării Europene, prin care sunt promovate cooperarea teritorială și buna vecinătate. Astfel,
în foaierul clădirii Muzeului Bucovinei va fi vernisată,
pe data de 24.10.2018, orele 13.00, o expoziție de
desene realizate de elevii Școlii de Artă „Mykola Ivasiuk” din Cernăuți, Ucraina. Lucrările au ca inspirație proiectele implementate în cadrul Programului, cooperarea
transfrontalieră și valorile promovate de Uniunea Europeană. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada
24.10.2018 – 05.11.2018. Informaţii actualizate privind evenimentele mai sus menționate, sunt disponibile
pe paginile oficiale: www.ro-ua-md.net

Pagină realizată de Mihai URSU
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PĂRINȚI UITAȚI DE COPIII LOR…

n bucovinean de-al nostru, care a gustat din pâinea migrației, mi-a spus
că în Occident relațiile între părinți
și copii sunt destul de pragmatice.
Pe „constructorii” cu pașapoarte
ucrainene i-a șocat faptul că părinții, dacă cer ajutorul copiilor lor
deja maturi, trebuie să le plătească, altfel ultimii nu se învoiesc să
facă ceea ce li se cere. Femeile din
Ucraina au făcut și mai pragmatică
atitudinea copiilor italieni față de
părinții lor. Pentru ca să nu poarte
grija părinților de vârstă înaintată
și cu probleme de sănătate, italienii angajează femeile ucrainene să
caute de părinții lor, iar singuri se
bucură din plin de posibilitățile pe
care le oferă viața. Cu alte cuvinte,
harnicele cetățene ucrainene au rezolvat o bună parte din problemele
sociale din Italia, așa că vestita afirmație că „gâștele au salvat Roma”,
după trecerea a două milenii poate
fi perifrazată.
Gluma-i glumă, dar femeile
noastre, care au avut norocul să
găsească în Italia un astfel de loc
de muncă se roagă lui Dumnezeu
să le dea zile cât mai multe bătrâneilor și bătrânelelor de care îngrijesc. Acesta e doar câștigul lor și
asigurarea traiului celor de acasă.
Iar acasă copiii cresc, își găsesc locul lor în viață, părinții celor
plecați îmbătrânesc și într-o bună zi
se trezesc și ei singuratici. Copiii,
având câștig bun peste hotare, nu
se grăbesc să se întoarcă la baștină, să ușureze bătrânețile grele
ale părinților. Le trimit bani, însă deseori nici
banii nu ajută.
Cunosc un caz când o mamă, care „a
crescut băieți și fete și-a rămas cu iarna-n
plete”, vorba cântecului, are bani dar nu are
cui să-i dea, fiindcă nici una dintre femeile
tinere din sat sau în puteri nu se învoiesc
să caute de ea. Și umblă bătrânica în două
bețe în jurul casei, rugând când pe un vecin, când pe altul să-i aducă o căldare de
apă sau să-i cumpere de la magazin ceva
produse alimentare. Veți întreba unde sunt
lucrătorii sociali? Aceștia lucrează, dar au

prea mulți clienți. Bătrânica varsă lacrimi în
fața chipului Maicii Domnului de pe icoană,
rugând-o mereu pe Preacurata Fecioară
să-i aducă fiica acasă, care s-a înstrăinat
complet de ea. Și poate în acel moment în
Italia acea fiică se roagă tot în fața icoanei,
dar pentru sănătatea bătrânului sau bătrânei de care îngrijește, astfel asigurându-și
existența.
Și iată un alt paradox al vieții. O mamă
a plecat în Italia încă pe valurile primei
migrații. A muncit acolo ani la rând, pe
banii câștigați le-a construit case la toți

copiii, iar soțul, rămânând acasă, și-a găsit altă soție. Împlinind 65 de ani, ea s-a
gândit că este de ajuns cât a stat printre
străini și a revenit la baștină. Copiii s-au
mirat mult: „De ce te-ai întors așa degrabă? N-ai putut să mai stai câțiva ani, căci
femei și mai în vârstă lucrează acolo”.
Iată, la fel de pragmatici au devenit și copiii migranților, care își consideră părinții
ca un portmoneu, unde găsești mereu
bani. Ce o așteaptă înainte pe această
femeie? O pensie minimă din partea statului, seri triste în casa pustie și o inimă

de mamă, sfâșiată de durere. Și totuşi
ea se va ruga cu lacrimi în ochi pentru
copiii și nepoții săi.
În Ucraina problemele sociale sunt
foarte complicate. Doar pensionarii constituie cea mai numeroasă grupă socială.
Circa 21 la sută din numărul cetățenilor au
peste 60 de ani, 15 la sută – mai mult de
65 de ani. Este cea mai defavorizată pătură a populației. Or, cu pensiile mici este
foarte greu să supraviețuiești în cea mai
săracă țară din Europa. Iar sărăcia „împietrește” sufletele.

Conflictul „funciar” de la Molnița continuă

E

l s-a iscat cu o lună în urmă și ziarul „Libertatea
Cuvântului” nu l-a trecut cu vederea. Terenurile de
pământ care sunt în afara teritoriului localității, sau
mai exact din lunca Prutului,
au fost repartizate fără știrea
Consiliului sătesc Molnița și a
conducerii Comunității Teritoriale Unite Herța, create nu demult, unor persoane necunoscute, acestea având statutul
de participanți la Operațiunea
antiteroristă. Dar și în Molnița
sunt participanți la luptele din
Donbas, și nu tuturora li s-au
repartizat parcele de pământ,
așa cum cere legea.
Adunarea generală a locuitorilor satului Molnița i-a unit
pe aceștia și mai mult în ceea
ce privește căutarea adevărului și dreptății.
Deoarece în chestiunea
dată urmează „să limpezească apele” și să potolească
spiritele Direcția principală a
Cadastrului de Stat al Ucrainei
în regiunea Cernăuți, a fost
necesară întâlnirea locuitorilor
satului Molnița cu conducătorul acesteia, Iuri Vatamaniuk,
întâlnire care a avut loc la finele săptămânii trecute. Funcționarul de la Cernăuți le-a spus direct molnicenilor că anume
Direcția a decis să le repartizeze pământ persoanelor respective anume aici, în luncă, unde localnicii își pasc vitele.
A fost și o dorință a noilor proprietari funciari. Le place sau
nu le place localnicilor aceasta, dar Direcția Cadastrului de
Stat a acționat în limitele legii, a accentuat domnul Iuri Vatamaniuk.

Dar, iată, răspunsul la o altă întrebare, care îi frământă
pe molniceni, n-a fost formulat atât de clar de șeful Direcției
principale a Cadastrului de Stat al Ucrainei în regiunea Cer-

năuți. Reiese că la Cernăuți se știa că la Molnița sunt terenuri libere, dar în raionul Herța – nu. Doar și în raionul Herța
sunt participanți la Operațiunea antiteroristă din Donbas?
După un astfel de „principiu” lor liber li se pot repartiza loturi
de pământ în… raionul Putila.
În rezultatul discuțiilor îndelungate, șeful Direcției principale a Cadastrului de Stat al Ucrainei în regiunea Cernăuți,

Iuri Vatamaniuk, a promis că nici o hotărâre privind repartizarea loturilor de pământ în cadrul hotarelor administrative ale satului Molnița nu vor fi luate fără coordonarea cu
organul puterii locale. O altă
promisiune a fost dată de șeful ARS Cernăuți, Oleksandr
Fișciuk, care s-a întâlnit cu
un grup de deputați și activiști din satul Molnița, susținuți de primarul Comunității
Teritoriale Unite Herța, Vasile Scripcaru, și președintele
Consiliului Raional Herța,
Victor Ciuclea. Conducătorul
regiunii a promis că va ține
sub control chestiunea dată.
Totodată, a fost oprită temporar repartizarea acestor loturi
de pământ.
La finele săptămânii curente, la Herța urmează să
sosească din nou reprezentantul Direcției principale a
Cadastrului de Stat al Ucrainei în regiunea Cernăuți.
– Trebuie să ne aducă
răspunsul oficial: cine sunt
persoanele cărora li s-au repartizat parcele de pământ în
lunca Prutului, ne comunică
primarul Comunității Teritoriale
Unite Herța, Vasile Scripcaru,
comunitate din care face parte satul Molnița. După primirea
răspunsului oficial vom ști cum să procedăm în continuare.
În convorbirea avută cu domnul Vasile Scripcaru și cu
starostele de la Molnița, Mihai Malancă, am înțeles că autoritățile locale sunt dispuse ferm să apere interesele locuitorilor lor.
Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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Cronica penală

Caz tragic la Putila

Groaznica întâmplare s-a
produs în localitatea Bocaci. În
rezultatul ei a murit un minor de
13 ani. Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că la cel decedat
a venit în ospeție un văr în vârstă de 14 ani. Acesta îi demonstra gazdei arma pneumatică, pe
care o luase fără permis de la
fratele său. Din întâmplare aces-

ta a apăsat pe trăgaci în timp ce
arma era îndreptată înspre vărul
său. Din cauza rănii băiatul a decedat pe loc. Anchetatorii de la
SR de poliție Putila au demarat
o procedură conform articolului
119 punct 1 (omor din neatenție)
al Codului Penal al Ucrainei. Cercetările continuă.

EȘTI VIE, CUMĂTRĂ?

O tânără din centrul regional, aflată la volanul unei mașini de marca „Nissan-Note”,
s-a tamponat de un alt autoturism „Mitsubishi-Pajero” în timp

te, poliția a ajuns la concluzia că
tânăra era sub influența alcoolului. Șoferița a rămas fără permisul
de conducere și a fost amendată pentru o sumă frumușică. Ea
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PATRU NELEGALI DIN BANGLADESH
REȚINUȚI LA FRONTIERĂ

Grănicerii
Detașamentului
Cernăuți al Serviciului de Stat
pentru paza frontierelor au reținut patru cetățeni din Bangladesh, care intenționau să pătrundă ilegal în România pentru
a ajunge ulterior într-un stat din
Spaţiul Schengen. Aceștia au fost
ajutați de un cetățean ucrainean
în vârstă de 42 de ani, originar din
regiunea Cernăuți, care, în schimbul unei sume de bani, a consimțit
să-i ducă cu mașina până la Frontiera de stat. Grupul de bărbați a
fost reținut în apropierea localității Zavoloca, raionul Storojineț.
Indivizii au fost plasați în centrul
de detenție preventivă al Detașamentului de grăniceri Cernăuți
și sunt cercetaţi pentru trecerea

ilegală a frontierei. Descoperirea
infracțiunii și reținerea nelegalilor
a devenit posibilă datorită schimbului de informații între organele

de drept. Străinii nu aveau asupra
lor nici un fel de acte de identitate.
Soarta lor de mai departe va fi decisă de judecată.

