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Funcționarii cu dublă cetățenie nu pot fi trași
la răspundere

În regiunea Transcarpatia autorităţile vor verifica
sute de funcţionari publici şi consilieri locali care dețin
dublă cetățenie. Reamintim că luni site-ul Myrotvoreț
a publicat o listă cu 313 cetățeni ucraineni care dețin
pașapoarte ungare. Ulterior Serviciul de Securitate a
anunțat că în Ucraina nu există nici o responsabilitate pentru dubla cetățenie. Eventual, aceste persoane
pot fi verificate, dacă au acces la secretele de stat, a
anunțat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Securitate, Olena Gytleanska. Anterior, ministrul de Externe al Ungariei,
Peter Szijjarto, a
declarat că Ungaria va „interveni pentru apărarea drepturilor
fiecărui membru
al
comunității
maghiare
din
Transcarpatia”.
Declarația a fost
făcută după ce
datele personale
ale câtorva consilieri locali și a
viceprimarului
orașului
Ciop,
deținători
de
pașapoarte maghiare, au fost
făcute
publice
de către site-ul
Myrotvoreț. Pe
acest portal se
regăsesc toți cei
care
atentează la securitatea națională a
Ucrainei. Szijjarto a menționat că
dubla cetățenie
este un fenomen
larg răspândit în
Europa și dacă
Ucraina „dorește
cu adevărat să
adere la Uniunea Europeană,
atunci ea nu trebuie să interzică dubla cetățenie”.
Reamintim că la sfârșitul lunii iulie un funcționar
public de la Administrația Raională de Stat Herța a
fost demis din funcție pentru că deținea cetățenia
română. Persoana respectivă a încercat să treacă
frontiera cu pașaport românesc. În Ucraina dubla cetățenie este interzisă, însă nu există un cadru legal să
prevadă tragerea la răspundere a persoanelor care
dețin dubla cetățenie. Oricum, autoritățile ucrainene
consideră că dubla cetățenie prezintă un pericol real
pentru securitatea și stabilitatea statului. Este greu de
înțeles în ce măsură sutele de mii de deținători de pașapoarte maghiare sau românești pot atenta la secu-
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ritatea țării. Pentru toți acești oameni obținerea dublei
cetățenii a însemnat obținerea unui bilet de călătorie
pentru a putea munci legal în țările europene. Anume
acești cetățeni ani la rând rămân principalii investitori
în economia Ucrainei, în condițiile în care anual trimit
acasă zeci de miliarde de euro, sumă care depășește
împrumuturile cerșite de la FMI.
Procurorul General al Ucrainei, Iuri Luțenko,
anunța anterior că cetățenii ucraineni care dețin dublă cetățenie vor fi pedepsiți penal și li se va retrage

cetățenia ucraineană. Amintim aici și recentul scandal
legat de adjunctul șefului Serviciului de Securitate al
Ucrainei, Serhii Semociko, acuzat de îmbogățire pe
căi ilicite, iar opt din rudele lui apropiate dețin cetățenia Federației Ruse. Merită să amintim aici miniştrii și
funcţionarii străini care au fost invitați în ultimii ani să
administreze treburile statului. Aceștia nu au renunțat
la cetățenia statelor de proveniență. În schimb, au acces la secretele de stat, iar rezultatele muncii lor au
rămas invizibile.
Dubla cetățenie este o situație în care o persoană
are, în același timp, cetățenia a două sau mai multe state. Acest statut devine posibil pentru cetățenii

acelor țări, care au încheiat un acord privind dubla
cetățenie, adică recunoașterea reciprocă a ambelor
naționalități. Art. 4 din Constituția Ucrainei spune: „În
Ucraina există o singură cetățenie". Dar acest lucru
nu înseamnă că ucrainenilor li se interzice să aibă
altă cetățenie. Aceasta înseamnă că a doua cetățenie și documentele care confirmă această cetățenie
nu sunt recunoscute de legislația ucraineană și nu
sunt valabile pe teritoriul Ucrainei. De asemenea,
Legea Ucrainei „Cu privire la cetățenie" oferă următoarea definiție:
„Dacă un cetățean
al Ucrainei a dobândit
cetățenia
unui alt stat sau a
mai multor state,
în relațiile juridice cu Ucraina, el
va fi recunoscut
doar ca cetățean
al Ucrainei. Legislația Ucrainei nu
obligă cetățenii să
informeze autoritățile cu privire la
obținerea unui alt
pașaport și lasă
acest drept pe
seama persoanei
în cauză.
Doar
înștiințarea despre
obținerea dublei
cetățenii poate fi
considerată drept
un motiv pentru
încetarea cetățeniei Ucrainei, însă
acest lucru nu se
face în mod automat. Aceasta este
principala problemă în reglementarea legislativă cu
privire la adoptarea cetățeniei altui
stat. În fond, autoritățile nu au obligația de a verifica
dacă cetățenii au o a doua cetățenie. Și chiar dacă
se știe despre prezența unui al doilea pașaport, o
persoană poate fi lipsită de cetățenie ucraineană,
însă Președintele (potrivit legii, numai Președintele
are dreptul de a priva cetățenia Ucrainei) nu este
obligat să facă acest lucru.
Conform unor estimări, în Ucraina aproximativ jumătate de milion de cetățeni dețin dubla cetățenie, în
special polonă, rusă, ungară sau română. Reamintim
și declarația făcută în ianuarie curent la Cernăuți de
ministrul român de Externe, Teodor Meleșcanu: „Nu
există norme internaționale care să interzică dubla
cetățenie".
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UCRAINA DENUNȚĂ LA ONU
MILITARIZAREA CRIMEEI

Sporirea de către Rusia
a forţei sale militare în Crimeea, anexată de Moscova
în 2014, precum şi utilizarea
peninsulei ca bază pentru
operaţiunile sale militare în
Siria şi în alte părţi ale regiunii, generează consecinţe pe
termen lung pentru Europa
de Sud, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, a atras atenţia
reprezentantul permanent al

dă convingătoare în acest
sens”, a declarat diplomatul
ucrainean, referindu-se la
sprijinul acordat de Moscova regimului preşedintelui
Bashar al-Assad. Peninsula
anexată de Federaţia Rusă,
plină cu trupe şi arme, reprezintă o ameninţare majoră pentru întreaga lume, a
insistat el. Moscova a ales
calea escaladării, a extinde-

de îngrijorare pentru Kiev”, a
subliniat Elcenko.
Rusia a desfăşurat în
septembrie în Crimeea un al
treilea divizion – subunitate
de rachete mobile sol-aer
S-400 Triumf, lângă Evpatoria, pe coasta vestică a
peninsulei, ceea ce îi permite să monitorizeze zona
de vest a Mării Negre, pe o
rază de 600 km, acest sis-

100 milioane de grivne
pentru lichidarea
consecințelor exploziei
la depozitul de muniții
din regiunea Cernighiv

Cabinetul de Miniștri a alocat
100 milioane de grivne pentru lichidarea urmărilor exploziei la
depozitul de muniții din Icinia,
regiunea Cernighiv. „Vom decide cu privire la modul în care
să direcționăm 100 milioane
de grivne pentru renovarea localităților afectate din regiunea
Cernighiv”, a declarat Premierul
Volodymyr Groisman. Banii vor
fi alocați din fondul de rezervă al
Bugetului de stat. Reamintim că
aproximativ 12 mii de persoane
au fost evacuate marți dimineață, după explozia la un depozit
de muniții situat în apropierea

Ucrainei la ONU, Volodymyr
Elcenko, în cadrul Adunării
Generale a Naţiunilor Unite, informează mas-media
ucraineană. „Ocuparea şi,
apoi, militarizarea Crimeei
au importante implicaţii în
materie de securitate pe
termen lung nu numai în regiunea Mării Negre, ci şi în
Europa de Sud în ansamblu,
precum şi în regiunea Africii
de Nord şi a Orientului Mijlociu. Evenimentele actuale
din Siria reprezintă o dova-

rii şi aprofundării agresiunii,
a apreciat reprezentantul
permanent al Ucrainei la Naţiunile Unite, calificând drept
„fără precedent” gradul de
militarizare a peninsulei
Crimeea. „Desfăşurarea a
numeroase exerciţii militare
în Crimeea şi în jurul ei demonstrează politica agresivă
a Rusiei atât faţă de Ucraina, cât şi faţă de alte ţări
din bazinul Mării Negre. Militarizarea constantă a Mării
Azov reprezintă un alt motiv

3

orașului Icinia. Potrivit autorităților, victime nu au fost înregistrate, iar explozia a fost provocată de un incendiu izbucnit în
cursul nopții în depozitul care
se întinde pe aproape 700 de
hectare. Un accident similar a
avut loc anul trecut, în martie, la
Harkiv, provocând evacuarea a
peste 20 mii de oameni. A urmat
în septembrie 2017 o explozie
la un depozit al artileriei, care a
necesitat evacuarea a 30 mii de
oameni. Autoritățile au susținut
că ar fi vorba de acte de sabotaj, pe fundalul conflictului separatist din Estul Ucrainei.

tem având o rază de interceptare a ţintelor aeriene de
400 km la o înălţime de până
la 30 km, aminteşte Zerkalo
nedeli. Potrivit presei, Rusia
va putea astfel monitoriza
zona dintre Bosfor şi Odesa
şi părţi din Turcia, Bulgaria,
România, Republica Moldova şi Ucraina. Agenţia de
presă RIA Novosti nota că
un al patrulea divizion va fi
desfăşurat în curând în Crimeea, în apropiere de localitatea Djankoe.

Ucraina se va confrunta cu schimbări climatice majore

Centrul Hidrometeorologic ucrainean raportează că în ultimul secol clima din Ucraina s-a încălzit cu aproape 1°C. Acest lucru

a dus la anumite schimbări climatice, spune
Tatiana Adamenko, șefa Departamentului
de agrometeorologie al Centrului Hidro-

meteorologic. Specialiștii susțin că încălzirea globală pentru agricultori este un mare
avantaj. Pe teritoriul Ucrainei se cultivă cu
succes năutul, fasolea și arahidele, iar în
următorii 15 ani aceste culturi pot înlocui
grâul și orzul tradițional. Odată cu aceste
culturi au apărut și insectele exotice. Astfel,
pe teritoriul țării a apărut gândacul de porumb, care anterior era întâlnit în Italia, Bulgaria și Balcani. Climatologii spun că în 1015 ani temperatura va crește cu încă 1°C .
Din această cauză iernile vor fi blânde, fără
înghețuri, iar vara va fi lungă și caniculară.
Și dacă temperatura crește cu încă 2 grade
Celsius, atunci ghețarii se topesc complet.
În consecință, regiunile Odesa, Herson și
jumătate din peninsula Crimeea vor ajunge
sub apă. Conform celor mai pesimiste previziuni, țările insulare vor fi pur și simplu
înghițite de ape.
Angajamentele statelor pentru a combate schimbările climatice nu sunt la înălţimea obiectivelor, anunță Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), avertizând că
planeta va fi condamnată în curând la un
ciclu ireversibil de încălzire. Omenirea se

îndreaptă în acest secol spre creşteri de
temperatură de trei sau patru ori mai ridicate decât obiectivul fixat în Acordul de la
Paris privind schimbările climatice din 2015.
Omenirea continuă să emane în atmosferă
prea multe gaze cu efect de seră pentru a
limita la 2 grade C creşterea medie a temperaturii globale faţă de perioada preindustrială, obiectivul ţintă al Acordului de la
Paris. Terra s-a încălzit deja mai mult cu 1
grad C aproximativ, iar în acest ritm creşterea va atinge +3,2 grade C în 2100. Clima
Pământului s-a schimbat de multe ori de-a
lungul istoriei. Doar în ultimii 650.000 de ani
au fost șapte cicluri de avansare și retragere glaciară, ultima eră înghețată încheindu-se brusc în urmă cu 7.000 de ani, când a
început era climatică modernă, dar și civilizația umană. Majoritatea acestor schimbări
climatice sunt provocate de mici variații în
orbita Pământului, care schimbă cantitatea
de energie solară pe care planeta noastră o
primește. Actualul proces de încălzire globală este foarte important, scrie NASA, deoarece în mare parte pare să fie rezultatul
activității umane din ultimii 70 de ani.
Pagină realizată de Mihai URSU

4

LC

Aniversări

Joi, 11 octombrie 2018

Bucovinenii care au fost…

110

ani de la
naşterea
scriitorului pribeag,
publicistului şi animatorului cultural bucovinean din perioada
interbelică, Dragoş
VITENCU

Biografia mea-i o carte,
Pe care-o scrie Dumnezeu.
Când va fi gata, rog să-i cereţi
Un exemplar în contul meu.

