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Deținătorii de „eurorable”, 
din nou la proteste

Proprietarii de mașini cu înregistrare străină au organi-
zat săptămâna aceasta ample manifestații de protest 
în mai multe orașe din țară, precum și la Kiev. Princi-
pala lor nemulțumire este legată de legile adoptate de 

Parlament, care au ca scop „reglementarea procedurilor 
vamale la importul autoturismelor cu numere de înmatri-
culare străine”. Potrivit mișcării „Avtoevrosyla”, protes-
tatarii  cer Președintelui Petro Poroșenko să blocheze 
prin veto proiectele adoptate și să le trimită înapoi în 

Rada Supremă pentru reexaminare.

La Cernăuți, deținătorii de  mașini cu numere 
străine au protestat marți dimineață în fața sediului 
Administrației Regionale de Stat. Protestatarii au ce-
rut  autorităților ca vămuirea vehiculelor cu plăcuțe 
străine să fie efectuată în procedură simplificată. În 
special, protestatarii au criticat proiectele de lege nr. 
8487 și nr. 8488, privind „Reglementarea procedu-

rilor vamale la importul autoturismelor cu numere 
de înmatriculare străine”, recent adoptate de Parla-
ment.  Aceștia au cerut șefului statului să blocheze 
prin veto proiectele adoptate. Proteste similare au 
avut loc în 46 de orașe din țară. Miercuri deținătorii 
de „eurorable” au blocat traficul rutier în localitatea 
Ataki, care face legătura cu regiunea Hmelnițki.

Anularea accizelor la importul de autoturisme  
este ilogică și nu corespunde intereselor statului, a 
declarat  Nina Iujanina, președintele Comisiei par-
lamentare pentru politică fiscală și vamală. Potrivit 
ei, „nu sunt prevăzute compromisuri cu utilizatorii 
de autoturisme înregistrate în străinătate”. „Proiec-
tele de lege sunt adoptate în a doua lectură. Nu mai 
pot exista compromisuri", a spus Iujanina. Miercuri, 
„Avtoevrosyla” a anunțat despre încetarea tempo-
rară a protestelor. Potrivit organizatorilor, protestele 
în fața sediului Radei Supreme au devenit inutile, 
însă vor continua să ia atitudine împotriva legilor 
adoptate. 

Vacanță de iarnă 
prelungită pentru 
elevii cernăuțeni

Potrivit calendarului stabilit 
de Ministerul  Învățământului, 
anul şcolar 2018-2019 are patru 
vacanţe: de toamnă,  iarnă, pri-
măvară şi cea de vară. Cu toate 
acestea, decizia finală privind 
termenii și durata vacanțelor este 
luată de fiecare instituție de învă-
țământ în parte. Direcția orășe-
nească în chestiunile Învățămân-

tului din Cernăuți a recomandat 
școlilor din oraș să stabilească 
vacanțele de iarnă în perioada 22 
decembrie – 14 ianuarie. Amin-
tim că durata vacanțelor în cursul 
anului școlar trebuie să fie de cel 
puțin 30 de zile calendaristice, 
fără a include vacanța de vară și 
instituirea carantinei.

Se recalculează pensiile
În legătură cu faptul că de la 1 

decembrie se schimbă nivelul mi-
nimului de trai pentru persoanele 
inapte, se prevede recalcularea 
pensiilor. Acesta va constitui 1.497 
grivne. Pensionarii nu trebuie să 
se adreseze organelor locale ale 
Fondului de pensii, căci pensiile 
vor fi recalculate în mod automat, 
așa cum s-a procedat și altă dată.  

În regiunea Cernăuți urmează 
să fie recalculate circa 90 la sută 
din pensii. Deja în decembrie pen-
sionarii vor primi pensii recalcula-
te. 

După aprobarea noului nivel 
al salariului minim, de asemenea, 
se  prevede iarăși recalcularea 
pensiilor. Persoanele care au atins 
vârsta de 65 de ani și au stagiu de 
cotizare suficient vor primi pensii 

recalculate, pensia minimă consti-
tuind nu mai puțin de 40 la sută din 
salariul minim. 