Un grup de studenți a semnalat cazuri
de corupție la Universitatea „Iuri Fedkovyci”

ce făcea o transmisiune live pe
rețeaua de socializare Instagram.
Accidentul s-a produs zilele trecute pe Bulevardul Independenței. În urma cercetărilor efectua-

deschisă a studenților, postată pe
Facebook. Studenții scriu că profesorul îi impune să cumpere cărțile
sale, pe care apoi le sustrage pentru a fi vândute studenților din anul
întâi. Fetele mai spun că în anul
trei și patru de facultate Dmytro
Mironiuk le propune abonamentul
pentru ziarul pe care-l coordonează. Prima întrebare la examene
sau colocvii nu ține de materialul
de studii. Aceasta sună în felul
următor: „La ziarul meu v-ați abonat?”. În același timp, rectorul instituției, Stepan Melniciuk, a declarat
că a luat problema sub control.
Dacă faptele expuse de studenți
se vor dovedi a fi reale, profesorul
riscă să fie concediat, a spus Stepan Melniciuk. La rândul său, șefa
Catedrei de jurnalistică, Liubov
Vasylyk, a precizat că asemenea
plângeri la adresa lui Dmytro Mironiuk parvin nu pentru prima dată. Solicitat de canalul
de televiziune „Bukovyna” să explice faptele expuse,
Dmytro Mironiuk nu și-a recunoscut vina și a declarat că „studenții singuri nu știu ce doresc, însă eu voi
demonstra cine are dreptate și cine – nu”.

a plătit 1.020 de grivne și a fost
privată de dreptul de a conduce
mijloacele de transport timp de
un an.

Procuratura s-a interesat
de „spălarea” de milioane
pentru reconstrucția
parcului din Secureni

Procuratura regiunii Cernăuți verifică informația cu privire la societatea cu acces limitat, care și-a atribuit mijloacele bănești destinate reconstrucției parcului din centrul raional Secureni. În comunicatul Pro-

curaturii nu se precizează despre ce fel de sumă de bani este vorba,
însă este vorba de multe milioane de grivne. Anterior, mediile din ținut
scriau că două firme de construcții ar fi împărțit între ele 2,5 milioane
grivne, repartizate pentru reconstrucția parcului din Secureni.

Închisoare pe viață

Jurații de la Judecătoria raională Șevcenko a orașului
Cernăuți i-au condamnat pe doi cernăuțeni la închisoare
pe viață pentru dublu asasinat și atac. În raportul judecătoriei se arată că la data de 6 august 2015 un locuitor
în vârstă de 26 de ani al orașului Cernăuți, aflându-se la
Țețina, a tras câteva focuri dintr-o armă neînregistrată.
Împreună cu un complice de 24 de ani a băut o bună doză
de alcool cu un cunoscut de 30 de ani. Mai apoi au pus
mâna pe unele lucruri ale acestuia. În urma conflictului,
cei doi i-au aplicat victimei mai multe lovituri incompatibile
cu viața. După ce s-au convins că victima nu mai dă nici
un semn de viață, i-au luat telefonul mobil, iar cadavrul

Un grup de studenți de la Facultatea de filologie
(Catedra de jurnalistică) a Universității Naționale „Iuri
Fedkovyci” din Cernăuți l-au învinuit pe profesorul
și redactorul ziarului local „Va-Bank”, Dmytro Mironiuk, de corupție. Faptul este arătat într-o scrisoare

MEMBRUL UNUI GRUP DE ESCROCI
REȚINUT DE POLIȚIE
Apelurile telefonice din partea pseudo-colaboratorilor
organelor de drept despre rudele care, chipurile, au comis
grave accidente rutiere, rămân și în continuare metoda cea
mai preferată de a smulge bani de la cetățenii de rând. Deși
schema nu este una nouă, zilnic escrocii reușesc să scoată
de la oamenii simpli sume însemnate de bani. De regulă,
mai de fiecare dată de pe urma unor astfel de acțiuni de
escrocherie suferă oamenii în etate. După un adevărat val
de infracțiuni de acest gen pe teritoriul regiunii Cernăuți, poliția a demarat o serie de acțiuni operative pentru a-i identifica pe infractori și a pune capăt activității ilegale a acestora.
Nu demult, unul dintre bravii „colaboratori” ai organelor de
drept a fost reținut de către oamenii legii. Este vorba de un
bărbat de 24 de ani, originar din regiunea Sumy. Acesta a
fost prins în flagrant, exact în momentul când primea de la
o pensionară suma de bani cerută. Prin acțiunile sale ilegale, bărbatul le-a adus pagube oamenilor pentru suma de 20

mii de dolari americani. Polițiștii au stabilit că apelurile telefonice parvin chiar și de pe teritoriile ucrainene
necontrolate de autoritățile de la Kiev. Anume acolo
se ascund organizatorii și coordonatorii grupului criminal, iar reprezentanții lor lucrează pe întreg teritoriul
Ucrainei.

pentru dublu asasinat

l-au aruncat în prăpastie și l-au acoperit cu prundiș și frunze
uscate. În noaptea următoare, cei doi bărbați au pătruns în
casa unei cernăuțene în vârstă de 73 de ani. Barbarii au snopit-o în bătaie și i-au aplicat 56 lovituri de cuțit (atâtea au fost
calculate de către medicii legiști) în diferite zone ale corpului.
Criminalii au fost reținuți la locul crimei. În timpul procesului
aceștia nu și-au recunoscut vina, însă procurorul a prezentat
mărturii elocvente în acest sens. Cei doi au fost privați de
libertate pe viață. Ei urmează să le plătească membrilor celor
două familii despăgubiri în sumă de 200 mii grivne la fiecare.
Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Magia toamnei – gutuile

imţim mai uşor intrarea în anotimpul rece când în casă pluteşte aroma de gutui coapte. Deoarece vedetele lunii octombrie
sunt aceste fructe dulci acrişoare, pline de vitamine. Diverse
studii noi arată că sunt de folos atunci când vrem să scădem în
greutate, atunci când avem probleme cu digestia, cu nivelul colesterolului crescut, îmbunătăţesc rezistenţa sistemului imunitar.
De asemenea, se pare că au efect antiinflamator, îmbunătăţesc
calitatea pielii, scade presiunea arterială, previn reacţiile alergice şi stimulează sistemul cardiovascular.

Joi, 18 octombrie 2018
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Gătiţi gustos împreună cu noi!

Mâncare de pui cu gutui
Ingrediente: 500 g piept
de pui, 2-3 gutui, 3 linguri ulei,
3 linguri zahăr,
2 linguri făină,
100 ml apă, 500
ml supă de pui,
un praf de scorţişoară.
Preparare. Tăiem pieptul de pui fâşii şi îl rumenim în câteva linguri de
ulei. Îl scoatem deoparte şi-l păstrăm la cald. Tăiem gutuile felii, îndepărtăm seminţele şi le rumenim în vasul în care am rumenit pieptul de
pui. Apoi scoatem gutuile şi le păstrăm la cald. Caramelizăm zahărul
cu atenţie să nu-l ardem, fiindcă în acest caz va deveni amar. Adăugăm supa de pui şi lăsăm să fiarbă cât să se topească caramelul şi să
dea în clocot. Într-un pahar frecăm făina cu apă rece până obţinem un
sos fin. Adăugăm făina în vas şi fierbem până capătă consistenţa unui
sos şi amestecăm continuu să nu se formeze cocoloaşe. Eventual puteţi trece sosul prin sită. Adăugăm puiul, apoi gutuile şi scorţişoara
după gust şi dăm într-un clocot.
Se primeşte o mâncare foarte gustoasă cu o aromă greu de egalat,
pieptul de pui este deosebit de fraged şi cu un gust unic.

Prăjitură cu gutui

De gustul şi beneficiile nutriţionale ale gutuilor se
mai bucură şi locuitorii unor ţări precum Uzbekistan,
Armenia, Turcia, Ungaria, Macedonia şi vecinii lor.
Se pare că în antichitate, unele popoare confundau
gutuile cu merele. Se spune că Afrodita a ieşit din
spuma mării cu un coş de gutui, iar acum grecii oferă
la nuntă gutui.
Atenţie! Pentru a beneficia de beneficiile nutriţionale ale gutuilor, nu trebuie să le curăţaţi ce coajă.
Aceasta conţine nutrienţi benefici.
Acest fruct galben este o sursă bogată de vitamina C, zinc, potasiu, cupru, fier şi fibre dietetice
(pentru dietă). De asemenea, gutuile sunt bogate
în compuşi organici precum catehină, epicatehină şi
alţi fitonutrienţi, care contribuie cu toţii la beneficiile
pentru sănătate.
Gutuile au abilitatea de a ajuta la refacerea pielii
după expunerea la soare. Ele contribuie la menţinerea tinereţii, au un efect antirid. Chiar şi persoanele care au probleme cu bolile intestinale, trebuie să
consume gutui pentru a ameliora simptomele. Gutuile ajută la stabilizarea presiunii sângelui. De la acest
•

fruct totul este folositor, chiar şi sâmburii atunci când
vrem să facem peltea. Însă, dacă obişnuiaţi să-i consumaţi, trebuie să ştiţi că aceştia conţin urme de acid
cianhidric (un tip de cianură), la fel ca şi migdalele
amare. Deci, nu este recomandată ingestia mai multor seminţe.
Gutuile coapte au culoare galbenă. Sunt tari și
aromatice, îşi mențin consistența fermă, aroma și
aciditatea, chiar și după fierbere. Au un conținut ridicat de pectine, care le conferă un grad mare de
gelificare. Se păstrează bine timp îndelungat.

UTILIZARE CULINARĂ
ȘI MEDICINALĂ

Gutuia poate fi consumată atunci când este
coaptă, sau cu zahăr. Este folosită la prepararea
marmeladei și compotului sau poate fi coaptă în
cuptor. Puternica ei aromă o face să fie bună pentru
unele prăjituri. Conținutul ei nutritiv este mic şi conține importante cantități de fibră. Ceaiul din frunze
uscate este adjuvant în caz de insuficiență cardiacă
și în bolile de ficat.