(Dragoş VITENCU)

În acest modest articol am inclus date
referitoare la viaţa şi rodnica activitate a lui
Dragoş Vitencu, pe care le-am selectat din
sursele avute la îndemână, în primul rând,
am aflat mai multe despre scriitor din materialele inserate în cartea autorului „Cernăuţiul meu”, ediţie îngrijită în anul 2008 de către scriitoarea din Suceava, Aura Brădăţan,
şi în paginile almanahului „Ţara Fagilor”,
alcătuit de Dumitru Covalciuc.
Spicuind aceste date şi din alte publicaţii, am ajuns la concluzia că scriitorul Dragoş Vitencu îşi merită locul în constelaţia
personalităţilor cu care trebuie să se mândrească Cernăuţiul şi mai întâi de toate noi,
românii acestor locuri.
Dragoş Vitencu a văzut lumina zilei în
oraşul Cernăuţi, la 15 octombrie 1908, este
fiul lui Alexandru Vitencu (1878-1962), edi-

•

Î

torul de vechi documente moldoveneşti şi
directorul Şcolii reale din capitala Bucovinei, şi al învăţătoarei Eugenia (născută Coribut). Obţinând studii secundare la Liceul
Ortodox „Mitropolitul Silvestru” şi studii superioare la Facultatea de Drept din Cernăuţi
(1926-1931), Dragoş Vitencu îşi continuă
studiile complementare la Facultatea de Litere şi Filozofie şi la Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică din capitala Bucovinei.
În acest timp a făcut parte din Societatea
academică „Junimea”, preşedinte al căreia
a fost o perioadă de timp şi redactor al revistelor cernăuţene „Cronica studenţească”
(1931) şi a liceenilor „Speranţa”. Un timp a
fost şi judecător la Stăneşti (Storojineţ) şi
la Şercaia (Braşov), după care s-a înscris
în baroul din Cernăuţi. Dând dovadă şi de
alese aptitudini literare, a colaborat în presa
bucovineană cu articole, eseuri, pamflete,
note, versuri de factură tradiţionalistă, debutând publicistic în 1935, cu schiţa polemică „Când îi dai nas lui Ivan”. În 1938 s-a
numărat printre membrii fondatori ai Societăţii Scriitorilor Bucovineni. Evenimentele
dramatice din 1940 îl obligă să se refugieze la Piatra-Neamţ, părăsind oraşul natal Cernăuţi, pe care l-a iubit atât de mult:
„Cernăuţiul despre care am scris versuri nu
mai există. Este undeva, pe alt ţărm, un loc
căruia lumea îi zice Cernăuţi, dar acesta nu
are nimic comun cu oraşul meu, decât zidurile şi pământul de sub ele…”, mărturisea
dureros mai târziu Dragoş Vitencu. Un timp
familia Vitencu locuieşte la Bucureşti, scriitorul fiind mobilizat, apoi, prin iulie 1941, revine la Cernăuţi, iar în anii 1942-1944 a fost
secretar al redacţiei „Revista Bucovinei”.
Cu durere în suflet, a luat în martie 1944
calea pribegiei, părăsind pentru totdeauna
meleagurile natale, unde a copilărit şi şi-a

petrecut cei mai frumoşi ani ai tinereţii, stabilindu-se la început la Buziaş,
apoi la Timişoara, şi în cele din urmă,
la Piatra-Neamţ. O vreme este deţinut
politic al regimului comunist din România. După eliberare este consilier juridic la o întreprindere din Piatra-Neamţ
şi membru activ pe viaţă al Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina din perioada interbelică. La
7 martie 1945 s-a căsătorit cu Oltea,
profesoară de geografie (fiica preotului Cristofor Iliuţ), care i-a fost alături
până la moarte.
Dacă până la refugiu a scos la
Cernăuţi cartea de versuri „Caiet de
duminică” (1943), în România a reuşit
să publice romanul „Viaţa pasionată a
lui Ciprian Porumbescu” (1974), mai
multe lucrări, printre care „Scrisori de
la Dumnezeu”, „Permanenţe româneşti”, „Cronica romanţată a târgului
Cernăuţi”, „Lada de mărunţişuri” etc.,
au rămas în manuscris şi îşi aşteaptă
editorul. S-a stins din viaţă cu 37 de ani
în urmă, după o grea suferinţă, la 28
iulie 1981 la Bucureşti.
Propun cititorilor ziarului poezia
scrisă în anul 1979 „Prietenilor mei,
pribegi”.

Când ne-om întoarce iar la noi acasă,
Vom fi doar suflete cu nevăzut contur;
Cei astăzi nenăscuţi ne-or aduna în jur;
Noi vom uita că ţărâna ne-apasă.
Ne-om risipi prin iarba de mătasă
Şi-alăturea de sufletul lor pur,
Vom şterge urma paşilor de fum
Şi-om sta cu toate vârstele la masă.

După cum vedem, Dragoş Vitencu ne oferă
un exemplu de iubire faţă de glia natală, este o
personalitate exemplară pentru tineretul nostru
de azi şi ne îndeamnă să ne cinstim înaintaşii,
care prin fapte mari şi nobile au înmulţit tezaurul
nostru naţional şi gloria românilor din Bucovina.
Octavian VORONCA
Or. Cernăuţi

In memoriam

ION POSTEUCĂ, MEREU VIU ÎN AMINTIREA NOASTRĂ

n aceste zile din miez de Brumărel gândurile noastre se îndreaptă imaginar înspre moșia
boierului Stănescu, mai exact
înspre pitoreasca localitate Stănești, unde și-a trăit cei 76 de
ani hărăziți de Cel de Sus marele cronicar al satului, Ion Posteucă. Tot în miez de octombrie
el ar fi împlinit vârsta de 82 de
ani. La început de ianuarie 2013
s-a strămutat subit în veşnicie
acel care a fost Ion POSTEUCĂ,
un vrednic fiu al neamului nostru, al comunei natale Stăneşti,
un pedagog şi un om de o comportare proverbială şi o aleasă
bunătate sufletească, un tată şi
bunic iubitor, dar şi un prieten
devotat. A rămas fidel până în
clipa de pe urmă celor mai nobile şi frumoase lucruri. În aceste
zile de toamnă, când Ion Posteucă ar fi adăugat la copacul
viguros al vieții cel de-al 82lea ram, intelectualii din ținut,
consătenii și toți acei care l-au
cunoscut își amintesc de el și
înalță rugăciuni către Sfântul
întru odihna sufletului Omului şi
Pedagogului cu literă mare.  
La aproape șase ani de la trecerea în veșnicie evaluăm iar și iar vasta contribuţie a lui Ion Posteucă la propăşirea valorilor culturale şi literare ale neamului românesc
în calitatea-i de profesor şcolar şi de preşedinte al filialei
din Stăneşti a Societăţii „Mihai Eminescu”, iscusinţa lui

de a trece peste cele mai grele şi complicate momente.
La ordinara aniversare de la naștere ne doare și mai
mult dispariţia unui promotor neobosit al culturii noastre. După ieșirea la pensie, a făcut parte neoficial din
mica noastră familie gazetărească, deoarece materiale-

le semnate de domnia sa – acele frumoase legende, schiţe şi povestiri despre viaţa omului simplu,
erau nelipsite mai în fiecare număr al săptămânalului. Aşa a fost până aproape de finele anului 2012. Era oaspete frecvent al redacţiei, după
cum spuneam, era prezent la toate sărbătorile de
suflet ale românilor. A fost un mare iubitor al tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, cărora le-a slujit
fără preget până la ultima suflare. A fost...
A plecat fulgerător, pe neaşteptate. Firul vieţii
sale a fost tăiat brusc. A luat cu sine pe celălalt tărâm
cărţile pe care le-a scris şi simbolul naţional al românului - tricolorul. Atât de mult și-a iubit glia și limba
ce-o vorbea, colindele şi urăturile românești, pe care
le-a ascultat și interpretat până în clipa de pe urmă.
Prin plecarea lui Ion Posteucă pe alt tărâm, locuitorii
satului Stăneşti au pierdut un adevărat părinte spiritual, deoarece pe parcursul mai multor decenii a
fost un slujitor devotat al şcolii. Din acel imens dram
de înţelepciune, pe care l-a acumulat pe parcursul
frumoasei sale vieţi, au avut posibilitatea să soarbă
mai multe generaţii de elevi. Era un etalon pentru
toţi consătenii săi. Vasta experienţă de viaţă servea
drept ajutor şi sfat pentru fiecare cine nu ar fi apelat.
Datorită profesorului Ion Posteucă, foştii elevi ai şcolii
din localitate au avut posibilitatea să călătorească, în
lung şi-n lat, prin mai multe foste republici sovietice.
Ion Posteucă a cercetat ani la rând istoria satului natal, pe care a inserat-o în copertele cărţilor sale, două
dintre care aşa şi nu le-a văzut scoase de sub tipar în
timpul vieţii. Tot datorită domniei sale, în curtea şcolii
din Stăneşti a fost instalat bustul poetului Vasile Posteucă – un alt vis pe care cel dispărut dintre noi nu l-a
văzut realizat în timpul vieţii.
Este foarte greu să vorbeşti despre un om la
timpul trecut. Este nespus de greu să faci acest
lucru despre un asemenea om deosebit, blând şi
generos cum a fost profesorul Ion Posteucă. De
fiecare dată atunci când luăm în mână o carte scrisă de eminentul cronicar al Stăneștilor, îl auzim
vorbind, povestind cu atâta dragoste și pasiune
despre ulițele satului natal, despre iarba ce răsare,
pădurea de pe moșia lui Stănescu, care înverzește
în fiecare primăvară, despre valorile noastre sacre, dar mai ales despre consătenii și elevii săi cu care
se mândrea în mod deosebit. Și tot de fiecare dată când
facem acest lucru asistăm, de fapt, la o lecție frumoasă
ținută cândva de acest mare fiu al Stăneștilor.
Dumitru VERBIŢCHI
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Cronica penală

Rebel din Donețk condamnat la Cernăuți

Judecătoria raională Șevcenko a orașului Cernăuți l-a
recunoscut vinovat pe un bărbat
în vârstă de 48 de ani, locuitor
al regiunii Donețk, de comiterea
unei infracțiuni penale prevăzute de articolul 258-3
al Codului Penal al
Ucrainei, adică participare la activitatea
organizației teroriste.
Ancheta prejudiciară,
desfășurată de către
colaboratorii Direcției
Serviciului Securității
al Ucrainei în regiunea
Cernăuți, a stabilit că
în anul 2014 inculpatul
a intrat în componența
organizației teroriste
„Republica
Populară Donețk” și a luat
parte la acțiunile de
luptă împotriva militarilor Forțelor Armate
ale Ucrainei. Acesta a
desfășurat, în special,
patrularea pe străzile
orașului
Iasinuvata,
regiunea Donețk, a in-

timidat populația locală, precum
și a efectuat paza obiectivelor militare strategice ale organizației
teroriste. Judecata i-a pronunțat
o sentință sub formă de privare
de libertate pentru o perioadă de

nouă ani cu confiscarea averii, cu
excepția spațiului locativ. Până la
intrarea în vigoare a sentinței,
bărbatul condamnat va sta în
izolatorul de anchetă din orașul
Cernăuți.
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ȘI-A OMORÂT PRIETENA
DE PAHAR

Colaboratorii organelor de
drept din regiune l-au reținut la
Cernăuți pe un localnic în vârstă
de 49 de ani, care a ucis-o la începutul acestei luni pe o femeie de
50 de ani cu care consumase împreună o bună doză de alcool. Fiind alertați de niște localnici, care
au descoperit corpul neînsuflețit
al jertfei, polițiștii au constatat că
este vorba de o femeie, care în
acea seară consumase alcool în
propria casă cu un bărbat puțin

TRAGEDIE LA IORDĂNEȘTI: UN COPIL DE DOI
ANI A MURIT ÎNTR-UN ACCIDENT

Un accident de circulație cu urmări fatale
s-a produs zilele trecute
în satul Iordănești, raionul Hliboca. Șoferul unei
mașini a pierdut controlul
volanului, iar automobilul
s-a răsturnat. În rezultatul
accidentului a murit un
băiețel de doi ani. Alți trei
pasageri au fost transportați la spital. Expertiza
medicală a demonstrat
că șoferul consumase alcool. Poliția a demarat o
procedură în baza articolului 286 al Codului Penal
al Ucrainei.

5

cunoscut. În urma unui conflict
verbal, care a apărut în timpul
„chefului”, criminalul a lovit-o de
mai multe ori pe femeie peste cap
cu un obiect neidentificat. Femeia a murit pe loc din cauza leziunilor grave, iar infractorul a fugit
într-o direcție necunoscută. El a
fost găsit la scurt timp de poliție.
Ulterior s-a constatat că în trecut
bărbatul a fost tras la răspundere
penală pentru aplicarea leziunilor, care au cauzat decesul.