De la 1 ianuarie 2019 pensiile 
foștilor militari vor fi majorate cu 
25 la sută. Pentru cei care și-au 
făcut serviciul în miliție va începe 
plătirea sumei, care s-a adunat în 
perioada 1 ianuarie 2016 – 31 de-
cembrie 2017. 

În marte 2019 va avea loc ac-
tualizarea pensiilor, cu luarea în 
considerare a coeficientului de 
sporire cu 50 la sută a prețurilor de 
consum și a salariului mediu. Se 
prevede ca în luna martie pensiile 
să sporească cu 17 la sută. 

Serviciul de presă al Direcției 
principale a Fondului de pensii al 
Ucrainei în regiunea Cernăuți 
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Premierul Poloniei: „După 
finalizarea Nord Stream-2, 
rușii vor invada Ucraina” 
Premierul polonez avertizează că, 

după finalizarea construcției conductei de 
gaz Nord Stream-2, nimic nu va opri Rusia 
să invadeze Ucraina. „Știu poziția guver-
nului german care spune că acesta este 
un proiect economic, însă la est de Oder 
nimeni nu crede asta”, a spus premierul 
polonez. Potrivit lui Mateusz Morawiecki, 
după construirea Nord Stream-2, sistemul 
de transport al gazului din Ucraina va de-
veni inutil pentru Rusia, iar atunci „ce îl va 
opri pe Vladimir Putin să înainteze spre 
Kiev?”. „Veți fi surprinși de cel pe care îi 
voi cita acum, dar Lenin a spus cândva 
că capitaliștii sunt atât de lacomi încât ne 
vor vinde până și frânghia cu care îi vom 
spânzura”, a spus Morawiecki. El a expli-
cat că europenii le plătesc rușilor pentru 
gaz și aceștia cheltuiesc banii pentru ar-

mată, iar Europa va trebui să ceară pro-
tecția SUA.

Nord Stream-2 AG, compania care ad-
ministrează conducta Nord Stream-2, a ra-
portat că a construit în largul mării deja mai 
mult de 200 de kilometri. De la sfârșitul anu-
lui 2019, coridorul de transport al gazului 
Nord Stream-2 trebuie să transporte anual 
circa 55 miliarde de metri cubi de gaze ru-
sești din Federația Rusă prin Marea Baltică 
în Germania. Oponenții proiectului, inclusiv 
Polonia, Ţările Baltice, Ucraina, Moldova, 
Statele Unite și Danemarca, susțin că Nord 
Stream-2 va spori dependența UE de Ga-
zprom, care deja alimentează aproximativ 
o treime din gazele consumate în UE. Șeful 
Gazprom-ului, Alexei Miller, este convins că 
proiectul Nord Stream-2 va fi implementat, 
în ciuda obiecțiilor SUA.

CINE VA LOCUI ÎN UCRAINA 
DUPĂ 20 DE ANI

Ucrainenii migrează ma-
siv în Occident și nu există 
nici un motiv ca ei să se în-
toarcă în patria lor. Experții 
prognozează că odată cu re-
dresarea economiei, Ucraina 
va deveni atractivă pentru 
locuitorii țărilor mai sărace, 
care vor începe să migre-
ze în Ucraina. Potrivit Busi-
nessViews, problema constă 
în ritmul creșterii populației. 
Africa înregistrează astăzi 
cea mai mare creștere. Din 
anul 2000, populația Africii 
a crescut cu 56%, în timp ce 
populația din Europa de Vest 
a crescut cu numai 2%. Se 
preconizează că Nigeria va 
depăși Europa după numărul 
de populație până în 2085. În 
același timp, Nigeria este de 
1,5 ori mai mică decât Ucrai-
na. Nigerienii vor fi nevoiți să 
migreze  din simplul motiv că 
nu vor avea unde să locuias-
că.