Frumuseţe

MINUNILE ULEIULUI DE COCOS

U

leiul de cocos are foarte
multe utilizări în bucătărie. Este un ulei vegetal sănătos, ba chiar ajută la slăbit și
face aluaturile mai pufoase.
Dar și pentru frumusețe e la
fel de util. Borcănelul cu ulei
de cocos poate fi o salvare în
foarte multe situații. Ten, păr
sau unghii, el ajută la recăpătarea sănătății și aspectului
fin și totodată puternic. Cu
câteva picături (sau linguri),
pot fi făcute adevărate minuni în cosmetică.

BALSAM IDEAL

Sunt o mulțime de produse de îngrijire în care
uleiul de cocos este ingredientul principal. Se încălzește ușor uleiul și se aplică pe păr, apoi se învelește
într-un prosop și lasă peste noapte. Acest tratament
se face de două ori pe lună și părul va fi mai sănătos,
mai strălucitor, fără mătreață și va crește mai repede. Iată câte beneficii există într-un singur tratament!

DEMACHIANT DELICAT

Uleiul de cocos poate fi produsul cu foarte multe
întrebuințări, mai ales că se găsesc și recipiente mici.
Machiajul dificil de îndepărtat nu are nici o șansă în fața
acestui miracol uleios. Se ia pe vârful degetului puțin

unt sau ulei (untul de cocos se transformă în ulei la
temperatura camerei sau încălzit puțin) și se masează
pleoapa, apoi se șterge cu un șervețel sau o dischetă
demachiantă. Curăță și hidratează zona ochilor.

CURĂȚĂ URMELE DE VOPSEA

Cine folosește o vopsea închisă la culoare, mai ales
negru sau roșu, știe cât de greu se îndepărtează petele
de pe piele. Uleiul de cocos este aliat și în această situație. Se poate aplica înainte de vopsea, pe conturul părului și pe urechi, în strat mai gros, sau se poate prepara
o soluție din bicarbonat de sodiu și ulei de cocos în părți
egale, care poate fi folosită pentru a curăța pielea pătată. Este o soluție naturală care nu atacă sau afectează
pielea, ci, dimpotrivă, o curăță și o hidratează.
Uleiul de cocos hidratează și calmează pielea
iritată, fiind de ajutor pentru tratarea tenului inflamat, ajută la vindecarea rănilor și are proprietăți
antimicrobiene, de ajutor în prevenirea infecțiilor.

Ingrediente: 4-5 gutui, 3 ouă, 500 g zahăr tos, 10 linguri ulei, 1
plic praf de copt,
200 ml lapte,
750 g făină, 1
plic zahăr vanilat, zeama de
la o jumătate de
lămâie,
20 g
zahăr
pudră,
pentru ornat.
Preparare.
Se spală bine
gutuile, se curăţă de coajă şi
apoi se taie felii potrivite. Se
stropesc cu zeamă de lămâie, ca să nu se oxideze şi se păstrează
pe o farfurie. Se amestecă într-un vas, cu mixerul, albuşurile şi gălbenuşurile, împreună cu zahărul tos şi cel vanilat, timp de 3-5 minute.
Se adaugă apoi uleiul şi se mixează în continuare. Praful de copt se
stinge în lapte şi apoi se adaugă şi el în compoziţie şi se bate uşor
cu mixerul, până se încorporează, după care se adaugă, treptat, făina cernută în prealabil. Între timp, se pregăteşte o tavă rotundă. Se
unge cu ulei şi se tapetează cu făină, apoi se toarnă compoziţia bine
omogenizată. Pe deasupra se aşează feliile de gutui, apoi se dă tava
în cuptorul încins în prealabil şi se lasă la copt la foc potrivit, în jur de
20-30 de minute. După ce s-a rumenit, se scoate prăjitura din cuptor
şi se lasă la răcit, apoi se răstoarnă pe o farfurie şi se ornează cu
zahăr pudră.

Dulceaţă de gutui

Ne amintim din când
în când, mai
ales toamna,
de gustul inconfundabil
al dulceţei de
gutui preparată de bunicile noastre.
Ingrediente: 2 kg
gutui, 1 kg zahăr, scorţişoară, 10 nuci, 2
căni de apă.
Preparare. Se pune zahărul cu apa pe foc şi se face un sirop dens.
Se spală fructele, se dau pe răzătoarea cu găuri mari şi se pun în sirop. Se lasă pe marginea plitei 15 minute, apoi se pune cratiţa pe foc.
Se adaugă scorţişoara, câteva nuci tocate mărunt odată cu gutuile, se
opreşte focul când dulceaţa face spumă. Se lasă să se răcească până
a doua zi, după care se pune dulceaţa în borcane şi se închid.
Poftă bună!

Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
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Celebrul vals al lui Eugen Doga în „mica Vienă”
E

ugen Doga a mai fost la Cernăuți, dar la 12 octombrie
anul curent eminentul compozitor basarabean a cucerit „mica Vienă” cu celebrul său vals, considerat una
din capodoperele muzicale ale secolului care a trecut.
Maestrul a evoluat pe scena Filarmonicii regionale în
fața unui public însetat de muzică clasică românească.
Melomanii, care au umplut sala Filarmonicii pentru a-l
vedea pe Eugen Doga la pian, au trăit cu inima imensul
dor, propriu firii românești. Însuși compozitorul, primind
buchete de flori din partea cernăuțenilor, n-a găsit un
alt cuvânt ce-ar exprima marea mulțumire decât cuvântul „dor”: „El ne adună, el ne ține. Vă doresc să păstrați
acest dor. El nu se traduce în altă limbă. El nu poate fi
măsurat. Îl păstrăm în suflet”.

Această „împărtășire sufletească” cu
Eugen Doga a fost posibilă grație Orchestrei „Unirea” din Focșani, care a pus la cale
Proiectul „Orchestra „Unirea” leagă orașele
Unirii”, susținut la Cernăuți de Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” și de
Consulatul General al României la Cernăuți. În afară de piese muzicale de Eugen
Doga, Orchestra „Unirea” a ales pentru
publicul spectator și compoziții de Ciprian
Porumbescu, Paul Constantinescu, Sigismund Toduță, Șerban Nichifor, Vlad-Răzvan Baciu. Au fost antrenați și interpreții
locali – soprana Elena Ursuleac, solistă a
Filarmonicii cernăuțene, artistă emerită a
Ucrainei, tenorul Gheorghe Posteucă, profesor la Facultatea de Muzicologie a Universității din Cernăuți, și tenorul Alexandru Tărâțeanu, absolvent al Universității „George
Enescu” din Iași, originar din Cernăuți. Deși
au în palmaresul lor concerte de neuitat,
însă evoluarea pe aceeași scenă cu Eugen
Doga a însemnat pentru acești interpreți
ceva fantastic.

„EL EMANĂ LUMINĂ
ȘI ARMONIE”

Elena URSULEAC: Am trăit clipe de
neuitat. E una când interpretezi un cântec
fără a-l vedea pe autor, și e cu totul alta
când autorul e alături și chiar te acompaniază. Am avut emoții mari, am retrăit știind
că interpretez un cântec de Eugen Doga
în prezența lui. Cu atât mai mult, că nu am
reușit să facem o repetiție deplină. Dirijorul
orchestrei, Vincent Gruger, m-a ascultat
și-mi dădea sfaturile de rigoare și în acel
moment a apărut pe scenă Eugen Doga
și mi-a spus: „Foarte bine”. Aceste cuvinte
m-au înaripat și încordarea mea a dispărut.
Pe Eugen Doga îl consider unul dintre marii compozitori ai contemporaneității și nici
n-am visat să evoluez împreună cu el. Destinul mi-a oferit o șansă nemaipomenită. Am
înțeles că alături de acest compozitor genial
muzicienii, interpreții se simt confortabil, nu
simt nici un fel de complexe. Nici nu mi-am

estradă, piese clasice
interpretez mai rar și
propunerea care mi
s-a făcut de a evolua
împreună cu Orchestra „Unirea” și cu maestrul Eugen Doga a
fost pentru mine un
mare avans. Cântecul
pe care mi l-am ales
pe versuri de Mihai
Eminescu l-am învățat la auz, de pe imprimările audio. Dar
în cadrul unui astfel
de concert el urma să
fie interpretat pe note.

Mi-a făcut rost de ele dirijorul orchestrei,
Vincent Gruger, de origine neamț care posedă româna. Și în culise, până a-mi veni
rândul să ies pe scenă, am învățat cântecul după note și sunt, pur și simplu fericit,
că am făcut față în cadrul acestui fantastic
concert cu maestrul Eugen Doga și instrumentiștii excelenți din Focșani, care au
dăruit publicului cernăuțean sub bagheta
fermecată a dirijorului Vincent Gruger clipe de majoră trăire în armonia sunetelor
muzicale și cuvântului poetic plin de sens.

Compozitorul Eugen Doga va
sosi iarăși în „mica Vienă” cu „Valsul florilor” în primăvara anului viitor.

închipuit că Eugen Doga este atât
de simplu, plin de omenie și bunătate, un om și intelectual neobișnuit și
sincer. El emană lumină și armonie.
Foarte des ascult piesa lui Eugen Doga „Valsul florilor”, și tot atât
de des o postez pe Facebook, pentru ca utilizatorii să simtă această
armonie a muzicii, să-și creeze o
dispoziție bună și să-și însenineze gândurile. Cu muzica lui Eugen
Doga e mai ușor să treci prin viață.
Sunt foarte bucuroasă să interpretez un cântec de Eugen Doga în
limba mea maternă.