Fost lucrător fiscal, condamnat
pentru escrocherie

Un fost colaborator al Serviciului Fiscal de Stat a pus mâna, prin
metode necinstite, pe 16 mii de grivne de la un întreprinzător, căruia
i-a promis să nu-l mai deranjeze cu controale. Anchetatorii au stabilit
că, fiind deja concediat din serviciu, respectivul cetățean a cerut o mie
de dolari și șapte mii de grivne pentru a-l ”priva” de controalele fiscale
regulate și neaplicarea sancțiunilor de amendă, care, chipurile, i se
cuvin. În perioada iunie-iulie 2018 acesta a obținut, prin escrocherie,
o parte din sumă – 16 mii grivne. Ancheta în acest caz a luat sfârșit,
iar materialele au fost transmise în judecată. Soarta de mai departe a
escrocului va fi decisă de legislația în vigoare a Ucrainei.

Femeie accidentată mortal la Storojineț

O femeie în vârstă de 66 de ani a
murit tragic după ce a fost accidentată de o mașină în centrul raional
Storojineț. Automobilul se deplasa înspre centrul orașului. Femeia
traversa strada în afara trecerii de
pietoni. Potrivit surselor polițienești,
șoferul nu a reușit să reacționeze.
Victima a fost transportată de urgență la Spitalul raional din Storojineț.
Din păcate, eforturile oamenilor în
halate albe s-au dovedit a fi zadarnice. Femeia s-a ales cu răni incompatibile cu viața. Ea a murit pe masa
de operații.

FOCURI DE ARMĂ ÎN CENTRUL CERNĂUȚIULUI

Incidentul s-a produs ziua în amiaza
mare, într-o curte din apropierea cafenelei „Șansonie” de pe strada pietonală
„Olga Kobyleanska”. Martorii oculari, care
au alertat organele de drept și medicii, au
declarat că ar fi auzit împușcături. Potrivit
unor informații prealabile, a fost atacat un
bărbat, care efectua schimb valutar. Într-o
informație postată pe Facebook, canalul
de televiziune „Bucovina” a informat că
polițiștii i-au reținut pe trei infractori, care
nu aveau asupra lor arme. Victima a fost
bătută cu cruzime și lăsată într-o baltă de
sânge fără cunoștință. Atacanții au folosit,
probabil, bâte, pe care le-au ascuns sub
haine, informează canalul de televiziune
vizat, citându-l pe unul din martorii oculari. Ulterior poliția a confirmat reținerea
unui grup de infractori, care atacau persoanele ce efectuau schimb valutar pe
teritoriul orașului și regiunii.

POLIȚISTUL
CORUPT VA FI JUDECAT

În judecată au fost transmise materialele referitoare la un polițist
de la patrulare în vârstă de 25 de ani, care ar fi cerut de la un cetățean
suma de cinci mii de grivne. Polițistul a fost reținut în luna iunie a anului curent exact în momentul când primea suma cerută. Anchetatorii
au stabilit că acesta, împreună cu un complice al său, au aplicat nu o
singură dată forța fizică față de un cernăuțean, pe care l-au impus să
le plătească în fiecare săptămână câștigul obținut de pe urma sustragerii numerelor de înmatriculare pentru care primea recompensă de
la proprietarii mașinilor.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Sfaturi practice

ÎNGRIJIREA TRANDAFIRILOR TOAMNA

Dacă iubești frumusețea trandafirilor, trebuie nu numai să-i
privești și să-i miroși, dar trebuie
şi îngrijiţi, mai ales în sezonul de
toamnă. Frumoșii, veselii și gingașii trandafiri, care nu lipsesc
din grădinile noastre, trebuie protejați. Dacă au fost bine îngrijiți
tot anul și tăiați corect, sunt mai
viguroși și vor rezista mai bine în
timpul iernii.
Protejarea prin acoperirea rădăcinilor cu pământ este metoda
cea mai simplă. Înainte de primul
îngheț, la sfârșitul lunii noiembrie,
se adună în jurul trandafirului un
strat de pământ de 20-30 cm, care
va asigura temperatura necesară
supraviețuirii plantei. Mușuroiul
de pământ trebuie ridicat până
la nivelul ramurilor mai joase ale
tufei; dacă acestea trec cu bine
peste iarnă și celelalte vor suferi,
nu este o problemă, cele afectate
pot fi îndepărtate în primăvară și
vor crește ramuri noi. După întâiul
îngheț și înainte de înghețul total,

•

•

trebuie tăiate ramurile moarte,
subțiri, slabe. Micșorarea tufei la
jumătate îi va da mai multă vigoare și rezistență și va fi mai bine
protejată. Înainte de înghețul total
mai aruncați în jurul trandafirului

și pământ ușor, nisipos, bătătoriți-l
și adăugați și un strat din materii
organice (paie, rumeguș, frunze,
crengi). Acestea vor reduce daunele provocate de temperaturile
scăzute ale iernii.

Frumuseţe

Dacă doreşti o culoare mai deschisă a părului
fără vopsea, există o soluție la îndemâna oricărei
femei. Cu doar trei ingrediente pe care desigur că
le ai în bucătărie, îți poți deschide nuanța părului,
fără să-l deteriorezi. Este important de menţionat
faptul că nu poţi trece de la brunetă la blondă, dar
schimbarea va fi vizibilă, dacă încerci acest remediu, iar părul va fi mai hidratat şi mai sănătos.
Ingrediente: ulei de măsline, miere, o banană.
Mod de preparare. Se amestecă toate ingredientele în blender și se pasează până se obține
o pastă fină. Se aplică amestecul pe păr și se lasă
să acționeze pentru 30-40 de minute. După care,
spală-te cu șampon și foloseşte un balsam pentru
hidratare. Poţi repeta acest proces de mai multe
ori, până când eşti mulțumită de rezultat.
Acesta este, de fapt, un tratament pentru păr, care
are ca efect și deschiderea nuanței firelor de păr.

Piept de curcan cu sos alb

Ingrediente (pentru 6 porţii):
1 pulpă superioară de curcan, 1
piept de pui, 2 cepe, sare, piper, 2-3 linguri ulei, pentru călit,
4 căţei de usturoi, 100 ml vin
roşu, 1-2 linguri ulei, pentru uns.
Pentru crustă: 6-7 cartofi
fierţi în coajă, 100 g unt, 3 ouă,
pătrunjel, sare, piper.
Preparare. Se dezosează
și se curăţă de pielițe pulpa de
curcan, se spală și se usucă.
Se acoperă cu folie alimentară și
se bate cu grijă ca să nu se strice
fibra. Se presară puțină sare și piper și se dă la frigider. Pieptul de
pui se taie pe lung, se sărează şi
se piperează şi se dă deoparte.
Se taie ceapa solzișori, usturoiul
feliuțe și se călesc în ulei încins.
Între timp, se prepară un piure
din cartofii curățați, amestecați
cu unt, pătrunjel tăiat fin, ouăle
bătute, sare și piper, după gust.
Se scoate carnea din frigider,
se întinde pulpa de curcan, se
pune deasupra ceapa și usturoiul
călite, se nivelează și se aşează
feliile de piept de pui. Se rulează

strâns și se prinde cu scobitori
sau se leagă cu ață alimentară.
Se unge o tavă cu ulei, se aşează
ruloul de curcan, apoi se toarnă
vinul, se acoperă cu folie, având
grijă ca aceasta să nu atingă carnea și se dă în cuptorul încins
pentru 60 de minute. Se scoate
apoi folia şi se lasă puțin să se
răcorească. Se scot scobitorile
sau ața și se acoperă cu un strat
de piure de cartofi, şi se mai dă
la cuptor până când se rumenește. Când este gata se lasă să se
răcească puţin, se taie felii şi se
serveşte cu salată verde.

Plăcintă cu mere

CE NE SPUNE CULOAREA GĂLBENUŞULUI DESPRE
CALITĂŢILE SALE NUTRITIVE

trienţi. De asemenea, culoarea gălbenuşului este
influenţată în mod direct şi de hrana pe care găina
o primeşte.
Găinile cu o dietă bazată în mare parte pe grâu
vor face ouă cu gălbenuşul de un galben pal.
Găinile cu o dietă bazată pe porumb, plante şi

mici. Se condimentează cu
sare și piper,
se pun într-o tavă, se ung cu
unt și câțiva stropi de apă și
se dă la cuptor până ce carnea
devine rumenă. Într-o cratiță,
se pune restul de unt și ciupercile, apoi făina, amestecând
bine pentru ca sosul să nu aibă
cocoloașe. Se toarnă laptele și
se lasă pe foc până ce sosul s-a
îngroșat. Se adaugă sare și piper și se toarnă peste pieptul de
curcan, apoi se mai dă pentru
câteva minute la cuptor.

Rulou de curcan în crustă de cartofi

E bine de ştiut!

Se zice că ouăle care au un gălbenuş de o culoare mai intensă sunt mai sănătoase. Apare întrebarea
de ce? Ce anume reflectă culoarea unui gălbenuş.
În urmă cu mai bine de 100 de ani, s-a descoperit că pentru nuanţa gălbenuşului sunt responsabili
carotenoizii pe care acesta îi conţine.

Ingrediente pentru blat:
500 g făină, 200 g unt moale/untură, 100 g smântână,
1 ou,
150 g zahăr, 2 plicuri zahăr vanilat, 10 g praf de copt, sare.
Pentru umplutură: 1,5 kg
mere, 3 linguri zahăr, 1 linguriță
scorțişoară.
Preparare. Pentru umplutură,
se spală merele, se dau pe răzătoarea mare. Se călesc cu 3-5
linguri de zahăr, se şi scorțișoara
după 5 minute. Când se mai evaporă zeama, se ia de pe foc și se

•

lasă la răcit. Pentru aluat, într-un
vas se freacă untul cu zahărul,
se adaugă esența de vanilie
și oul și se bate ușor până se
obține o cremă, se adaugă și
smântâna, se amestecă până
se omogenizează. Separat, se
combină făina cu sarea și praful
de copt, apoi se adaugă peste
amestecul cremos de mai sus,
amestecând bine cu o lingură
de lemn. Când aluatul care se
formează se întărește, se amestecă în continuare cu mâna.
Când nu mai e lipicios aluatul, se
împarte în 2 bile egale. Se presară făină pe masă și se întinde
una din cele 2 bile (cât să acopere tava de copt). Se pune prima
foaie în tavă și se așează umplutura deasupra. Se întinde a doua
bilă de aluat și se acoperă cu ea
umplutura din tavă. Se dă tava în
cuptorul preîncălzit timp de 30-35
de minute. După ce s-a răcit puțin, se presară zahăr pudră şi se
taie în pătrate.
Poftă bună!

SFATURI CULINARE

Aluatul franţuzesc nu reuşeşte decât
dacă este lucrat la rece, sau în faţa unui
geam deschis. După aceasta, se ţine la frigider 30 de minute.
Aluatul de prăjituri se taie întotdeauna
cu forme bine ascuţite, trecute prin apă.
Friptura de porc la tavă va avea un gust deosebit, dacă în afară
de celelalte condimente (piper, cimbru, foi de dafin) se va unge cu
muştar, înainte de a fi dată la cuptor.
Friptura de pui va fi crocantă, dacă înainte de a fi introdusă în
cuptor, carnea este frecată cu zeamă de lămâie. În afară de aspectul
apetisant, va fi fragedă.

•
•

Carotenoizii se regăsesc şi în morcovi, de exemplu, şi sunt antioxidanţi care ajută la formarea vitaminei A, fiind extrem de eficienţi pentru sănătatea şi
buna dezvoltare a oaselor. Deci, cu cât gălbenuşul
este mai portocaliu, cu atât este mai bogat în nu-

insecte vor face ouă cu gălbenuşul de o culoare mai
intensă, mai portocalie. De asemenea, culoarea mai
intensă a gălbenuşului poate reflecta şi faptul că găinile nu au fost închise în cuşti şi, în schimb, au avut
mai mult spaţiu de mişcare.
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Gătiţi gustos împreună cu noi!

Ingrediente: 1 kg piept de
curcan, 400 g ciuperci, 2 linguri
de făină, 1 ceapă, 100 g unt, pătrunjel, 400 ml lapte.
Preparare. Pieptul de curcan se spală și se taie cubulețe

Cum se poate deschide culoarea părului
fără vopsea?