„ÎN CULISE
AM ÎNVĂȚAT
CÂNTECUL DUPĂ
NOTE”

Gheorghe POSTEUCĂ: Mă
consider interpret de muzică de

„O VOCE DEOSEBITĂ PRINTRE MARILE VALORI ALE LUMII”

Î

n epoca globalizării se simte și mai mult necesitatea traducerilor operelor de referință ale literaturilor naționale
într-o limbă de circulație mondială, în cazul dat al limbii

engleze. Literatura și cultura română îl are în Australia pe Daniel Ioniță, care a asigurat traducerea mai multor opere literare
românești în limba lui Shakespeare. Din acest punct de vedere merită să fie menționat volumul „Testament” – o antologie
de poezie română modernă (ediție bilingvă româno-engleză).
Cunoscutul istoric literar, Alex Ștefănescu, scria zilele trecute
cu această ocazie: „A trecut vremea când o antologie era expresia dorinţei unui cititor pasionat (eventual profesionist) de
a da şi altora ocazia de a citi poeziile care l-au încântat pe el.
Acum o antologie se alcătuieşte din ambiţia unui critic literar
de a se prezenta în faţa opiniei publice ca o instanţă supremă
sau din nerăbdarea unei noi generaţii de poeţi de a se impune, după înlăturarea necruţătoare a celei dinainte. Daniel Ioniță
este unul dintre ultimii romantici ai îndeletnicirii de antologator.
Stabilit în Australia, la Sydney și având altă profesie decât acea
de literat, el a continuat să citească, totuși, de-a lungul anilor,
poezie românească, așa cum făcea și înainte de a se expatria.
„Toată povestea – explica Daniel Ioniță – a început de fapt
foarte modest. Intenționam să traduc câteva poeme pentru
copiii mei, nepoții și nepoatele mele și alți câțiva prieteni mai
tineri. Numitorul comun al acestora era faptul că, deși stăpâneau la nivel de conversație limba română, nu erau capabili
să guste din poezia românească. Nu erau capabili, cred eu, să
pătrundă minunata ei adâncime – un pastel unic, dar variat, o
voce deosebită printre marile valori ale lumii”.
Vom sublinia că denumirea cărții – „Testament” provine de

la o poezie de George Bacovia. Antologia începe cu poezii de
Vasile Alecsandri și Mihai Eminescu și se termină cu cele semnate de poeți de marcă din Basarabia de astăzi: Grigore Vieru,
Nicolae Dabija, Leo Butnaru, Leonida Lari.
„Daniel
Ioniță, remarcă Alex Ștefănescu, nu
doar a selectat, ci – după
cum reiese
din confesiunea din care
am citit – a
tradus poeziile, lucrând la
traduceri cu
o seriozitate
demnă
de
dat ca exemplu”.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Micile minuni ale medicului aduc
mari bucurii pacienților
Sunt multe cazuri când medicii fac minuni, salvând viețile oamenilor. Recunoscătorii pacienți încearcă să creadă că divinitatea a lucrat cu aceștia. Nu în
zadar civilizațiile antice, romană și elenă, i-au avut pe zeii medicinii – Esculap
la romani și Asclepios – la greci. Și astăzi, în fața unor instituții sanitare moderne poate fi văzută statuia zeului medicinii Esculap cu însemnele lui – nuiaua și
șarpele.
L-au luat ca simbol pe zeul medicinii și organizatorii Concursului „Cea mai
bună asistentă medicală din Ucraina”, inițiat cu doisprezece ani în urmă. Și,
iată, învingătoarea recentei ediții „Esculap-profesional 2018” a devenit asistenta medicală Maria DUŞCEAC de la Spitalul raional central Noua Suliță. „Totul
este în voia Domnului, însă și fiecare lucrător medical, dând dovadă de un mare
profesionalism, poate zilnic face mici minuni, atât de necesare pentru sănătatea
oamenilor”, afirmă învingătoarea concursului, domnișoara Maria Dușceac.

„AM OBŢINUT
VICTORIE,
LUCRÂND ÎN
ECHIPĂ…”

– În cei opt ani de activitate la Spitalul raional central
din Noua Suliță în calitate de asistentă medicală nu am
participat niciodată la vreun concurs. Acesta a fost primul
și am trecut cu succes toate etapele lui, ajungând învingătoare, recunoaște Maria Dușceac. Câștigând concursul regional, am obținut șansa de a pleca la Harkiv, unde
a avut loc finala Concursului „Esculap-profesional 2018”.
Vorbind de echipă, tânăra asistentă medicală Maria
Dușceac i-a avut în vedere, în primul rând, pe colegii
din Secția de chirurgie a Spitalului din Noua Suliță: șeful
secției Anatolie Rața, asistenta medicală superioară Lilia
Calaraș, însuși medicul-șef al Spitalului, Valeriu Calaraș.
La această echipă s-a alăturat și dna Viorica Roșca, președinta Asociației regionale a asistentelor medicale.
– A fost, într-adevăr, o pregătire colectivă. Mi-au dat
sfaturi, m-au susținut moral și material. La concursul de
la Harkiv am simțit că nu sunt singură, în spatele meu
stătea echipa, povestește domnișoara Maria. Firește, fiecare dintre finaliste dorea să obțină primul loc, a fost o
concurență, ca la fiecare concurs, însă noi, asistentele
medicale, nu ne-am comportat ca niște rivale, ci ca niște
prietene. Ne ajutam și ne susțineam unele pe altele. Concursul s-a desfășurat într-o atmosferă a prieteniei. Am
observat că fiecare dintre finaliste era bine pregătită din
punct de vedere profesional și putea câștiga concursul.
Am făcut schimb de experiență și aceasta este foarte important pentru mine. Să vă spun sincer, nu m-am așteptat
la un succes atât de mare.

„ÎNTR- O
ATMOSFERĂ
SĂNĂTOASĂ E MAI
UȘOR SĂ - I TRATEZI PE
BOLNAVI”
După absolvirea Colegiului de medicină
din Noua Suliță, Maria Dușceac a fost angajată la Spitalul raional central și peste câteva
luni i s-a propus să lucreze ca asistentă medicală în Secția de chirurgie, considerată cea
mai complicată.
– La început mă temeam chiar când vedeam sânge și am primit încredere în puterile și capacitățile mele, datorită susținerii din
partea medicilor cu experiență mai mare. În
genere, în rândurile micului nostru colectiv
predomină o atmosferă sănătoasă, iar într-o
astfel de atmosferă e mai ușor să-i tratezi
pe bolnavi, afirmă învingătoarea concursului
„Esculap-profesional 2018”.
În cei opt an de activitate în Secția de chirurgie asistenta medicală Maria Dușceac s-a
deprins cu durerile oamenilor, dar și cu micile
minuni pe care le fac medicii.
– Dumnezeu e mare, dar și speranța în El
e mare. Medicii îl pot ajuta pe om cu ce pot
și cât pot, dar nu trebuie să fie indiferenți la
suferințele acestuia. Medicul e dator să facă
totul ce depinde de el, pentru a salva viața
omenească. Cu această convingere mi-am
ales profesia de asistentă medicală, declară
domnișoara Maria.
Nu este dintr-o familie de medici. S-a născut și locuieşte la Marșinți, iar părinții sunt oameni simpli. Tata Vladimir este șofer, iar mama
Sofia – gospodină casnică.
– Am părinți minunați, ei mă susțin și
această susținere pentru mine înseamnă foarte mult, atunci când îmbrac halatul alb și mă
prezint la locul de muncă în Secția de chirurgie.

„AȘ DORI CA LA NOI SĂ
FIE CA - N EUROPA…”
Știind că multe asistente medicale din Ucraina își găsesc de lucru peste hotare, am întrebat-o
pe domnișoara Maria dacă nu are și ea un astfel
de vis tainic.
– Îmi iubesc mult plaiul natal, casa părintească, locul de muncă și nu-mi închipui cum să plec
și să las toate acestea, mi-a spus sincer asistenta medicală. Am văzut și eu lumea și aș dori ca
Europa să vină la noi, dar nu noi să plecăm în
Europa. Am în vedere ca noi să ajungem la standardele europene. Reforma pornită în medicină
trebuie să fie, în primul rând, o reformă pentru pacienți, ca omul, nimerind în spital, să fie convins
că i se va acorda la timp și în volum deplin toată
asistența medicală necesară. Iar această asistență medicală trebuie să fie calitativă, conform
standardelor europene. Cred și sper că voi lucra
în asemenea condiții.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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O familie de arabi oferă 6 MILIARDE
de euro pentru Manchester United

Manchester United poate intra în era arabilor, ca
şi în cazul rivalilor din oraş, City. „Diavolii” pot fi cumpăraţi de familia Salman. Potrivit The Sun, aceasta
este gata să ofere actualilor patroni 6 miliarde de
euro. Familia Prinţului Mohammad bin Salman are
o avere estimată la 1.000 de miliarde de euro şi a
investit în Formula 1 şi WWE, dar sunt pregătiţi să
intre şi pe piaţa celui mai mediatizat sport din lume,

fotbalul. Cele 6 miliarde nu reprezintă o sumă mare
pentru familia Salman, dar este puţin probabil ca
actualii proprietari ai lui United, copiii fostului afacerist Malcolm Glazer, să renunţe la „jucărie”. Potrivit Transfermarkt, lotul lui Manchester United are
o valoare de 885 milioane de euro. Cel mai scump
fotbalist este Romelu Lukaku, cotat la 100 milioane
de euro.

Simona Halep, săptămâna 50-a în fruntea
clasamentului WTA. Svitolina pe locul 6

Simona Halep este la o săptămână de a intra în
top 10-ul sportivelor cu cele mai multe săptămâni în
fruntea clasamentului de simplu. Cele 50 de săptămâni o clasează pe locul 11, iar pe 22 octombrie
sportiva o va egala pe Victoria Azarenka. Bielorusa
este ultima în acest clasament, cu 51 de săptămâni.
Potrivit Asociaţiei Feminine de Tenis, cu avansul din
acest moment, Halep va rămâne lider pentru 60 de
săptămâni. Steffi Graf este prima în acest top, cu un
total de 337.
Top 10 WTA:
Simona Halep – 7421 puncte
Caroline Wozniacki – 6461 puncte
Angelique Kerber – 5400 puncte
Naomi Osaka – 4740 puncte
Karolina Pliskova – 4465 punte
Elina Svitolina – 4350 puncte
Petra Kvitova – 4255 puncte
Sloane Stephens – 4022 puncte
Julia Goerges – 3785 puncte
Kiki Bertens – 3740 puncte

Mircea Lucescu are zile
numărate la naţionala Turciei!

Mircea Lucescu are zile numărate pe banca tehnică a echipei naţionale a Turciei. „Semiluna” are un parcurs dezamăgitor
sub comanda lui „Il Luce”, iar conducătorii Federaţiei iau în calcul
demiterea antrenorului român.
Adus pe banca tehnică a naţionalei Turciei în august 2017, Mircea
Lucescu are un palmares negativ
de când antrenează „Semiluna”.
Turcii nu mai au nici o şansă să

ocupe primul loc în Grupa B din
Divizia a doua a Ligii Naţiunilor,
iar conducătorii se gândesc deja
la preliminariile pentru Campionatul European din 2020, însă
antrenorul român nu ar mai intra
în planurile acestora. Conform
presei din Turcia, Mircea Lucescu
ar urma să fie demis în luna mai
a anului viitor, după alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Turce
de Fotbal.

FC Chiţmani, lider în Campionatul
regiunii Cernăuţi la fotbal
Au fost disputate meciurile din cadrul etapei a 16-a a Campionatului regiunii Cernăuţi la fotbal. Lider în clasamentul Campionatului
rămâne FC Chiţmani, care s-a impus în deplasare în faţa echipei Ceremoş-Vijniţa cu scorul de 6:2. În celelalte partide Ivankivţi a învins
echipa Stelsc cu 3:0, iar Corovia a învins echipa Dragoş Vodă cu 5:1.
FC Nepolokivţi se poziţionează pe locul doi în clasamentul turneului.
Pentru medalia de bronz vor concura trei echipe: Corovia, Ivankivţi şi
Spicul de Aur.

FC Hliboca, câştigătoarea
Cupei raionului Hliboca la fotbal 2018

În finala Cupei raionului Hliboca la fotbal s-au întâlnit
FC Hliboca şi FC Camenca. După un meci tensionat
şi spectaculos echipa hliboceană s-a impus cu scorul de 4:0. La ceremonia de premiere a câştigătorilor

a participat primarul Comunităţii Teritoriale Unite Hliboca, Grigori Vanzureak, şi preşedintele Federaţiei
raionale de fotbal, Ivan Pavliuk.

Continuă seria de ghinioane
pentru FC Bucovina

Pentru FC Bucovina continuă seria de ghinioane. De data aceasta
echipa cernăuţeană a cedat în faţa echipei Veres (Rivne), scor 0:1.
Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 83, în pofida faptului că
fotbaliştii bucovineni au ratat trei ocazii clare de gol. La etapa actuală
FC Bucovina se află pe locul 9 în clasamentul general al Ligii a II-a, cu
9 puncte la activ.
Antrenorul principal al FC Bucovina, Viktor Mglyneţ, consideră că
echipa are probleme în ofensivă. „Echipa a demonstrat un joc bun,
dar ne lipseşte un jucător ofensiv care să finalizeze cu succes atacurile”, a spus Mglyneţ.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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De la lume adunate

ISPITA ȘI NAIVITATEA FEMEII

(Sfârşit. Începutul vezi
„L.C.”, 11.10.2018)

Multe nopți nu a închis bietul om nici un
ochi. A răscolit amintirile, perindând toate momentele plăcute şi mai puţin plăcute din viața
petrecută alături de Angelica lui. Nu-şi putea da
seama prin ce a greşit în faţa soţiei. Şi-a amintit
cum a cunoscut-o. L-a fermecat din prima clipă
cum a văzut-o. Avea nişte ochi pronunţaţi, ce
erau în stare să-l străpungă pe oricine. Angela

coşmar ce poate fi trăit doar în filmele de
groază.
Angela nu avea răbdare să ajungă la faimoasa vilă din Milano, despre care i-a tot povestit Alex. De aceea şi drumul de la Kiev spre
inima Italiei a trecut pe neobservate. Chiar la
aeroport au fost întâmpinaţi de un prieten al
lui Alex (aşa l-a prezentat el) cu o maşină de
lux, care i-a dus până la o vilă de o rară frumuseţe. În acest „cuibuşor de nebunii” a şi în-

în clipele libere să scape de coşmar. Şi într-o
bună zi rugăciunile i-au fost auzite. Într-o dimineaţă de primăvară în odaie a intrat un client
de vreo 40 de ani, care, văzând-o, a exclamat:
- Господи, как же ты похожа на мою
Анжелу!
Auzindu-l vorbind în rusă, femeia s-a interesat de unde este şi cum a ajuns aici. Bărbatul i-a mărturisit că este stabilit de mulți ani la
Milano şi că acasă merge cam rar. De aceia e
nevoit să mai caute din când în când aventuri.
În timpul cât le-a fost rezervat pentru amor cei
doi au pus la cale un plan de evadare pentru
Angela. Nu erau siguri nici unul, nici celălalt că
le va reuşi, cu atât mai mult că femeia a fost
prevenită de la bun început că, dacă va încerca să fugă, va plăti scump de tot. Cei de la bordel i-au spus să nu facă glume, pentru că vor
avea de suferit mama şi fiica. Nici până azi nu
a înţeles cum i-a fost dat acelui bărbat să convingă paza de la vila cu plăceri, dar au reuşit să
iasă. Tot în acea zi, cu ajutorul lui, a zburat spre
Kiev, iar de acolo spre Cernăuţi. Când a sosit
la apartamentul, unde a petrecut cele mai frumoase clipe alături de Alexandru, uşa i-a fost
deschisă de nişte străini, care i-au comunicat
că l-au cumpărat cu doi ani în urmă şi că soţul

era sufletul oricărei companii de tineri. Aşa a
fost şi la acea zi de naştere – începutul dragostei lor. Şi-a amintit Alexandru şi de primul dans
pe care i l-a oferit fata tot în acea seară. Frapat
de frumuseţea ei nu ştia cum să lege capăt de
vorbă. Nici nu a observat cum ştrengăriţa zveltă a şters-o englezeşte de la petrecere. Vreo
trei luni a tot căutat-o printre trecătorii din oraş
fără să ştie ceva de ea. Şi, într-o după amiază
de toamnă, Fericirea a vrut să le mai ofere o
şansă în parcul din oraş. Alexandru a observat-o de departe, dar i s-a părut că o confundă
cu cineva. Apropiindu-se, de data aceasta a
avut mai mult curaj. O îngheţată şi o ceaşcă de
cafea, o plimbare romantică sub clar de lună şi
sosirea acasă pe la miezul nopţii cu un taxi –
toate acestea s-au repetat iar şi iar până când
cei doi au înţeles că nu pot trăi unul fără altul.
Şi atunci flăcăul s-a înfăţişat în faţa Rodicăi şi
i-a cerut mâna fiicei...
Aceste amintiri frumoase îi mângâiau și,
în același timp, îi turnau mult amar în suflet.
Sufletul i se părea acum legat de un bolovan
ce-l trage cu insistenţă la fund.
Între timp, Angela îşi punea la cale, împreună cu noua ei pasiune, toate formalităţile
înainte de a zbura către acea lume de basm.
Alex i-a spus să nu-şi facă griji pentru fetiţă,
căci peste o lună vor reveni pentru a pune
la punct formalităţile legate de divorţ şi-i vor
mai propune lui Alexandru o variantă.
– Dacă nu va accepta să ia bani, oricum
vom obţine dreptul asupra fetiţei prin judecată. Nu uita că la noi totul se cumpără şi totul
se vinde, a liniştit-o bărbatul.
Consolându-se cu acest gând, femeia
nu a mai insistat în faţa soţului. Le-a lăsat
pe toate să curgă în albia lor firească. Într-o după amiază de duminică cei doi au
luat drumul spre Kiev, de unde urmau să
zboare la Milano. Angela era în al nouălea
cer de fericire. Zi şi noapte urzea planuri
despre noua ei viaţă. Nu ştia biata femeie că din prima clipă cum va călca pe pământ străin viaţa i se va transforma într-un

ceput „viața de basm” la care a visat Angela.
Alex a condus-o galant până la etajul trei. În
odaie era pregătită deja o sticlă cu cea mai
bună şampanie şi multe-multe fructe.
– Pentru noua noastră viaţă, iubirea
mea, a exclamat bărbatul ridicând cupa.
– Nu-ţi închipui cât de mult am aşteptat
aceste clipe, a răspuns Angela şi a sorbit din
băutura fermecătoare.
Nu-şi aminteşte ce a fost mai departe.
Când s-a trezit, era într-un subsol, ce-i drept
nu întunecos, ci cu multă lumină. Stătea întinsă cu mâinile legate pe o canapea în haina Evei. De Alex nici urmă. Nu a înţeles din
start ce se întâmplă. Abia când în subsol au
dat buzna doi bărbaţi de statură înaltă, şi-a
dat seama că a comis cea mai mare greşeală
din viaţa ei. Cei doi nu s-au ruşinat defel să-şi
satisfacă pe rând „poftele” după care i-au poruncit să intre în duş şi să se îmbrace. A fost
condusă din nou în odaia unde băuse şampania. La masă o aştepta un bărbat de vreo 50
de ani, care i-a spus într-o rusă stâlcită:
– Bine-ai venit în casa mea de amor,
dragă Angela. De azi înainte o să lucrezi la
mine. Dacă vei fi cuminte, o să-ţi ofer şi premii.
– O să plătiţi scump pentru că vă bateţi
joc de mine.
Nu a reuşit să izbucnească în plâns cum
din spate a simţit o palmă zdravănă în zona
capului.
– Femeile care ajung aici nu-şi permit să
vorbească altfel. Dacă vei fi cuminte, o să-ţi
ofer premii, i-a repetat patronul bordelului şi
a adăugat pe un ton rânjit: nu oricine are şansa să ajungă aici şi să câştige bani. Femeia
preferă să treacă peste capitolul din viaţa-i de
groază, petrecută la Milano. Era obligată să
deservească uneori şi câte zece-doisprezece clienţi pe zi. Nesupunerea era răsplătită
cu bătăi groaznice, torturi. Uneori era bătută
în văzul clienţilor. În cei trei ani de „muncă”
la acel „cuibuşor de nebunii” a fost obligată
să facă nenumărate avorturi. S-a rugat mult

ei a plecat cu traiul în altă parte. A fugit cu sufletul la gură în sat, crezând că cei dragi sunt
acolo, însă a găsit uşa încuiată. Două luni au
trebuit să treacă până l-a găsit pe Alexandru.
L-a rugat la telefon să vină la o întrevedere.
S-au întâlnit într-o după amiază într-o cafenea.
Au stat mult timp de vorbă. Alexandru era calm
cum nu-l văzuse niciodată. A rugat-o politicos
să nu-i caute, să-şi vadă de viaţa ei.
– Nu încerca să ne găseşti. Nu trauma
copila. I-am spus că ai murit. Nici mama ta
nu vrea să te vadă după ceea ce ai făcut.
Am luat-o să trăiască la noi, pentru ca copilul
nostru să simtă mângâiere maternă. N-o să
mă recăsătoresc. Am decis să-mi consacru
viaţa fiicei.
În zadar a încercat femeia să-l roage de
iertare.
– Poţi să te întorci la bordel. Acolo e locul tău. Nu
încerca să ne cauţi, te rog frumos. Ştiu că suferi mult,
dar asta e răsplata pentru suferinţele ce mi le-ai făcut.
Multe nopți am plâns din cauza ta. Nu înțeleg pentru ce ai procedat așa cu mine. Nu încerca să-mi iei
fetița. E tot ce am mai scump și mai bine mor decât
s-o pierd. Ştii că mamă-ta este bolnavă de inimă. Nu
cred că se va bucura când va vedea aceste poze.
Alexandru a scos din geantă un plic
mare cu mai multe poze. Angela s-a îngrozit
– erau fotografii cu momente de la bordel.
De atunci nu a mai făcut nici un efort.
Venea doar la grădiniţă, apoi la şcoala unde
învăţa fiica pentru a o vedea... de la distanţă. Aşa i-a ordonat Alexandru. Pe banii ce i-a
câştigat peste hotare şi-a cumpărat o cameră în oraş. Din când în când mai merge pe la
casa părintească pentru a-şi aduce aminte de
frumoasele clipe petrecute acolo în copilărie.
– Dacă aş fi în stare, aş lua viaţa de la
început. Aş da tot ce am acum să întorc anii
înapoi, spune printre lacrimi femeia.
Nimănui, însă, nu-i este dat să facă
acest lucru. Viața ne este dată doar o singură dată și trebuie trăită din plin, dar după
legile lui Dumnezeu.
Dumitru VERBIŢCHI
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ceastă discuție dintre soți a adus în viața de
cuplu adevărata furtună. Alexandru i-a îndemnat pe toți prietenii familiei să o convingă pe
Angela să nu facă acel pas greșit. Femeia părea
de neclintit. Zile întregi se pierdea cu noua ei
pasiune prin oraş, iar când venea acasă de parcă
nici nu-și observa soțul. Şi bărbatul a intrat într-o
depresie totală. A încercat să-şi înece amarul
în pahar, dar s-au găsit nişte colegi de serviciu
care l-au smuls din ghearele acestui viciu.