•
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Muzica, însoțitoare
a oricărui
jubileu însemnat

În plină toamnă aurie Cernăuțiul și-a marcat jubileul de 610 ani
de la prima atestare documentară.
De obicei, programul unei astfel
de sărbători este prevăzut pentru
două zile, acțiunile de masă fiind
neapărat însoțite de muzică. Iar
orășenii sunt obișnuiți să admire în
sălile de concert sau pe scena improvizată de pe Piața Integrității a
evoluării vedetelor.
De data aceasta în „mica Vienă”
au fost invitați să concerteze învingători ai diferitor ediții ai Festivalului pa-

LC

Meridiane culturale

Sclipirea vie
a cântecului vechi

Aproape că a coincis în timp cu evoluările
artiștilor de pe Piața Integrității modestul și neobișnuitul concert al Ansamblului de muzică
veche „Anton Pann”din București, care a sosit
la Cernăuți la invitația Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română (președinte doamna
Lilia Govornean). Această asociație, care are
o colaborare fructuoasă cu Institutul Cultural
Român, a mai organizat la Cernăuți și alte
concerte de muzică clasică românească.
Înainte de concert coordonatoarea de
proiect de la Institutul Cultural Român, Iuliana
Pala, și președinta ACDER, Lilia Govornean,
au înmânat diplome de onoare și cărți din partea Institutului Cultural Român celor mai activi
membri ai acestei organizații a pedagogilor
români din regiune, astfel felicitându-i și cu
prilejul sărbătorii lor profesionale.
Această cordială ceremonie a fost însoțită
de câteva numere artistice, consacrate iubiților profesori, în interpretarea elevilor.
Membrii Ansamblului „Anton Pann” au venit și ei cu o „surpriză muzicală” în preajma

Zilei profesorului, având în repertoriu cântece
și melodii din secolul al XIX-lea și din prima
jumătate a secolului al XX-lea, care a început
cu „Hora unirii”, a culminat cu „Balada” lui Ciprian Porumbescu și s-a încheiat cu nemaipomenita „Ciocârlie”.
Conducătorul și inițiatorul Ansamblului
„Anton Pann”, Constantin Răileanu, cercetător al muzicii vechi, compozitor, dirijor și vocalist, prezentând fiecare număr de concert,
li s-a destăinuit spectatorilor, majoritatea lor
fiind cadre didactice de la școlile românești
din ținut, că unele piese din actualul repertoriu
au fost luate din „caietul de cântece” al bunicii
sale, datate în perioada de până și după Primul război mondial.
Până la ora actuală Ansamblul „Anton
Pann” are în palmaresul său de creație circa
600 de concerte, susținute în localuri de prestigiu, dar și concertul lor de la Cernăuți a avut
o rezonanță deosebită în inimile îndrăgostiților
de frumos și însetați de autenticul cântec românesc, care dăinuie de-a lungul secolelor.

nucrainean al cântecului contemporan
și muzicii populare „Ruta Roșie”. Cu o
deosebită plăcere a sosit la o nouă întâlnire cu publicul spectator cernăuțean
vestita cântăreață din capitală, Iryna Bilyk. Ea a interpretat pentru melomanii
adunați în Piața Integrității în amurgul
zilei de 6 octombrie hituri de ale sale în
limbile ucraineană și rusă, accentuând
că „în limba inimii sale cântă”.
Pe scena improvizată de pe Piața
Integrității au mai evoluat grupurile „Geneza”, „Medovyi polyn”, „Iary”, „Gudini”,
precum și Ustym Buk.

„Grigore GHERMAN – o surpriză plăcută pentru consătenii noştri”

D

in inițiativa primarului localităţii Hreațca,
doamna Emilia Matei, de
câțiva ani tradiționala „Zi
a satului” se desfășoară în
mod deosebit. Nu s-a făcut
excepție nici la actuala sărbătoare de acest gen, care
a avut loc sâmbăta trecută.

Grigore Gherman, născut în Pasat,
înainte de a absolvi Universitatea din
Cernăuţi a debutat editorial cu o plachetă de versuri în România. În anii de studenţie a participat la activitatea artistică,
evoluând în cadrul sărbătorilor naţionale
ale românilor din nordul Bucovinei. Dar,
pe atunci nimeni nu bănuia că el va avea
o carieră atât de strălucită de interpret
de muzică populară în România. În repertoriul lui se află mereu „Cântecele de
acasă”.
– În această zi de sărbătoare pentru
toți oamenii din localitatea noastră dorim să avem măcar un oaspete scump
și îndrăgit de toți, accentuează doamna
Emilia. De data aceasta l-am invitat pe
tânărul și simpaticul interpret de muzică
populară, Grigore Gherman, din România, originar din Ţinutul Herţa. Din anumite motive obiective n-a putut să vină
Ilie Caraș, care e și cetățean de onoare
al satului nostru anume pentru concertele susținute în fața consătenilor noștri. Consider că oamenii noștri, cu inimă
mare, au meritat asemenea clipe de deosebită satisfacție sufletească. Evoluarea lui Grigore Gherman a fost pentru
ei o surpriză plăcută. El a fost primit cu
mare căldură și bucurie.
Asemenea sărbători, după cum a
subliniat în continuare doamna Emilia
Matei, îi unește și mai mult pe săteni.
Iar de unitatea lor astăzi depinde foarte
mult.
– În raionul Herța continuă crearea
comunităților teritoriale unite. Consătenii mei au luat o pauză pentru a se gândi, spune doamna Emilia Matei. Trebuie
să decidem împreună ce este mai avantajos și cu perspectivă pentru Hreațca:
aderarea la Comunitatea Teritorială

Unită Herța sau formarea unei alte comunități împreună cu alte localități vecine? Orice reformă are sorți de izbândă

atunci, când ea se face pentru binele
oamenilor. Iar noi întru binele oamenilor
și muncim.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Cheile de la ușa prosperării se află în școală
P

otrivit unei ipoteze, denumirea acestei localități provine de la cuvântul cu care neamul
nostru a intrat în istorie. Este Voloca-pe-Derelui,
sat din apropierea nemijlocită a codrului Cosminului și de lângă Cernăuți. Așezându-se cu traiul
în aceste locuri, cu latinitatea în suflet și în conștiință, strămoșii volocenilor de astăzi erau numiți de slavii vecini „volohi”, adică români. Așa
a apărut Voloca, sat de români vrednici, gospodari și întreprinzători cu har, care cu rochiile de
mireasă au cucerit o piață de desfacere până la
Extremul Orient și Orientul Apropiat. Au cucerit
lumea și prin cântecul popular românesc, dacă
ne referim la unul dintre cei mai eminenți fii ai
săi, artistul poporului din Republica Moldova, Ion
Paulencu. Vatra Volocii este arealul unde dăinuie
hărnicia, unde graiul, cântecul și tradiția românească sunt la ele acasă. Și toate aceste valori
le insuflă biserica și școala.

GRAIUL MATERN –
SINCERITATEA PRIN CARE
OMUL VORBEȘTE
CU DUMNEZEU

Gheorghe Poclitar. Aceasta nu împiedică
deloc procesul de studiere profundă a limbii ucrainene, ca limbă de stat. Succesul
absolvenților noștri din toate timpurile demonstrează că la școala din Voloca se face
carte la modul cel mai serios.
Volocenii operează și cu alt exemplu

La Voloca, sat prosper, niciodată nu a
apărut problema cadrelor didactice. Însă
peste câțiva ani, dacă nu se va schimba
situația în țară, ea poate să apară. Întreprinzătorii voloceni în prezent nu prea au piață
de desfacere pentru rochiile lor de mireasă
și își caută o altă ocupație – peste hotare.
Fenomenul migrației brațelor de muncă a
ajuns și în unul dintre cele mai bogate sate
din regiune. Să sperăm că ceasornicul, dăruit școlii de către deputatul poporului, Grigore Timiș, cu prilejul Zilei învățătorului, va
măsura timpul reformelor eficiente.

SUB ARIPA SIGURĂ
A COMUNEI

Problemele învățământului sunt prioritare și pentru conducerea Comunității Teritorial Unite Voloca. Primarul comunei, Valentin
Glopina, e din rândurile pedagogilor și competența lui nu poate fi pusă la îndoială. Iată,
recent, cu prilejul Zilei învățătorului, conducerea comunității a organizat o sărbătoare
pentru colectivele pedagogice ale celor trei
școli de pe teritoriul ei: Voloca, Hruşăuți și
Valea Cosminului. Două școli românești și

– La Școala din Voloca anul de învățământ începe cu rugăciune și se încheie tot
cu rugăciune. Preotul satului e prezent la
cele mai importante manifestări ale noastre,
remarcă directorul acestei instituții de învățământ, dl Gheorghe Poclitar.
Domnul director menționează că și părinții elevilor țin cu sfințenie la școală. Nu
este vorba numai de ajutorul material, ci
și de interesul acestora ca odraslele lor să
învețe bine, să obțină cunoștințe temeinice.
După cum a observat domnul Corneliu Nichitovici, originar din Voloca, cu merite deosebite în domeniul învățământului din regiune, „în viața omului sunt trei lucruri sfinte:
credința în Dumnezeu, părinții și profesorii”.
Iată de ce la Voloca profesorii sunt foarte
stimați. În acest sat al întreprinzătorilor, de
asemenea, e de cinste să fii profesor. Dintre cele 42 de cadre didactice majoritatea
absolută sunt localnice, adică din rândurile
foștilor elevi ai școlii.
– Sunt venite din alte părți doar profesoarele de ucraineană, remarcă directorul
Gheorghe Poclitar. Ana Dymașok face naveta din Sadagura, Nadia Mihailiuk e din
Ceahor și cunoaște româna. Galina Onofreiciuc e originară din regiunea Ternopil,
s-a căsătorit la noi în Voloca și a învățat și
limba română.
Este un gest frumos din partea acestor
profesori, dar și micii voloceni se străduiesc
să însușească limba de stat.
– La Voloca școala a fost și trebuie să
rămână școală românească sau cu limba
română de predare, cum se mai spune, și
aceasta ne-o dorim toți: noi, profesorii, elevii și părinții acestora, accentuează domnul

una ucraineană aflate sub tutela primăriei
comunității. De fapt, după cum consideră
localnicii, a fost restabilit un adevăr istoric,
fiindcă aceste trei sate de veacuri se țin împreună, la bine și la greu. Dacă ne referim
la domeniul învățământului, atunci se cere
menționat faptul că finanțarea o asigură deopotrivă și statul, și comunitatea. Statul garantează fondul de salarii pentru pedagogi,
iar comunitatea și-a asumat sarcina de a
avea grijă de partea materială a școlilor și
grădinițelor de copii din cele trei sate.
Volocenii consideră că școala lor merită
un statut mai „onorabil”.
– Școala din Voloca este prima școală
românească din regiune în curtea căreia a
fost ridicat monumentul lui Ștefan cel Mare.
El a repurtat aici, în Codrii Cosminului, una
dintre cele mai strălucite victorii ale sale.
Aceasta este atitudinea grijulie a volocenilor față de istoria neamului lor, dar pentru
succesele ponderabile în educație școala
din satul nostru merită să aibă statutul de
liceu sau gimnaziu, a declarat la festivitățile
consacrate Zilei învățătorului fostul profesor
și director adjunct, în prezent omul de afaceri, Gheorghe Cazacu.

destul de convingător. În satele din jurul Volocii, unde școlile sunt ucrainene, în biserici
serviciul divin continuă să fie oficiat în limba
română. Or, graiul matern este sinceritatea
prin care omul vorbește cu Dumnezeu și
aceasta necesitate izvorăște din adâncurile
inimii și ale conștiinței. Volocenii, ca vrednici
români, vor să-și audă farmecul limbii materne și în biserică, și în școală.

CURTEA DIN PREAJMA
ȘCOLII – PLINĂ
DE LIMUZINE

Că volocenii sunt oameni înstăriți nu încape nici o îndoială. Veniturile familiilor, dar
nu salariile, le permit majorității profesorilor
din Voloca să aibă automobil personal și
să vină cu el la școală. În localitatea dată
aceasta este ceva firesc. La fel de firească
este îndeplinirea de către profesori a îndatoririlor lor.
– Școala noastră a avut întotdeauna
profesori buni, afirmă domnul Ion Bojescu,
profesor cu o vechime de muncă de 45 de
ani. Atunci când ești apreciat ai și dorință
mare de a munci. Din bogata mea experiență știu că școala nu suferă experimente
de dragul experimentelor. Eu, ca profesor
de matematică, nu-mi închipui cum pot fi
comasate obiectele ce țin de științele naturii: fizica, chimia, biologia. Ziua de astăzi,
cu atât mai mult cea de mâine, este o zi a
tehnologiilor performante. Ele asigură și vor
asigura prosperarea țării, poporului ei. Deci,
elevii trebuie să primească în școală cunoștințe profunde și nu superficiale.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Cotele pentru Balonul
de Aur! Specialiştii
anticipează o luptă în doi, dar
nu va fi Messi şi Ronaldo

FC Voloca, câștigătoarea Ligii Campionilor
regiunii Cernăuți 2018

Finala Ligii campionilor regiunii Cernăuți a
fost disputată pe stadionul Bucovina din Cernăuți
între FC Voloca și FC Boian. S-a dat o luptă acerbă, în urma căreia volocenii au învins cu scorul
de 2:1. Golurile au fost marcate de către Maxim
Iliuc (min. 90+1, 101) și Daniel Rauliuc (min. 67).

Daniel Rauliuc (FC Boian ) și Mihail Gucic (FC
Voloca) au fost declarați cei mai buni jucători ai
partidei. Într-un cadru festiv marele trofeu a fost
înmânat câștigătorilor de către președintele Organizației regionale a Federației de Fotbal din
Ucraina, Vasyl Orlețkyi.

Coşmarul nu se mai termină! O nouă
înfrângere pentru FC Bucovina

Au fost disputate meciurile din
cadrul etapei a 12-a a Campionatului naţional la fotbal Liga a II-a.
FC Bucovina a dispus în deplasare de „Cerkașcina-Akademia”
(Biloziria). Meciul s-a încheiat
cu victoria gazdelor, scor 0:2. La
etapa actuală echipa cernăuțeană ocupă locul 8 în clasamentul
general al Ligii a II, cu 11 puncte
la activ: 3 victorii, 2 egaluri și 7
înfrângeri.

Campionatul raionului Hliboca la fotbal
Etapa a XVII-a. Rezultate
Grupa I

France Football a publicat
luni lista celor 30 de nominalizaţi pentru Balonul de Aur
2018. Bookmakerii anticipează o luptă în doi, cu Modric şi
Cristiano Ronaldo principalii
favoriţi. Din 2007 până în prezent Messi şi Ronaldo şi-au
împărţit Baloanele de Aur,
Kaka fiind ultimul care a spart
acest monopol. Se anticipa
că Modric, câştigător al Ligii
Campionilor cu Real şi finalist
la Mondial, va fi noul deţinător
al Balonului de Aur, însă fanii
sunt cu totul de altă părere.
Totuşi, specialiştii se aşteaptă la o luptă în doi, singurul capabil să îl depăşească
pe Modric fiind fostul său coleg
de la Real, Cristiano Ronaldo.
Interesant e că Mbappe, poa-

te cel mai în formă jucător al
momentului, e văzut al treilea
favorit, înaintea lui Griezmann
şi Messi. Argumentele puştiului de 19 ani nu sunt deloc
puţine: pe lângă precocitatea
dezarmantă, el are în palmares două titluri în 2018: campionatul, în Hexagon, cu PSG
şi Campionatul Mondial, cu
Franţa.
Cotele la pariuri pentru Balonul de Aur 2018
Modric 1,57
Cristiano Ronaldo 2,25
Mbappe - 10
Griezmann - 16
Messi - 16
Salah - 20
Kane - 25
Neymar – 25
Hazard – 40

Turneu de handbal
la Noua Suliță

La Noua Suliță s-a desfășurat un turneu interraional de handbal
(35 +) , organizat la inițiativa lui Viktor Zderciuk și susținut financiar
de Consiliul local. Din motive obiective la competiție nu au participat
echipele din Cernăuți și Zastavna. Astfel, marea bătălie s-a dat între
echipele din Hliboca și Noua Suliță. În consecință hlibocenii au învins
cu scorul de 13:10.

Volcineții Vechi – Cupca – 0:0
Stănești – Ceahor (meci amânat)
Molodia –Tereblecea – 3:2
Voloca – Hliboca (meci amânat)
Camenca – Tureatca – +/Grupa a II-a
Privorochia – Mihailovca (meci amânat)
Lucovița – Cerepcăuți – 4:3
Hliboca – Petriceanca – +/Porubna – Corovia – 4:3

Campionatul regiunii
la fotbal
Etapa a XV-a. Rezultate

Spicul de Aur (Stroiești) – Ivankivți – 3:0
Stels (Kiseliv) – Ceremoș Vijnița – 5:1
Meciul Nepolocăuți – Chițmani a fost amânat. Lider
în clasament rămâne Nepolocăuți cu 30 de puncte
la activ. Pe locul doi se situează Chițmani cu 29 de
puncte, urmată de Corovia și Ivankivți cu câte 25 de
puncte. Meciurile din cadrul etapei a 16-a a Campionatului regiunii sunt programate pe 12-13 octombrie.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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De la lume adunate

ISPITA ȘI NAIVITATEA FEMEII

Angela a fost singurul copil la părinți.
Mamă-sa a fost dusă în fața altarului foarte
devreme din îndemnul părinţilor și s-a măritat după feciorul unui bun cunoscut, care
era ofiţer de marină. După absolvirea şcolii
din satul natal, Pavel (aşa îl chema pe alesul ei) a plecat, alături de tatăl său, în călătorie pe mare. Şi-a zis omul că ar fi bine
să-i transmită şi fiului meseria ce-i aducea
un venit la care mulţi bărbaţi puteau numai

bucurie familia a primit o veste straşnică:
maşina cu care se întorceau Pavel şi tatăl
său a fost lovită de un camion. Tatăl era
pe banca din spate şi a supravieţuit, iar
Pavel a murit în drum spre spital.
Vom trece peste acel capitol dureros
din viaţa Rodicăi, care a rămas cu un copil
de un anişor pe braţe. Şi-a zis atunci că nu
se va recăsători, că îl va purta pe Pavlușa
în inimă pentru toată viaţa. Aşa a şi făcut.

xandru. Au început greutăţile de ordin financiar, ceea ce-i împinge pe mulţi tineri
la disperare şi la căutarea unei vieţi mai
bune. În această capcană a destinului a
nimerit şi eroina noastră. Îşi aminteşte cu
amărăciune de acele clipe şi este zgârcită la vorbă atunci când povesteşte la ce a
dus-o capul şi cu ce s-a ales. Văzând că
acea dungă neagră din viaţa lor pare să
nu mai aibă sfârşit, Angela a decis să se
avânte în căutarea unui destin mai bun.
Într-o bună zi, navigând pe Internet, a făcut cunoştinţă cu un băiat pe nume Alex,
părinţii căruia emigraseră cu ani în urmă
în Italia. Azi un mesaj, mâine un mesaj, azi
un compliment, mâine altul şi Angela simţea cum tot mai mult se îndepărtează de
propriul soț. Deşi bărbatul trecea prin momente nu chiar uşoare, a rămas acelaşi:
atent şi grijuliu, găsea timp liber şi o vorbă
bună atât pentru soţie şi fiică, cât şi pentru
mama-soacră. Romanul virtual al Angelei
cu noul ei ales a durat vreo trei luni până
când bărbatul i-a declarat că vine acasă
în vizită la bunici şi că ar vrea s-o vadă.
În ziua cu pricina femeia l-a întâmpinat la
gară şi au plecat la un hotel să... mai stea
de vorbă. Aşa au trecut trei zile. Alex i-a
declarat că este gata să împartă împreună cu ea restul zilelor şi că va face totul
ce-i stă în puteri pentru a o face fericită.
I-a mai spus că acolo, peste hotare, are o

să viseze. Şi Pavel, băiat cuminte şi ascultător, s-a supus. Tot tata l-a încurajat să
urmeze cursurile la o şcoală de marină din
Sevastopol. Şi iată-l alături de tatăl său pe
mare. Bărbații lipseau de acasă câte vreo
şase luni. În schimb, când veneau aduceau o sumă frumoasă de bani şi peste un
timp oarecare părinţii i-au durat feciorului o
casă de o rară frumuseţe, i-au cumpărat şi
o maşină după ultimul răcnet al modei de
la acea vreme. Rodica, mama Angelei, era
cea mai potrivită candidatură pentru Pavel.
Şi părinţii, mai ales mamele, au început să
pună la cale nunta celor doi. După ce fata a
ieşit de pe băncile școlii, s-a jucat şi o nuntă de zile mari. Pavel a mai stat ce a stat pe
acasă şi a plecat din nou pe mare. Când
a revenit, Rodica lui mai avea de aşteptat
vreo trei luni până a aduce şi ea pe lume
un suflet. A făcut bărbatul pe naiba-n patru
şi a rămas acasă pentru mai mult timp pentru a fi alături de soţie în acele momente
plăcute şi emoţionante pentru orice familie
tânără. Pe la început de Brumar a venit
pe lume Angelica, odorul mult aşteptat de
mama şi de tata, o bucurie nemaipomenită şi pentru bunici. Aceştia nu reuşeau să
se rânduiască cu dezmierdatul şi legănatul
nou născutei. Aşa că tânăra mămică era şi
ea răsfăţată de toţi şi continua să se simtă
copil ca şi pruncuţa ce-o adusese pe lume.
Nu ştiau bieţii oameni că o să se bucure de această fericire prea puţin. La câteva
luni după venirea pe lume a fetiţei, Pavel a
plecat din nou la datorie, lăsându-şi odoarele în seama părinţilor. Cele şase luni
de şedere a bărbaţilor pe mare au fost o
veşnicie pentru Rodica. Îşi cumpărase un
calendar, în care nota una după alta zilele.
Şi iată-i pe cei doi pe ţărm, la Odesa. În
dimineaţa următoare ar fi trebuit să ajungă
acasă. În loc de îmbrăţişări şi sărutări de

Peste ceva timp, când Angela s-a făcut
mai mărişoară, femeia a urmat cursurile la
un colegiu de medicină din Cernăuţi şi s-a
angajat ca soră medicală la şcoala din sat.
Era mai aproape de casă şi lucrul nu era
dintre cele grele. A făcut totul ca fiica ei să
crească mare şi cuminte, să nu-i lipsească nimic, iar atunci când Angela aducea
vorba de tata, spunând că toţi copiii se
bucură cu tăticii lor, iar al ei nu mai vine,
mama îi răspundea cu tristeţe:
– Va veni şi tatăl tău, draga mamei. Vezi
ce casă mândră ne-a lăsat. A plecat să mai
câştige ceva bani ca să avem cu ce trăi.
Cu aceste „bombonele” a putut s-o ia
până când fata a crescut mai mare. Era
prin ultima clasă de şcoală când bunica i-a
spus adevărul. Mult a plâns Rodica, dar
până la urmă a fost convinsă de mama
că fiica trebuie să ştie unde este tatăl ei.
Când i-a venit şi Angelicăi timpul să se
mărite (o ceruse în căsătorie un băiat de
la Cernăuţi cu care făcuse cunoştinţă la
un concurs de dansuri) Rodica nu a şovăit
nici pentru o clipă cu binecuvântarea. Îşi
dorea să-şi vadă fiica alături de un bărbat,
să aibă şi ea un ginere care s-o ajute la
treburi. Alexandru, proaspătul ginere, era
cu numai trei ani mai mare decât Angela,
dar priceput la toate şi atent faţă de soţie,
pe care o purta pe braţe şi o dezmierda.
O atitudine plină de respect avea şi faţă
de mama-soacră. În anii următori a venit
pe lume Milica, fetiţa lor cea dragă, care
a cimentat şi mai mult relaţiile dintre tineri.
Toate mergeau strună până când într-o
zi în viaţa lor a venit acea linie neagră pe
care puţini sunt în stare s-o depăşească
şi să iasă curaţi la limanul fericirii. Firma
la care trudea Alexandru era în stare de
faliment şi patronul a fost nevoit să reducă mai multe cadre, printre care şi Ale-

reţea de magazine de încălţăminte şi alte
afaceri, pe care le derulează împreună cu
tatăl şi că este gata să-i facă ei şi fetiţei o
viaţă de basm. Şi femeia s-a topit.
– Voi pleca cu tine la capătul pământului. Numai spune-mi când. M-am săturat
de viaţa amară ce-o duc cu neajunsuri şi
certuri. Vreau să mă simt şi eu femeie.
– O meriţi din plin, Angela, i-a răspuns
el privind-o drept în ochi.
Cei doi am mai pus la cale o serie de
formalităţi pe care trebuiau să le întocmească înainte de a pleca. Alex i-a promis
Angelei că acolo, la Milano, o aşteaptă o
vilă de o rară frumuseţe cu toate comodităţile şi că în vacanţe sau în zilele când va
fi liber vor călători prin cele mai pitoreşti
colţuri ale lumii. Ce-i mai trebuia femeii? A
plecat înaripată acasă să-i spună soțului
că nu mai vrea o astfel de viaţă şi că îi dă
libertate. Un singur lucru nu-i dădea pace
– Alexandru n-o să-i dea voie să-și ia fetiţa
peste hotare.
Când şi-a făcut apariţia acasă, l-a găsit
pe soţul său ieşit din fire de-a binelea. Omul
reuşi să sune pe la poliţie, pe la spital. A căutat-o peste tot. Văzând că nu are alte argumente, Angela i-a declarat pe şleau:
– Nu te supăra, dragul meu. Am dus alături de tine o viaţă ca în rai. Dar ea, viaţa, ne
mai aduce surprize. Vezi ce se întâmplă. Am
întâlnit un bărbat de care m-am îndrăgostit
şi voi pleca alături de el să-mi trăiesc restul
zilelor aşa cum vreau. Vin peste o lună să
divorţăm. Îţi dau libertate totală. Nu iau nimic
din casa asta în afară de Milicuța.
Alexandru sări ca ars:
– N-o s-o iei niciodată. Du-te singură
dacă aşa ţi-e capul. Este tot ce am mai
scump în viaţa asta.
Dumitru VERBIŢCHI
(va urma)
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m schimbat, dragi cititori, numele eroilor
povestirii ce urmează la dorința femeii,
care mi-a istorisit povestea. Nu vrea biata
femeie ca cineva să afle despre calvarul prin
care a trecut. Povara enormă a păcatului,
pe care l-a săvârşit şi despre care şi-a dat
seama mult prea târziu, îi apasă sufletul ca o
piatră grea şi apăsătoare. Luni întregi a tot
meditat cum l-ar putea răscumpăra. A umblat pe la preoţi şi prin babe cu descântece.
Sufletu-i rămâne pustiit ca atunci când s-a
făcut minunea şi a reuşit să scape de urmările ispitei, fapt pentru care a regretat mult.