Dimineața soția se trezește mai devreme ca de obicei
și începe să-l cicălească pe bărbat:
– Ce ai avut ieri, omule, că toată noaptea ai vorbit
prin somn?
– Ei și, este poate unica ocazie când pot și eu să deschid gura în prezența ta.
***
Vine bărbatul acasă cu un aspirator aproape nouț în
mână. Soția la el:
– De unde l-ai luat?
– Înțelegi, draga mea, am întâlnit-o în stradă pe cea
mai bună prietenă a ta, care ducea în mână două pachete
mari. M-am oferit s-o ajut. Ea m-a servit cu o cafea după
care s-a dezbrăcat și m-a îndemnat să iau tot ce vreau.
– Și tu?
– Păi, m-am uitat împrejur și am luat acest aspirator.
Ne va prinde bine prin gospodărie.
***
– Dragul meu, ești atât de drăguț când iești beat.
– Și tu, iubito, ești mult mai frumoasă când sunt beat.
***
Soția către bărbat:
– Dragul meu, fă-mi un compliment cum numai tu știi
să-l faci.
Bărbatul:
– Iubito, ai un soț extraordinar.
***
Se întâlnesc două femei măritate.
– Ai o rochie frumoasă! De unde ai cumpărat-o?
– De la cel mai scump magazin. Este penultimul strigăt!
– De ce penultimul?!
– Păi, ultimul va fi al soţului meu, când va vedea cât
am dat pe ea!
***
Doi amanți se îndreaptă către locul de numai ei știut
pentru a se ascunde de ochii lumii. Dintr-odată el observă
în oglindă o mașină ce venea după ei.
– Am impresia că am depăşit viteza legală sau cine
ştie ce-o fi făcut, deoarece văd că ne urmăreşte o patrulă
a poliţiei. Sper să nu fie ceva grav.
A, nu-i ce crezi, iubitule! E maşina condusă de soţul
meu. Am uitat să-ţi spun că e agent de poliţie.
***
Soţul şi soţia acasă. Sună telefonul. Soţul ridică receptorul, ascultă jumătate de minut, fără să scoată un cuvânt, apoi îl pune în furcă. Soţia:
– Cine a fost?
Soţul:
– Probabil cineva de la Meteorologie a greşit numărul.
A întrebat: „Draga mea, orizontul este curat?”.
***
La facultate. Deja începuse ora de vreo 15 minute,
când intră o studentă un pic ciufulită, cu ochii semiînchiși
și un mers nu prea sigur. Se vedea că avusese o noapte
furtunoasă, săraca. Desigur, profesorul indignat de o asemenea apariție, apropo, era destul de dur și avea în jur de
40 de ani, i se adresează:
– Domnișoară, de ce ai întârziat?
În loc de bine cunoscutele răspunsuri „Mă scuzați, vin
de la țară” sau „Mi-a murit bunica” ori alt răspuns banal folosit de studenți, ea, îl țintuiește cu o privire puțin tulbură,
zâmbește dulce și trântește:
– Dragule, de ce nu m-ai trezit și pe mine când ai plecat?
***

Soția plecată în deplasare își sună soțul:
– Ce face pisica?
– A pierit!
– Aoleu, nemernicule! Nu puteai să-mi dai vestea puțin mai delicat?! De exemplu, că e pe acoperiș și întâmplător a căzut.
– OK…!
– Ce face mama?
E pe acoperiș.
***
O femeie vrea să divorțeze de soțul ei. La tribunal,
judecătorul o întreabă:
– Care este motivul divorțului?
– Acum ceva timp i-am făcut soțului meu cadou o brățară și ieri am văzut-o la mâna lui dreaptă.
Judecătorul zâmbește și spune:
– Dragă doamnă, acesta nu este
un motiv de divorț.
Femeia supărată:
– Serios? Mâna lui dreaptă este
secretara de la birou!

LC

Ghidul sănătăţii dumneavoastră

I

se mai spune „măr
cu semințe ca rubinele”. Unii îi zic
fructul vieții, datorită
calităților ei într-adevăr excepționale.
Fiind printre fructele
preferate, se poate
cumpăra în orice supermarket sau la piaţă. Iată cinci motive
pentru care ar fi bine
să fie inclusă rodia în
meniul zilnic şi să fie
consumată cu regularitate.
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Rodia, fructul dragostei
și este importantă pentru coagularea sângelui. Pe lângă acestea, rodia contribuie la
necesarul de acid folic, fibre, potasiu, dar și
de vitaminele A și E.
Încetinește îmbătrânirea. Studiile
despre acest fruct-minune arată că rodiile
conțin mai mulți antioxidanți decât afinele,
vinul roșu ori ceaiul verde. Aceștia reduc
acțiunea radicalilor liberi, au un puternic

efect antirid, îmbunătățesc elasticitatea pielii și cresc producția naturală de colagen. Nu în ultimul rând,
numeroase produse cosmetice
care conțin extras de rodie înlătură
de pe chip semnele trecerii anilor
și ajută la depigmentarea petelor
cauzate de arsurile solare de peste
vară.

Rodia este scut anticancer. Substanțele pe care le conțin rodiile apără organismul în cazul cancerului de sân, colon
și de prostată, încetinind și chiar distrugând
celulele afectate.
Cum se alege şi se curăţă rodia.
Dacă doriţi o rodie cu boabe dulci, potrivite
mai mult pentru deserturi, se alege fructul
cu coaja de culoare mai deschisă. Dacă
doriţi însă să adăugaţi boabele într-un sos
de friptură sau într-o salată energizantă, se
alege rodia cu coajă roșie, strălucitoare.
Dacă vreţi să vă bucuraţi de suc proaspăt,
cel mai bun aparat este cel manual, de tip
presă.
Pentru a-i scoate bobițele, se umple
un castron cu apă rece și se taie fructul în
două, chiar deasupra apei. Se introduce,
pe rând, câte o jumătate de rodie în apă și
se scot cu grijă boabele (ies foarte ușor din
alveolele lor), îndepărtând membrana albă.
Se strecoară apoi boabele cu ajutorul unei
site și se consumă cu plăcere.

Rodia ține inima sănătoasă. Sucul rodiilor este foarte bogat în antioxidanți
ce ajută la prevenirea aterosclerozei, implicit a bolilor de inimă. De asemenea, scade
colesterolul rău și îl crește pe cel bun.
Ține tensiunea arterială sub
control. În cazul hipertensivilor, consumul
de rodie are efect benefic. Astfel, cercetările
au arătat că 50 ml de suc de rodie proaspăt
scad tensiunea sistolică cu până la 5% și
îmbunătățesc circulația sângelui la inimă.
Rodia este bogată în vitamine.
Bobițele de rodie sunt bogate în două vitamine esențiale: C și K. Prima, atât de necesară în sezonul rece, asigură buna funcționare a sistemului imunitar, îmbunătățește
absorbția fierului, grăbește vindecarea rănilor. Vitamina K asigură sănătatea oaselor
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CELE MAI BUNE REMEDII NATURALE ÎMPOTRIVA GASTRITEI

astrita este o inflamație a mucoasei care protejează pereții stomacului. Se manifestă prin durere și
senzație de arsură, în partea superioară a abdomenului, fiind însoțită adesea de greață, balonare sau eructație.
Toate aceste simptome pot fi alinate
cu ajutorul remediilor naturale. Prea
mult alcool, tutun, alimente condimentate excesiv și iritante pentru tubul
digestiv, precum și administrarea de
medicamente, îndeosebi antiinflamatoare, sunt factori care duc la apariția gastritei. De asemenea, prezența
unei bacterii, privarea de somn sau un
nivel ridicat de stres se comportă ca
declanșatori ai gastritei.

Sucuri de crudități. Dintre
acestea, cele mai populare sunt sucul de varză și cel de cartof crud. Se
beau câte 50 ml (un sfert de pahar)
de suc de varză, cu 30 de minute
înainte de masă, iar la o oră după
masă se beau 50 ml de zeamă de
cartofi, obținută din cartof ras și
scurs bine. Se recomandă o cură de
2-3 zile, în care să se consume des
aceste sucuri care reduc aciditatea
(au efect alcalin), reglează digestia
și repară epiteliile gastrice.
Laptele. Este folosit atât de
medicina populară, cât și în completarea tratamentului clasic (la
recomandarea medicului) pentru
vindecarea gastritei și a ulcerului.
De regulă, în aceste afecțiuni, este
indicat să se consume câte un litru
de lapte pe zi. Studiile arată că tratamentul este eficient în aproape
90% din cazuri. Explicația științifică
pentru efectul calmant al laptelui

este că substanțele din compoziția
lui neutralizează într-un timp relativ
scurt (20 de minute) acidul clorhidric. După acest interval, anumite
proteine din lapte ajută la sintetizarea unor substanțe naturale cu
efect de atenuare a durerii.
Albușul de ou. Zilnic, se recomandă consumul a 4-5 albușuri
de ou crud, bătut spumă (fără zahăr),
repartizat în 3-4 reprize. Tratamentul
se face maximum 5 zile consecutive,
având în majoritatea cazurilor, efect
de calmant gastric redutabil.
Amestecul de mălai. Se
pune la fiert într-un ibric 60 ml de
apă pe foc domol. Se adaugă 1
lingură de mălai cernut foarte fin
și se amestecă timp de 1 minut.
Se ia de pe foc și, după ce se mai
răcorește, se pune miere și amestecă până se obține o pastă omogenă. Se ia dimineața zilnic câte
o lingură pe stomacul gol, pentru
atenuarea senzației de arsură și
disconfort gastric. Se poate păstra
câteva zile la frigider, într-un vas
închis ermetic.