– Ce faci, draga mea? – întreabă soțul la telefon.
– Da ce să fac? Mănânc niște prăjituri.
– Cum prăjituri? – se miră bărbatul. Doar ții dietă.
– Le-am venit de hac și lor, și dietei. Pe lângă ele
beau ceai pentru slăbire.
***
Soțul pleacă de unul singur la odihnă. Peste o săptămână îi trimite soției un SMS cu următorul conținut: „Oricum te iubesc doar pe tine”. Peste câteva clipe primește
și el un mesaj în care scria: „Să știi că și tu deocamdată
ești cel mai bun”.
***
Soția decide să schimbe perdelele în dormitor. Soțul
veni acasă după ora trei beat. Dimineața se trezește și
începe să se îmbrace în grabă.
– Unde o iei cu noaptea-n cap? – îl întreabă femeia.
– Închide gura, idioato, soția mă ucide de află că am
fost aici.
***
Vine o doamnă la doctor și se plânge:
– Domnule doctor, ce să mă fac? Nu mai pot! Cum
să-l dezvăț pe soțul meu să nu mai vorbească prin somn?
Medicul, bărbat și el, nu se pierdu cu firea:
– Păi, stimată doamnă, lasă-l să vorbească un pic
ziua. Cred că nu-i mai lași nici o clipă pentru a vorbi.
***
Femeia la 40 de ani,
E ca și vinul bun, sadea
Din viața nobilă și pură,
Ce mulți bărbați ar vrea să-l bea…
Dar nu toți țin la băutură.
***
Soțul se adresează rugător soţiei:
– Scumpo, am hotărât cu băieții să organizăm o petrecere a burlacilor.
Femeia sare ca friptă:
– Aha, deci băutură cât încape, fete frumoase cu care
vă distrați până dimineață!
– Nu, draga mea, doar câte o bere vom bea liniștit și
vom povesti despre…
– Pe cine vreai să minți?! Crezi că eu nu am fost la
petreceri de-ale burlacilor? Am fost și nu o singură dată.
***
Soțul către soție, care e în a opta lună de sarcină:
– Draga mea, iartă-mă că ți-o spun, dar nu mai pot să
rabd. Am nevoie de intimitate.
– Te-nțeleg perfect. Ia de acolo din dulap 50 de dolari
și du-te la vecină, care o să-ți satisfacă toate plăcerile.
Bărbatul ia rapid 50 de dolari, dar se întoarce mâhnit
peste câteva clipe:
– Nu vrea cu 50, mi-a zis să am minimum o sută.
Soția furioasă:
– Uite șmechera! Altfel ne-a fost înțelegerea. Soțul ei
când a fost la mine, ne-am împăcat pentru 25 de dolari.
***
– Măi Ioane, ai văzut vreodată femeile să tacă?
– Mi s-a întâmplat să văd un grup întreg cum tăceau
ca mute.
– Și asta când și unde?
– Am fost într-o excursie. La hotel când le-a întrebat administratorul care dintre ele e mai bătrână, au luat
apă-n gură.
***
Doi amici stau de vorbă într-un bar după ce au luat
mai multe pahare:
– De ce nu-ți cumperi mașină:
– La ce mi-ar trebui, dacă toți prietenii mei au mașină
și mă pot servi.

– Asta i-am spus-o și eu soției tale când m-a întrebat
de ce nu mă însor.
***
Fetița de cinci ani vine la tata și cu un zâmbet gingaș
îl întreabă:
– Tăticule, pot să te îmbrățișez?
Tata, știindu-i șiretlicul de a cere de la el bani, îi răspunde:
– Nu. M-a îmbrățișat mamă-ta mai devreme.
***
Se întâlnesc doi colegi dimineața la serviciu. Unul
zice:
– L-am vizitat ieri pe Costică
la spital. Cred că va mai rămânea
un timp oarecare acolo.
– De unde știi? L-ai văzut pe
doctor?
– Nu. Am văzut-o pe asistenta, care-l îngrijește.
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Tratamente naturiste pentru
polipii nazali
P
olipii nazali sunt
inconfortabili, creează simptome destul
de neplăcute, migrene și dureri de cap.
Medicina oferă soluții
de tratament pe bază
de corticosteroizi și
operația chirurgicală.
Medicii spun că polipii nazali pot să apară
din nou, chiar și după
operație.

DE CE APAR POLIPII NAZALI?
Polipii nazali sunt formațiuni moi, de dimensiuni mici, benigne, care pot obtura căile
nazale. Polipii apar datorită inflamației cronice
a mucoasei nazale. Unii dintre ei sunt foarte
mici și nu deranjează, alții sunt de dimensiuni

mai mari și pot obtura sinusurile și căile nazale.
Polipii nazali ajută organismul să lupte cu infecția. Când cresc în dimensiune înseamnă că
s-au infectat și s-au inflamat. Ei pot să apară și
la copii, și la adulți, dar cele mai mari probleme
le cauzează la copiii mici. Când dimensiunea
polipilor este mare, respirația nazală este limitată și copilul este nevoit să respire pe gură.
Între polipii nazali la copii și la
adulți există o diferență. Medicii
spun că sunt afecțiuni diferite:
* La copii este vorba despre inflamarea
vegetațiilor adenoide, a țesutului limfoid
care este în spatele nasului. Aceste vegetații adenoide fac parte din sistemul imunitar. Prin ele organismul încearcă să lupte
împotriva bacteriilor care ajung în cavitatea
nazală și cavitatea orală. În situația în care
ele cresc prea mult în dimensiune din cauza
infecției, se produce obturarea respiratorie.
* La adulți, polipoza nazală este o afecțiune produsă din cauza inflamației cronice

a mucoasei nazale. Deci, la adulți nu este
vorba despre vegetațiile adenoide.
SIMPTOMELE POLIPILOR NAZALI
Persoanele care suferă de polipi nazali sau de polipoză nazală au următoarele
simptome:
* nasul înfundat și vocea nazală;
* dificultăți de respirație și congestie nazală;
* buzele și gura uscată;
* ţin gura deschisă în permanență pentru a respira pe gură;
* dureri de cap sau migrene severe. De
asemenea pot să apară dureri la nivelul arcadei dentare;
* apar probleme cu auzul. O slăbire a
auzului sau pierderea acestuia pentru că
polipii inflamați pot bloca trompa din interiorul timpanului;
* stări de irascibilitate și somnul agitat;
* scade capacitatea de atenție și de
concentrare;
* scade mirosul și simțul gustului.
* stări febrile.
CAUZELE APARIȚIEI POLIPILOR
NAZALI
La copiii mici, care au vârsta de 3-4

TRATAMENTE NATURISTE CU ROSTOPASCĂ PENTRU
POLIPII NAZALI
TRATAMENT
CU ROSTOPASCĂ
ȘI LAPTE

Rostopasca (cistotel) este o plantă care ajută
în tratamentul polipilor nazali. Ea conține numeroase substanțe active: acizi organici, ulei volatil, flavonoide, carotenoide, alcaloizi, substanțe rezinoase, tanin. Are proprietăți
antivirale,
antimicotice,
cicatrizante, antitumorale,
antibacteriene.

Pentru tratament
se folosește infuzia
de rostopască care
se prepară astfel: la
o cantitate de 300 ml
apă fierbinte se adaugă o linguriță de plantă și se lasă la infuzat
20 minute. În această
infuzie concentrată se
înmoaie un tampon
din vată, se stoarce
puțin și apoi se introduce în nas. Tratamentul se face zilnic,
timp de 7 zile.

Acest remediu este eficient
în reducerea polipilor nazali. Se
fierbe o linguriță de plantă în 250
ml lapte, se strecoară, se lasă să
se răcească și apoi se poate folosi. Se introduc câteva picături
în fiecare nară și se lasă să acționeze asupra mucoasei nazale.
Acest tratament se face de 5 ori
pe zi.
Sucul galben de rostopască,
care se stoarce din planta cu flori se poate folosi în starea lui naturală, pură. Se introduce în nas așa cum este el,
sau se poate dilua cu apă fiartă. Apoi amestecul
se introduce sub formă de câteva picături în nări
pentru tratarea polipilor nazali.

ani, apare riscul de îmbolnăvire din cauza infecțiilor, pentru că merg la creșă
sau la grădiniță, și astfel pot lua contact
cu tot felul de microbi. Alte cauze ale
slăbirii organismului și a creșterii riscului de inflamare a vegetațiilor adenoide
sunt:
* somnul insuficient;
* nerespectarea condițiilor de igienă;
* alimentația necorespunzătoare, săracă în vitamine.
* lipsa fructelor și legumelor proaspete
din dietă. Acestea sunt bogate în nutrienți și
cresc imunitatea.
* răcelile care provoacă creșterea în volum a țesutului limfoid.
La adulți cauzele inflamării membranei mucoase nazale și ale dezvoltării polipilor în căile nazale sunt:
* alergiile la anumite substanțe;
* sinuzită alergică, sinuzită cronică, rinită alergică;
* bronșita, astmul, răceala;
Polipii nazali se formează la orice vârstă, în căile nazale sau în sinusuri. Polipii
apar și din cauza disfuncțiilor sistemului
nervos vegetativ. De asemenea se poate
vorbi și de o predispoziție genetică, din familie.

Infuzia din mușețel și frunze
de mesteacăn

S

e face o infuzie din apă clocotită în care
se adaugă câte o linguriță de amestec
(flori de mușețel, frunze de mesteacăn,
frunze de eucalipt). Plantele se folosesc în
cantități egale pentru acest amestec. Infuzia obținută se picură în nas, câte 3 picături
în fiecare nară, de 3 ori pe zi.

INHALAȚII CU CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE

În medicina populară se folosesc frecvent plantele medicinale cu efect
antiinflamator și proprietăți antialergice. Acestea pot fi utilizate în tratamentul
polipilor nazali sub formă de infuzii sau ceaiuri. Cele mai recomandate plante
medicinale pentru tratamentul acestei afecțiuni sunt: lavanda, salvia, socul
sau mușețelul, coada-șoricelului, menta sau urzica, uleiul esențial de eucalipt, bradul sau cimbrul.
Ceaiurile din aceste plante ajută la reducerea inflamațiilor, combaterea
alergiilor, la fluidizarea secrețiilor nazale și decongestionarea cailor respiratorii.
Se fac inhalații cu aceste plante, efectul lor se vede imediat. Recomandat este
ca inhalarea aburilor să se facă de 3 ori pe zi.
Pentru inhalarea corectă a aburilor, se folosește un prosop pentru a acoperi capul atunci când se stă aplecat peste vasul în care se găsește ceaiul
sau infuzia din plante. Se respiră adânc pe nas astfel încât vaporii de apă să
ajungă în căile nazale. Tratamentul se face timp de 5-10 minute. Se realizează
dimineața, după-amiaza și seara.
Tincturile din propolis și din flori de gălbenele sunt foarte eficiente în tratamentul polipilor nazali. Astfel de tincturi naturiste se găsesc la farmaciile cu
produse naturiste.
* Tinctura de propolis. Se amestecă 50 ml apă cu o linguriță tinctură de
propolis. Se bea acest amestec zilnic, de 3 ori pe zi, cu un sfert de oră înainte
de masă. Tratamentul se face timp de 2 luni.
* Tinctura de gălbenele. Se amestecă o linguriță de tinctură într-un pahar
cu 50 ml apă și se bea cu un sfert de oră înainte de masă. Tratamentul se face
timp de 2 luni.
* Fumul de propolis ajută în tratamentul polipilor nazali. Se pune o bucată
de propolis într-un vas de metal pe foc la încins. Când începe să degaje fum,
se ia vasul de pe foc și se inhalează pe fiecare nară timp de două minute. Tratamentul se face zilnic, de două ori pe zi, până ce se reduc simptomele.
TRATAMENT CU APĂ CU SARE PENTRU POLIPII NAZALI
Se face un amestec din apă cu sare, care poate ajuta în calmarea simptomelor polipilor nazali. La un litru de apă se adaugă o lingură cu sare de mare
fără iod și o linguriță cu bicarbonat. Din acest amestec se ia o cantitate mică cu
o seringă fără ac și se introduce câte puțin, în nas. Tratamentul se face seara.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

14

L

Diverse

Joi, 11 octombrie 2018

SALONUL DE LITERATURĂ ROMÂNĂ,
ÎN PREMIERĂ LA PĂTRĂUȚII DE JOS

a 2 octombrie,
în incinta Bibliotecii publice din
Pătrăuții de Jos,
raionul Storojineț,
a avut loc Salonul
de literatură română, organizat
pe aceste meleaguri în premieră
de Biblioteca regională „M. Ivasiuk”.