Apa de argilă. Se pune o
linguriță de argilă în 100 ml de
apă, se amestecă și se lasă la limpezit peste noapte. Se bea timp
de o lună, în fiecare dimineață pe
stomacul gol, doar apa limpede
din pahar. Această apă de argilă
formează un filtru protector pe pereții stomacului, calmând durerile
și având rol cicatrizant.
Gastrita ocupă un loc de frunte
între tulburările digestive cu manifestare periodică. Toamna și primăvara sunt momente de vârf, când
mucoasa gastrică se inflamează.

Sfat. Evită medicamentele antiinflamatoare, dar și alimentele prea fierbinți sau prea
reci. Mesele ușoare și dese pot
ușura simptomele. De asemenea, evită zahărul și dulciurile
concentrate, întrucât favorizează dezvoltarea Helicobacter pylori în stomac, bacteria
responsabilă cu apariția gastritei și agravării bolii spre ulcer.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Istorie

Acoperământul Maicii Domnului peste
neamul românesc de la Roșa

egimul totalitar
sovietic a lăsat
pagini negre în istoria
fiecărei localități din
Ucraina. Sunt ele și
în istoria de opt secole ale suburbiei Roșa
a Cernăuțiului, populată preponderent de
români, iar până în
anul 1940 și de nemți. Din vara anului
1940 și până la invazia hoardelor fasciste
la 22 iunie 1941 și în
primii ani postbelici
locuitorii suburbiei
Roșa au cunoscut
pâinea amară a deportărilor, la fel ca
și românii din satele
regiunii.

După cum afirmă domnul Octavian Bivolaru, președintele Societății românilor din
Ucraina „Golgota”, din suburbia Roșa au
fost deportați circa o sută de români, dintre
care mulți au rămas să zacă în pământ străin și n-a avut cine să le aprindă lumânarea
la căpătâi sau să le însemne locul odihnei
de veci cu o cruce. Iată de ce roșenii, din îndemnul creștin, au ridicat în curtea Bisericii
Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil, o cruce
simbolică întru pomenirea conaționalilor lor
rămași pentru totdeauna în pădurile Siberiei
și Kareliei. Aici, în fiecare an, se oficiază și
parastasul la care parohul bisericii citește
numele tuturor celor deportați și odihniți în
Domnul.
În anul curent comemorarea martirilor neamului de la Roșa a avut loc în ziua
marelui praznic al Acoperământului Maicii Domnului. Părintele Ion Blaga vede în
aceasta o legătură simbolică.

– E greu de înțeles când oameni nevinovați au fost duși la chinuri atât de
strașnice. Din acel infern s-au întors puțini, iar noi, ca adevărați creștini, nu trebuie să dăm uitării ceea ce a fost, pe cei
care au trăit și au rămas în veșnicie, să
ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să așeze
sufletele lor, împreună cu sfinții, în Împărăția Sa.
Fosta profesoară și director al Școlii românești nr. 10, situată chiar lângă biserică,
doamna Maria Timcu, conduce în prezent
filiala din suburbie a Societății „Golgota”,
care, împreună cu enoriașii, a și organizat
această manifestare de doliu. Luând cuvântul în fața celor prezenți, doamna Maria
și-a adus aminte cu regret despre un mare
prieten al roșenilor, scriitorul și publicistul
Dumitru Covalciuc, care s-a preocupat îndeosebi de problema deportărilor, și cu doi
ani în urmă s-a apucat să scrie istoria suburbiei Roșa.
– N-a reușit s-o termine, căci Bunul

Dumnezeu l-a luat la Sine, dar ar trebui
ca cineva să ducă la bun sfârșit munca
lui Dumitru Covalciuc, pentru ca și suburbia noastră, cu o istorie de opt veacuri și
cu străvechea cetate Țețina, să dispună de
monografia sa, scrisă în graiul nostru matern.
A continuat și a susținut gândurile exprimate de profesoara-veterană, doamna
Maria Timcu consulul Consulatului General
al României la Cernăuți, Edmond Neagoe.
Pomenindu-i pe martiri, s-au referit

T

la date interesante ale suburbiei Roșa și
vrednicului ei neam de români activiștii
societăților național-culturale românești
din regiune, domnii Octavian Voronca,
Ștefan Broască, Nicolae Toma, Vasile
Rauț.
Plopii falnici care despart curtea bisericii
de cea a școlii, două focare ale limbii române în suburbia Roșa, își scutură, an de an,
podoaba aurită peste crucea suferinzilor și
martirilor neamului...
Vasile CARLAȘCIUC

Nu ardeţi frunzele uscate!

oamna din acest an ne bucură cu vreme caldă și uscată. În același timp crește riscul
izbucnirii incendiilor, cauzate
de arderea resturilor vegetale,
frunzelor uscate. Este o situație
periculoasă atât pentru orașul
nostru, cât și pentru întreaga regiune. Frunzele uscate și resturile vegetale se aprind foarte ușor,
iar flăcările distrug stratul fertil al
solului și insectele.

Secția orășenească a Direcției Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență în
regiunea Cernăuți le amintește cetățenilor
din ținut că trebuie să respecte regulile de
securitate antiincendiu, să nu cauzeze incendii în ecosisteme. În primul rând, se interzice arderea frunzelor uscate și resturilor
vegetale, să nu aprindă ruguri în apropierea
caselor.
Dând foc frunzelor uscate, mulți cetățeni
nu conștientizează faptul că procedează
nelegitim. Legea prevede pentru aceasta tragerea la răspundere administrativă.
Iată conținutul articolului 77-1 al Codului
Ucrainei pentru încălcările administrative:
„Pentru incendierea miriștii, luncilor, păs-

cătoriilor, sectoarelor cu vegetație naturală de stepă, resturilor vegetale se
prevede o amendă de la zece până la
douăzeci minimuri neimpozabile ale
veniturilor cetățenilor și de la cincizeci
și până șa șaptezeci minimuri neimpozabile ale veniturilor cetățenilor – pentru persoanele în post”.
Ne adresăm cetățenilor să respecte regulile de securitate antiincendiu, să renunțe la arderea resturilor vegetale și gunoaielor. Dacă vedeți
că cineva face acest lucru, explicați-i în
ce constă pericolul. Este o datorie a fiecăruia.

V. KOLODRIVSKI,
şeful Secției orășenești
a Direcției Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență
în regiunea Cernăuți
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La 17 octombrie, în
acest miez de toamnă cu
adevărat de aur, când fiecare
îşi culege rodul muncii, domnul
Aurel Vasile
CONSTANTINOVICI şi-a
sărbătorit jubileul de 75 de
ani.
În ultimii 70 de ani, e
unicul dintre români doctor
habilitat în ştiinţe fizico-matematice (în domeniul fizicii
fundamentale) la Universitatea Naţională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuţi.
Ca profesor universitar, Aurel Vasile Constantinovici,
o jumătate de secol, an de an, a stat în faţa a câte o sută
de studenţi, altoindu-le dragostea şi interesul pentru fizică şi astronomie.
Soţia Galina, fiul Ion, nepotul Anton şi nora Irina îi
doresc multă sănătate, un cer paşnic şi înţelegere sufletească din partea celor apropiaţi.
Să ne trăieşti şi să ne susţii neîncetat.
La mulţi ani!

Recent şi-a sărbătorit
ziua de naştere doamna
Viorica
ISTRATI,
directoarea Şcolii medii
din Crasna, raionul Storojineţ.
Doamna Viorica, pedagog cu experienţă şi har, iscusit administrator, a reuşit
să organizeze la nivel înalt
procesul instructiv-educativ,
să pună la cale proiecte de
colaborare în domeniul învăţământului cu şcoli din România. Se bucură de stimă şi
respect în rândurile colegilor, părinţilor, elevilor.
Profesoara cu nume de floare se află mereu între florile vieţii – copiii. Buchetele de crizanteme, pe care le-a
primit cu prilejul zilei de naştere se asociază cu urările de
sănătate şi frumuseţea vieţii trăită cu demnitate, după
legile omeniei.
Mulţi ani fericiţi
şi darnici ca anotimpul împlinirilor!

Felicitări!
În
farmecul
acestui anotimp misterios, la 19
octombrie, îşi va sărbători
ziua de naştere, împlinind o
frumoasă vârstă a tinereţii,
domnul
Andrei
CRĂCIUN
al lui Dragoş din orăşelul Hliboca.
Cu această ocazie îl felicită din tot sufletul soţia
Bogdana, părinţii Dragoş şi
Maria, socrii Alexandru şi
Dorina, bunica Elena, care au venit cu mare dragoste
pentru cel mai scump soţ, fiu, ginere şi nepot, dorindu-i
multă sănătate, dragoste şi bunăstare.
Scumpul nostru! Îţi dorim ca noul an din viaţa ta să-ți
aducă multă fericire și împliniri, inima să-ţi fie cuprinsă
întotdeauna de iubire, bucuria să-ți încălzească ochii, fericirea să-ți lumineze calea, iar sănătatea şi norocul să
nu te părăsească niciodată!
Trăieşte-ţi clipa în picioare
Cum bradul şi-o trăieşte.
Ca râul cel de munte-aleargă
Şi zboară vultureşte.
De aur să nu-mbraci vre-odată
Cununi strălucitoare,
De n-ai purtat întâi pe frunte
Cunună de sudoare.
De nu ştii cum, sau nu ai vreme,
De-a zidi o nouă casă,
Cu-a ta suflare încălzeşte
Casa părintească.
La mulţi ani, scumpul nostru!

Zilele acestea şi-a
marcat jubileul de 70 de ani
lucrătorul medical, domnul
Ion
DANILOV
din satul Berestea, raionul Noua Suliţă.
Medicina este pasiunea
sa, însă a descoperit-o după
câţiva ani de şoferie. A absolvit cu menţiune Colegiul
de medicină din Tiraspol şi a
revenit la baştină, lucrând un
timp pe ambulanţă, la Cernăuţi. Apoi a luat în primire Punctul medical din satul său
natal. Şi acum, la această vârstă onorabilă, e tot la datorie. Nu poate să-i lase pe consătenii săi, în mare parte
pensionari, fără primul ajutor medical.
Consătenii recunoscători îl felicită cu prilejul zilei de
naştere, dorindu-i sănătate, tihnă sufletească, bunăstare
şi un trai bogat ca via încărcată de struguri din podgoria
sa.
La mulţi ani şi toţi buni!