La eveniment au fost prezenți Gheorghe Gabriel Cărăbuş, managerul
Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, Maria Dovgan, director-adjunct
al Bibliotecii Universale-Științifice „M.
Ivasiuk”, Ciprian Bojescu, cronicar
sucevean, Doina Cernica, scriitoare,
jurnalist la „Crai Nou”, Ivona Lughina,
director al Sistemului centralizat de biblioteci Storojineț, Elena Mihai, director
al Sistemului centralizat de biblioteci
Herța, Eleonora Schipor, profesoară
superioară la CIE Cupca, membră a
Societății Bibliotecarilor Bucovineni,
Gheorghe Fedorean, primarul satului,
Valeriu Zmoșu, profesor școlar, Larisa
Popescu-Chedic, directoarea Căminului
cultural local, Elena
Burla,
profesoară
de limba română
de la Şcoala n.1
din Pătrăuţii de Jos,
coautoare de manuale și culegeri pentru
școlile românești din
ținut, și mulți alți oaspeţi.
În prima parte a
salonului care a fost
dedicată satului, oamenilor, tradițiilor și
obiceiurilor locale,
șefa bibliotecii publice din Pătrăuţii
de Jos, Maria Ştefureac, a prezentat
o scurtă istorie a satului. De asemenea,
primarul Gheorghe
Fedorean, le-a oferit celor prezenți informații despre istoria, infrastructura,
oamenii talentați, scriitorii și jurnaliștii bine cunoscuți care își au originile
în acest mândru sat, Pătrăuții de Jos.
Potrivit primarului, un lucru demn de remarcat este faptul că până în prezent
sunt tipărite 14 cărți despre acest sat,

probabil singurul din regiunea Cernăuți
care se poate mândri cu aceasta.
Distinsa doamnă Eleonora Schipor,
numită și „poeta cu suflet de înger”, a
făcut o prezentare a cărților autorilor
locali, dar și a publicațiilor personale
scrise de-a lungul anilor, datorită cărora
peste ani și ani ne vom putea cunoaște înaintașii, tradițiile și obiceiurile. De
asemenea, în prima parte, au fost recitate versuri și interpretate melodii de
către membrii ansamblului popular de
dansuri „Mugurel”.
Partea a doua a fost dedicată profesoarei, scriitoarei, soră a vestiților

frați-patrioți și scriitori din Crasna – Ilie,
Ștefan, Nicolae Motrescu – Maria Motrescu-Popescu. Doamna Eleonora
Schipor a fost cea care le-a împărtășit
oaspeților detalii despre familia Motrescu, cei care au o contribuție deosebită la cultura românească din regiunea
Cernăuți și nu numai.

În ultima parte, dar nu cea din urmă,
Gabriel Cărăbuş, managerul Bibliotecii
Bucovinei „I. G. Sbiera” a venit cu un
dar prețios pentru cititorii pătrăuceni, o
donație de cărți scrise de Jules Verne,
făcută de domnul avocat Marius Petroi
din București, care a mai făcut acest
gest și pentru Biblioteca centrală raională „Gh. Asachi” din Ținutul Herța.
„Sper să fie citite și plăcute de cei
de vârste fragede, fiindcă pentru aceștia este cel mai important, poate mai important decât pentru noi, adulții, să țină
contactul cu limba strămoșească, să
citească în limba părinților chiar dacă
urmează o școală
fie de limba română, fie de limba
ucraineană. Asta
are foarte puțină
importanță, importantă este limba
în care au vorbit
bunicii lor, în care
vorbesc părinții și
în care poate, în
familie și în societate, vor vorbi-o
și ei la rândul lor”,
a afirmat Gabriel
Cărăbuş.
Și
doamna
Doina Cernica le-a
adus daruri pătrăucenilor, atât cărți
despre Bucovina,
cât și cărți scrise
de Nicolae Labiș și
Vasile Alecsandri.
Doamna Maria Dovgan, director-adjunct al Bibliotecii Universale-Științifice „M. Ivasiuk”, a adus mulțumiri
pentru fructuoasa colaborare dintre biblioteca regională și biblioteca suceveană, pentru prietenia care s-a legat de-a
lungul timpului şi care va fi continuată
pe viitor.
Mirela AMARIE

Când agregatele de încălzire constituie
un pericol serios în perioada de iarnă

Începe perioada de toamnă-iarnă, perioadă când crește
pericolul izbucnirii incendiilor. În majoritatea cazurilor cauzele incendiilor sunt încălcarea regulilor de securitate în timpul
folosirii agregatelor de încălzire. Este firească tendința locatarilor de a spori temperatura aerului din locuință cu ajutorul
unor astfel de agregate. De multe ori acestea sunt meșterite
de sine stătător, ceea ce creează pericole destul de mari.
Secția orășenească a Direcției Serviciului de stat pentru
situațiile de urgență al Ucrainei în regiunea Cernăuți le amintește locatarilor principalele reguli de securitate antiincendiu:
* nu vă folosiți de soba care are fisuri;
* nu folosiți la aprinderea focului în sobă a substanțelor
ușor inflamabile;
* nu lăsați copiii să aibă grijă de focul din sobă;
* nu lăsați în apropierea ei lucruri care se aprind ușor;

LC

* aveți grijă de conectarea corectă la rețeaua electrică a
agregatelor de încălzire, nu permiteți copiilor să se apropie
de ele;
* nu lăsați fără supraveghere agregatele de încălzire conectate, ieșind din încăpere deconectați-le;
* evitați suprasolicitarea rețelelor electrice, nu conectați
concomitent mai multe agregate.
Luați aminte, încălcarea regulilor securității antiincendiu
în timpul folosirii sobelor, agregatelor de încălzire sunt factorii
principali ai izbucnirii incendiilor în perioada de toamnă-iarnă.
V. KOLODRIVSKI,
șeful Secției orășenești a Direcției Serviciului
de stat pentru situațiile de urgență al Ucrainei în
regiunea Cernăuți

HOROSCOP
15-21.10.2018

BERBECUL. Este foarte posibil să nu te
simți în formă, la începutul acestei săptămâni.
Te poți aștepta la surprize neplăcute venite
din partea colegilor, a colaboratorilor apropiați. La mijlocul perioadei analizate te poți
aștepta la unele discuții în relația de cuplu. Spre sfârșitul
acestei săptămâni sunt binevenite acțiunile legate de rezolvarea unor chestiuni bancare.
TAURUL. Este acum momentul oportun
să te debarasezi dintr-o relație care nu mai
corespunde dorințelor tale. Este recomandat
să conștientizezi că dispui de bunătate și iubire. La serviciu poţi să-ţi împlineşti un plan
profesional. Pot avea loc călătorii în interes de serviciu.
Primești susținere venită din partea partenerului de viață
pentru a reuși să concretizezi o idee, un proiect.
GEMENII. Această săptămână debutează cu o stare destul de tensionată, la capitolul
obligații care țin de casă, gospodărie, familie.
În partea secundă a perioadei ai șansa de
a te bucura de mai multă atenție venită din
partea sexului opus. Este posibil să ajungi acum la concretizarea unei relații de amor. Dar, te gândești serios să
primești şi un contract de muncă peste hotare.
RACUL. Relația cu rudele apropiate este
destul de tensionată acum. Încerci să rezolvi
cât mai multe probleme în timpul cel mai
scurt. Fie că vorbim despre propria gospodărie, fie că este vorba despre propriul copil
ai sentimentul că ești depășit de situație. Ai
șanse sporite, în această perioadă, să îți exprimi propria
creativitate. Putem să vorbim și despre noroc, venit prin
intermediul unei relații sentimentale.
LEUL. Ești destul de stresat, atunci când
vine vorba despre cheltuieli, plata facturilor,
dar ai ocazia să înveți şi lucruri noi, utile, care
te vor ajuta la serviciu. În partea a doua a
acestei săptămâni sunt favorizate negocierile
care țin de achiziția sau vânzarea unei case, a unei proprietăți. Spre sfârşitul săptămânii ai ocazia să porți discuții constructive cu partenerul de viaţă în ceea ce privește
investițiile pe termen lung.
FECIOARA. Începutul săptămânii este
oarecum tensionat, la capitolul relații. E posibil să ai sentimentul că „bați pasul pe loc”, în
privința unor acțiuni din zona banilor. Ai însă
tendința de a fi prea rece, critic, în prima parte
a acestei perioade. După data de 14 octombrie ești mult
mai deschis, dornic să socializezi. La sfârșitul acestei
săptămâni te poți bucura de realizări venite prin intermediul rudelor apropiate.
BALANŢA. La debutul acestei săptămâni ai ocazia să rezolvi într-un mod foarte
eficient o problemă în care este implicat un
coleg de serviciu sau chiar un prieten. Printr-o
atitudine obiectivă reușești să găsești soluții
salvatoare în situații critice. Sunt favorizate negocierile
care țin de un nou contract de muncă sau de obținere a
unor avantaje financiare. Este momentul potrivit pentru a
dezvolta anumite relații care vizează cariera.
SCORPIONUL. În perioada supusă atenției aici te simți de-a dreptul epuizat din cauza
atâtor obligații, sarcini pe care trebuie să le
îndeplinești la locul de muncă. În partea secundă a perioadei analizate te poți implica într-o relație sentimentală, dar pe care preferi să o păstrezi
secretă. Spre sfârșitul acestei săptămâni este posibil să
afli unele vești neplăcute.
SĂGETĂTORUL. În prima parte a acestei
săptămâni pot să aibă loc tot felul de discuții
cu prietenii apropiați. Este posibil să primești
o mulțime de oportunități legate de un loc de
muncă. Te poți aștepta la unele propuneri de
colaborare cu persoane aflate în străinătate. Ai ocazia
să intri în posesia unor informații legate de carieră. Ascultă-ți intuiția și nu te lăsa influențat de vorbele invidioșilor.
CAPRICORNUL. Începutul de săptămână se poate dovedi destul de agitat, la capitolul călătorii îndepărtate sau relația cu persoane aflate la distanță. De la jumătatea acestei
săptămâni începi deja să te reorientezi în
plan profesional, încercând să găsești o cale
mult mai eficientă pentru a rezolva anumite restanțe care
țin de zona carierei. Se pare că norocul va veni de unde
te aștepți mai puțin.
VĂRSĂTORUL. Începi această săptămână într-un mod destul de neplăcut, la capitolul bani. Ai ocazia să te implici într-o relație
sentimentală cu cineva aflat în străinătate.
Spre sfârșitul acestei săptămâni îți creezi noi
strategii legate de carieră. Se preconizează
o perioadă destul de favorabilă, în plan profesional. Ai
ocazia să obții un post mai bine plătit.
PEŞTII. Putem să vorbim despre un început de săptămână agitat, la capitolul relație
de mariaj. Va trebui să dai dovadă de precauție, atunci când vine vorba despre impozite,
taxe, prwocese sau banii altora. La sfârșitul
perioadei analizate sunt favorizate călătoriile îndepărtate. Se poate naște un nou țel pe care vrei să-l atingi cu
orice scop.
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a 9 octombrie a fost marcată Ziua mondială a poștei. Cu acest prilej, colectivul redacției ziarului
„Libertatea Cuvântului” aduce sincere mulțumiri lucrătorilor oficiilor poștale din orașul Cernăuți, raioanele
Noua Suliță, Herța, Storojineț și Hliboca. Acești lucrători modești, cu salarii și mai modeste, dar cu suflet mare,
față de care statul are mari datorii, îndeplinesc o muncă importantă în societate. Ei sunt acei care contribuie
și la popularizarea publicației noastre. Le urăm multă sănătate, bunăstare și fericire, să le meargă cu plinul în toate.
Să triumfe echitatea socială, adică munca lor să fie retribuită așa cum se cuvine.

În aceste zile minunate de Brumărel îşi
sărbătoreşte ziua de
naştere, adunându-şi în
pomul vieţii încă un frumos an, domnul
Ion
DAMASCHIN
din oraşul Cernăuţi.
Este un prilej deosebit de a primi sincere felicitări cu urări de bine şi multă sănătate din partea
celor mai scumpe şi apropiate fiinţe – soţia Nina,
feciorii Cristian şi Maxim, mama Valeria, din partea
surorilor şi fraţilor, de la socri şi rude.
Scumpul nostru! La mulţi ani, sănătate, iubire,
stimă şi respect din partea celor dragi. Realizarea
scopurilor, împliniri frumoase. Să ai parte doar de
momente şi clipe de neuitat, să obţii ceea ce îţi doreşti, iar lumina divină a Domnului să fie cu tine la
bine şi la greu.
Un car plin de tinereţe,
Fără griji, fără tristeţe,
Bucurie, viaţă lungă,
Necazul să nu te-ajungă,
Fericire, mult noroc
Cu tot neamul la un loc.
Dumnezeu să te păzească,
Cu puterea Sa cerească.
La mulţi ani!

La 10 octombrie
și-a sărbătorit jubileul de
70 de ani vrednicul gospodar din Costiceni, raionul Noua Suliță, Victor al
lui Vladimir STANCIU.
Cu ocazia acestui
eveniment el este felicitat
de soția Elena, fiul Vasile
și fiica Veronica, de nora
Tatiana și ginerele Ghenadie, de nepoții Elena, Vica, Anastasia, Ariana și
Matei. Ei îi doresc un car de sănătate, zile minunate,
senine, liniștite și pline de belșug ca cele ale toamnei aurii. La fel de lungă și frumoasă să-i fie toamna
vieții!
Mulți ani și toți bogați!
Gânduri senine, însoţite de tot binele din lume
sunt exprimate pentru domnul
Victor STANCIU
din Costiceni, raionul Noua Suliţă, care la 10 octombrie şi-a marcat onorabilul jubileu de 70 de ani.
Cu această ocazie, un sincer mesaj de felicitare
îi adresează cumnatele Alexandra, Liuba şi Valentina împreună cu familiile lor, dorindu-i multă sănătate, că-i mai scumpă decât toate, bucurii şi bunăstare,
linişte sufletească, armonie în toate, să fie ocrotit la
tot pasul de Bunul Dumnezeu.
La mulți ani, scumpul nostru!

Săptămâna aceasta
și-a marcat ziua de naștere
doamna
Svetlana
OLARU
din Cernăuți. Născută pe meleagurile însorite
ale Moldovei, ea și-a legat
destinul cu Vasile Olaru din
Molnița, cu care împreună
și-au durat casă la Cernăuți.
Împreună l-au crescut și educat pe unicul fiu, Daniel,
jurist cunoscut și apreciat în regiune. Membrii familiei
și prietenii, dăruindu-i buchete de crizanteme – florile
acestui anotimp al împlinirilor, îi doresc multă sănătate,
lumină și bucurie în suflet, căldură sufletească și iubire
din partea celor dragi, scumpi și apropiați.
De ziua ta noi iți dorim
Să fii mereu așa frumoasă
Și veselă precum te știm.
Fii sănătoasă, fericită,
Fii respectată și iubită.
Să ai parte doar de bucurii
De la cei dragi, de la copii.
Noi îți dorim ca drumul vieții
Să-ţi fie presărat cu flori
Și în fiecare dimineață
Să-ţi zâmbească soarele în zori!
La mulți ani sub steaua
Fericirii și Norocului!

• Sărbători creştine

Acoperământul Maicii Domnului.
Ce trebuie să faci de Pocroave, ca să ai noroc
şi să fii ferit de rele
LEGENDE, TRADIŢII ŞI SUPERSTIŢII

L

a 1 octombrie (stil nou) şi
la 14 octombrie (stil vechi)
creştinii ortodocşi sărbătoresc Acoperământul Maicii
Domnului, sărbătoarea rânduită de Biserică în amintirea
arătării Maicii Domnului în
Biserica din Vlaherne.

În această zi a anului 911, se făcea priveghere în
această biserică, pentru salvarea cetăţii care era asediată. La ora patru dimineaţa, Maica Domnului s-a arătat
înaintea poporului, stând în văzduh şi rugându-se cu lacrimi. Sfântul Acoperământ era ţinut în mâini deasupra
capetelor credincioşilor. În jurul ei se aflau apostolii, sfinţii
şi mucenicii.
Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a zis către ucenicul său iubit, Epifanie: „O vezi, frate, pe Împărăteasa şi
Doamna tuturor cum se roagă pentru întreaga lume?” Iar
Epifanie a zis: „O văd, Părinte, şi mă minunez!”.
Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului mai este
cunoscută în popor şi sub denumirea de Procoave. Potrivit
tradiţiei populare, Acoperământul Maicii Domnului repre-

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, indicând şi datele
de contact (numărul de telefon şi E-mail) pentru a
clarifica mai multe detalii despre sărbătorit.
Colectivul redacţiei

zintă pregătirea ogoarelor pentru sezonul rece şi acoperirea pământului cu brumă.
Fetele a căror podoabă capilară nu era prea bogată se
rugau în această zi Sfântului Procoavă să le acopere capul
cu păr.
De Procoave credincioşii ţin post, fiindcă astfel sunt feriţi de boli, de înec sau de supărări.
Denumirea populară a Acoperământului Maicii Domnului, „Procoavele“, este de fapt un cuvânt slavon care înseamnă acoperirea pământului cu brumă sau cu zăpadă.
În unele zile se zice că fetele care sunt împodobite astăzi pentru nuntă au parte de o căsnicie lungă şi fericită.
Astăzi gospodinele îşi servesc rudele şi oaspeţii cu plăcinte de post, umplute cu mere sau cu dovlecei.
În unele sate, de Procoave, vitele sunt stropite cu apă
sfinţită, pentru a fi ferite de boli în sezonul rece.
În această zi fetele se roagă Maicii Domnului pentru a le „înveli” cât mai curând cu vălul imaculat de mireasă. Se povestește
că, în această zi, Sfântul Andrei a văzut-o pe Maica Domnului
plutind în văzduh, cu mâinile întinse, rugându-i-se lui Dumnezeu
pentru neamul omenesc, iar de atunci oamenii o roagă, la rândul
lor, să îi acopere cu mila sa și să-i păzească de toate relele.
Luna octombrie este legată de multe superstiții: bătrânii
mai cred și acum că, dacă frunzele pomilor se îngălbenesc
și cad repede, e semn că anul care urmează va fi roditor.
Dacă plouă mult în octombrie, va fi vânt puternic în decembrie, iar dacă e multă brumă sau chiar zăpadă în această
lună, în ianuarie va fi timp frumos.

IN MEMORIAM
Zilele acestea a plecat la cele veșnice Olga CRĂCIUN, la vârsta de 75 de ani, din satul Sinăuții de Jos, raionul Hliboca, mama colegului
nostru, Romeo Crăciun. În ultimul drum ea a fost petrecută de întregul sat, căci, după cum spun localnicii, a fost „mama satului”.
Grea i-a fost copilăria: la vârsta de un an a rămas fără tată, care a căzut pe front, când avea șase ani i-a murit și mama, iar când
împlinise 9 ani – a decedat și bunelul. Împreună cu soțul Gheorghe şi-au construit gospodărie și au crescut și educat doi feciori.
Olgăi Crăciun i-a dat Bunul Dumnezeu harul de a fi o bucătăreasă minunată și ani la rând a lucrat la cantina școlii din localitate. A
fost bucătăreasă mai la toate nunțile și cumătriile din sat. Sinăuțenii au iubit-o și au respectat-o pentru omenia ei. Așa va rămâne ea
în amintirea lor pentru totdeauna.
Colectivul redacției „Libertatea Cuvântului” exprimă profunde condoleanțe redactorului Romeo Crăciun în legătură cu pierderea
grea – încetarea din viață a mamei sale, Olga.
Dumnezeu s-o odihnească în Împărăţia Sa, și fie-i veșnică amintirea!
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Andra și
Cătălin MĂRUŢĂ,
zece ani
fericiţi împreună

Î

n 2008, chiar de ziua artistei, Andra și Cătălin
Măruță își uneau destinele la Târgu-Jiu, în prezența a 600 de invitați. În urmă cu zece ani, într-o zi
de august, avea loc una dintre cele mai spectaculoase nunți din showbiz. Andra și Cătălin Măruță
nu s-au zgârcit deloc la detalii, marele eveniment
fiind cu peste 600 de invitați și un decor de vis.

Andra și Cătălin şi-au dorit o nuntă cu sarmale și lăutari
Deși nunta se apropia cu pași repezi, Cătălin încă nu se hotărâse dacă
să facă sau nu petrecerea burlacilor, iar Andra tocmai își alesese rochia,
însă aveau toate detaliile legate de seara evenimentului. Iată ce povestea
Cătălin în vara lui 2008: „Am ales ca locație Târgu Jiu, orașul copilăriei
mele, pentru că îi place și Andrei, deopotrivă. Nunta va avea loc pe o mică

insulă, în aer liber, un loc minunat, cu multă verdeață, înconjurat de apă,
la care se ajunge traversând un mic pod, și cu foarte mulți invitați. Ne dorim o nuntă în stil tradițional, dar nu sunt excluse nici surprizele. Prietenii
noștri sunt foarte binevoitori și suntem siguri că ne-au pregătit câteva. Nu
de alta, dar trebuie să se distreze și ei pe seama cuiva!”.

Andra și Cătălin s-au căsătorit după trei ani de relație. Cu toate acestea, momentul în care el a cerut-o în căsătorie a surprins-o nu doar pe
Andra, ci și pe toți cunoscuții lor. „Eram la Câmpia Turzii, la familia mea,
înconjurați de foarte mulți prieteni. Pentru că nimeni nu știa despre intenția lui de a da glas unei cereri în căsătorie, conform regulilor clasice.
N-au lipsit nici glumele, evident! Din partea amicilor noștri însurați deja,
din partea celor care se cred burlaci pe viață… Însă a fost un moment
special, pe care îl păstrez cu drag în inimă”, a dezvăluit artista în timpul
ședinței foto realizate cu o lună înainte de nuntă.
În prezent, la zece ani de la căsătorie, Cătălin este un familist con-

vins, care nu-și poate imagina viața fără Andra și cei doi copii ai lor, David și Eva. Puțini știu însă că înainte de a o întâlni pe cântăreață, acesta
nu doar că nu avea în minte un posibil mariaj, dar era total împotriva ideii
de căsătorie. „Aveam setat în minte să nu mă însor deloc. Multă vreme
nici nu am crezut în căsătorie, poate și pentru că, în jurul meu, am văzut
foarte multă instabilitate emoțională. Am văzut adevărate drame trăite de
prietenii mei, de colegii mei, de cunoștințele mele. Adevărul e că, dacă
nu iubești din toată ființa ta pe cineva, această hotărâre este aproape
imposibil de luat. Andra a fost cea care mi-a schimbat foarte mult această părere”.

Cum a fost cerută Andra în căsătorie

Şef redactor

cuvântului

Mihai GROSU

Adresa redacției: or. Cernăuți,
om Redactor
str. Mickiewicz, 5
rti.c
e
b
Romeo
tel. mobil: 099-643-58-57,
w.ly
ww
/
/
:
CRĂCIUN
lcuvantului@gmail.com; ttp
h

Contul de decontări

р/р 26006011348150
Код ЕДРПОУ 39301520
в ПАТ “Укрсоцбанк” (м.Київ)
МФО 300023
COFONDATOR AL ZIARULUI COLECTIVUL REDACŢIEI
Свідоцтво № ЧЦ 489-178 ПР від 16.07.2014

COLEGIUL DE REDACŢIE
Valeria ŞTEFUREAC:
secretar responsabil de redacţie
Tatiana CARLAŞCIUC: redactor literar
Dumitru VERBIŢCHI
Vasile CARLAŞCIUC
Sergiu BARBUŢA

Віддруковано у ПП Ключук С.М.
м. Чернівці, вул, Заводська, 37 в
Autorii materialelor publicate
poartă responsabilitatea totală
pentru veridicitatea faptelor
expuse.
Redacţia poate să publice
materiale fără să împărtăşească
punctul de vedere al autorului.

tir. total: 5600

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

Ціна договірна