În această minunată lună a lui Brumărel, la 18 octombrie, doamna
Garafina
GHIBA
din Ostriţa, raionul Herţa, îşi marchează împlinirea onorabilei vârste a înţelepciunii – 80 de ani.
Cu ocazia acestui frumos jubileu, oferindu-i toate crizantemele acestei toamne de aur, ridică o cupă
de vin întru sănătatea scumpei mame, cele mai apropiate persoane – feciorul Gheorghe, nora Eugenia,
nepoata Marina, nepotul Stepan şi gingaşa strănepoţică Arişca.
Scumpa noastră! Acum, la ceas aniversar, noi îţi mulțumim pentru dragostea, bunătatea, înţelepciunea şi răbdarea cu care ne-ai educat şi ne-ai îndreptat pe drumul vieţii. Îţi suntem foarte recunoscători,
ne închinăm cu multă stimă, recunoştinţă şi dragoste, şi-ţi dorim să ne fii mereu sănătoasă, să ai parte
de tihnă sufletească, de multe bucurii şi bunăstare, să fii alături de noi încă mulţi-mulţi ani înainte!
De ziua ce-a sosit în prag
Şi porţi frumosul nume,
Noi îţi dorim tot ce-i mai bun
Şi ce-i mai scump pe lume.
Să ai parte numai de bine,
Pace, sănătate, multe zile senine.
Iisus Hristos să te păzească
Cu puterea Sa cerească
Şi tot El să-ţi dăruiască
Sănătate şi putere
Că-i cea mai de preţ avere.
La mulţi ani, scumpă mamă!
***
Un sincer „La mulţi ani!” cu multă sănătate, împliniri şi voie bună îi adresează doamnei Garafina GHIBA, cu ocazia onorabilului
jubileu de 80 de ani, cuscra Eugenia Bârzu din satul Târnauca, raionul Herţa, dorindu-i sărbătoritei să fie întotdeauna sănătoasă, să se
bucure de zile paşnice, cu soare şi tihnă sufletească, să aibă parte de stimă şi recunoştinţă din partea celor dragi şi apropiaţi, să fie mândră
de viaţa trăită cu demnitate.
Mulţi ani înainte alături de cei dragi!
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BERBECUL. Este o perioadă în care
echilibrul personal va depinde de armonia relațiilor în care ești implicat. Este o săptămână
destul de interesantă, în care vei avea ocazia
de a progresa. Spre sfârșitul perioadei analizate sunt favorizate relațiile de prietenie, posibilitatea
de a interacționa cu oameni noi, interesanți. Atenţie la
cheltuieli!
TAURUL. În această săptămână îți îndeplinești sarcinile de lucru cu o reală plăcere,
beneficiind de energie, de conștiinciozitate și
capacitatea de a duce la bun sfârșit obligațiile
de serviciu. Ești susținut de către partenerul
de viață în demersurile profesionale. Ai acum șansa de a
semna un contract de parteneriat sau poți lansa o afacere personală. Spre sfârșitul săptămânii reușești să urci o
nouă treaptă în carieră.
GEMENII. Ești foarte concentrat la serviciu, în relația cu colegii, ceea ce poate crea o
stare de tensiune în cadrul relației de cuplu.
Ceva mocnește aici, nu reușești să aduci la
suprafață adevăratele probleme cu care vă
confruntați. Spre sfârșitul acestei săptămâni sunt favorizate relațiile sentimentale inițiate la distanță sau o călătorie, alături de persoana iubită.
RACUL. O perioadă favorabilă, atunci
când vine vorba despre creație, relația cu propriul copil. Ai acum șansa de a te bucura de
mai multă atenție venită din partea persoanei
iubite. Dar, spre sfârșitul acestei săptămâni te
poți aștepta la unele neplăceri venite din partea partenerului de viață sau a unui colaborator apropiat.
Totul va depinde de tine, de modul în care vei gestiona
situația, dacă vei da dovadă de calm și diplomație.
LEUL. Dai dovadă de multă energie, astfel, comunicarea, relaționarea cu cei din jur te
vor ajuta să progresezi în plan personal. Vei
primi susținere din partea familiei pentru a reuși să-ți împlinești anumite ambiții din planul
profesional. Spre sfârșitul acestei perioade accentul se
va pune pe zona sănătății și a relaxării. Vei ajunge la o
mai bună colaborare în relația de mariaj.
FECIOARA. O perioadă favorabilă pentru acumularea în planul financiar, reușind
să-ți propui obiective dintre cele mai realiste
cu putință. Vei pune un accent destul de pronunțat pe banii câștigați prin forțe proprii, reușind să-ți valorifici din plin abilitățile și talentele de care
dispui. Spre sfârșitul săptămânii ești în plină formă, iar
aceasta va ajuta la iniţierea unui proiect sau unei afaceri
personale.
BALANŢA. Ai ocazia să creezi în jurul tău
un mediu prietenos și armonios care te va ajuta să te ridici pe o nouă treaptă, în plan profesional. Data de 26 octombrie este nefavorabilă,
deoarece pot să apară în cadrul gospodăriei, a
proprietății. La sfârșitul acestei săptămâni este favorizată
relația de dragoste, precum și creativitatea, esențial fiind
să duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus.
SCORPIONUL. În perioada supusă atenției ești preocupat de chestiunea referitoare la
serviciu, sau vei reuși să aprofundezi un nou
domeniu de activitate. Ai ocazia să progresezi
în plan personal și profesional. Pe la mijlocul
acestei perioade este recomandat să dai dovadă de mai
multă prudență, atunci când vine vorba despre secrete şi
bârfe. La sfârșitul acestei săptămâni vei reuși să găsești
starea de liniște, alături de cei dragi.
SĂGETĂTORUL. În prima parte a acestei
săptămâni ai ocazia să porți unele discuții cu
colegii, asumându-ți noi responsabilități. Este
posibil să te confrunți cu unele neplăceri în relația cu propria familie, părinții. Este o perioadă favorabilă pentru a călători şi de a demara
unele activități, proiecte la care pot contribui din plin oamenii cu care colaborezi. Lămurește situaţia neplăcută
în relaţia de cuplu.
CAPRICORNUL. Această săptămână
debutează cu cheltuieli destul de importante
în zona carierei, o investiție oarecum neprogramată. Ești susținut de către grupul de prieteni pentru a reuși să rezolvi anumite situații
de la locul de muncă. Ești conștient că totul
depinde numai de modul în care te organizezi. La sfârșitul săptămânii va trebui să fii prudent, atunci când vine
vorba despre bani, resursele de care dispui.
VĂRSĂTORUL. Nu ar trebui să acorzi o
importanță prea mare la reacția anumitor prieteni, la începutul acestei săptămâni, în privința unor decizii luate de tine. Se recomandă
prudență în relația cu prietenii, mai ales dacă
sunt și bani implicați. La sfârșitul acestei perioade ești mai neliniștit, atunci când vine vorba despre
carieră, obligațiile profesionale sau imaginea ta socială.
PEŞTII. Ai multă energie interioară, ești în
gardă, reușești să faci față cu bine la situațiile
neplăcute. Te poți aștepta la unele probleme
venite din partea unor colaboratori, probleme
legate de un credit. Nu te poți baza prea mult pe
promisiunile făcute de prieteni. Spre sfârșitul acestei săptămâni este posibil să intri în posesia unor informații secrete,
bârfe care ar putea să te determine să pui punct unei relații.
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Meghan Markle şi Prințul Harry
vor deveni
în curând părinţi
F
amilia regală a confirmat astăzi că Meghan Markle, Ducesa de Sussex, este însărcinată! Zvonurile care au circulat în
ultima perioadă sunt adevărate!
Meghan Markle este însărcinată, ea și Prințul Harry urmând
să devină părinți în primăvara
anului viitor.

„Înălțimile Lor Regale Ducele și Ducesa de
Sussex sunt bucuroși să anunțe că Ducesa
de Sussex va avea un copil în primăvara anului 2019. Înălțimile Lor Regale au apreciat tot
sprijinul pe care l-au primit de la oameni din
întreaga lume de la nunta lor din mai și sunt
bucuroși să împărtășească această veste cu
publicul.”
Regulile Casei Regale britanice sunt stricte, bine stabilite și vizează orice aspect al vieții membrilor săi. Chiar și pe cele ale viitorilor membri, cum ar fi copiii lui Meghan Markle
și Prințul Harry. Ce titluri va primi însă acest
copil? Regina le-a acordat câteva titluri nobiliare viitorilor părinți. Meghan Markle și Prințul Harry au devenit, după căsătorie, Ducele
și Ducesa de Sussex, Contele și Contesa de
Dumbarton (în Scoția), Baronul și Lady Kilkeel
(în Irlanda de Nord). Regulile regale britanice,
stabilite încă din 1917 de către Regele George
V, stipulează faptul că toți copiii Prințului de
Wales vor deveni încă de la naștere Prinți și
Prințese. Însă, nu același lucru este valabil și
pentru nepoți. Fiul sau fiica Ducilor de Sussex
va ocupa al șaptelea loc în ordinea de succesiune la tron, însă acest lucru nu oferă și titlul
de Prinț sau Prințesă.
Când Prințul William s-a căsătorit în 2011
cu Kate Middleton, ea a devenit oficial „Her
Royal Highness, Prințesa William of Wales”, la
fel cum Meghan Markle este acum „Her Royal
Highness, Prințesa Harry of Wales”. Cu toate
acestea, oficial, ele nu poartă titlul de Prințesă
deoarece nu au sânge regal.
În 1917, Regele George V a decis ca numele de familie regal să fie „Windsor”, iar ulterior
Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au hotărât ca toți descendenții familiei regale care
nu au titulatura de Majestatea sa, Prinț sau
Prințesă să poarte numele de familie Mountbatten-Windsor. Ținând cont de toate aceste
reguli, copiii lui Meghan Markle și Prințul Harry
vor purta cel mai probabil titulatura de Lord
sau Lady Mountbatten-Windsor.
Mai există însă și posibilitatea ca Regina,
dacă va dori, să schimbe acest aspect privind
titulatura pe care o vor primi copiii lui Meghan
Markle și Prințul Harry – a mai procedat așa și
anterior.
Știind deja cât de mult îl prețuieşte Regina
pe Harry, nu ne-ar mira ca și copiii lui Meghan
Markle și Prințul Harry să devină totuși prinți
sau prințese, însă acest lucru va fi posibil numai printr-o lege specială.
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