Anterior șeful Serviciu-
lui Grăniceresc de Stat al 
Ucrainei, Petro Țygykal, a 
declarat că după „închide-
rea” frontierelor UE, migran-
ții ilegali vor încerca să ajungă pe diferite căi în Ucraina. Potrivit lui, în ultima perioadă 
a crescut numărul refugiaților din Africa și Orientul Mijlociu care ajung legal în Ucraina, 
pentru ca apoi să ajungă ilegal în UE. Ucraina se confruntă la etapa actuală cu un de-
ficit acut de brațe de muncă.  În ţările africane, dimpotrivă, oamenii nu pot găsi un loc 
de muncă. Potrivit lui Oleksandr Gordun, director-adjunct al Institutului pentru Demo-
grafie și Studii Sociale din cadrul Academiei Naționale de Științe, în Ucraina în primul 
rând vor sosi migranți din țările din Caucaz, Afganistan și fostele republici asiatice ale 
URSS.  Sarcina guvernului este să se pregătească din timp pentru a putea face față 
valurilor de migranți. De exemplu, Polonia a introdus  problema migrației în strategia 
sa de dezvoltare. Guvernul polonez încearcă să atragă migranți din alte țări pentru a 
asigura dezvoltarea economiei.  BusinessViews notează că pentru a utiliza în mod 
optim migrația, este necesar de a elabora programe de stopare a migrației ilegale și, în 
același timp, programe de integrare a migranților legali în societate.

Lovitură pentru cetățenii 
ucraineni care muncesc 

în străinătate
Cetățenii ucraineni care au plecat la 

muncă în străinătate și au obținut subvenții 
la utilități din partea statului, vor avea parte 
de o „surpriză”, susține  ministrul Politicii 
Sociale, Andrii Reva. În special, Reva a 
subliniat că anual ucrainenii aflați la muncă 
peste hotare trimit acasă aproape 6,5 mili-
arde dolari, în timp ce o parte substanțială 
din această sumă nu figurează în declara-
țiile de venituri. „Persoanele care muncesc 
în Ucraina, plătesc impozitul pe venit și 
contribuțiile sociale. De regulă, acești oa-
meni nu pot pretinde la subvenții pentru 
încălzire, deoarece ei muncesc legal. Cei 
care muncesc în străinătate trimit acasă 

banii câștigați, în special pentru proprii-
le necesități. Fondurile din străinătate nu 
sunt supuse impozitării, pentru că aces-
te venituri nu sunt declarate. Este vorba 
despre 6,5 miliarde de dolari”, a subliniat 
Reva. „Așadar, în declarațiile pentru sub-
venții aceste venituri nu figurează. Prin 
urmare, organele competente au efectuat 
verificări suplimentare. Doar așa vom  re-
uși să clarificăm care cetățeni ascund ve-
niturile obținute din străinătate”, a adăugat 
Reva. Aproximativ 3,86 milioane de familii 
din țară beneficiază de subvenții la utilități 
în anul 2018. În comparație cu 2017, volu-
mul subvențiilor s-a redus cu 52,6%

CÂȚI BANI SUNT NECESARI PENTRU  
REPARAREA DRUMURILOR DIN UCRAINA. 

„UKRAVTODOR" A ANUNȚAT SUMA

Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a apro-
bat bugetul  destinat reparației drumurilor 
din țară în 2019. Pentru reparația tuturor 
drumurilor din țară  sunt necesare  circa un 
trilion de grivne. Aceasta reprezintă echi-
valentul veniturilor prevăzute în Bugetul de 
stat pe 2019, a declarat în cadrul unei emi-
siuni TV, Oleksandr Kava, oficial din cadrul 
Ukravtodor-ului.  Potrivit lui, 600 miliarde de 
grivne sunt  necesare pentru drumurile de 
însemnătate națională. Alte 600 miliarde de 
grivne sunt necesare pentru reparația dru-
murilor de importanță locală, care au fost 
trecute în gestionarea organelor de autoa-
dministrare locală.  „E necesar aproximativ 

un trilion de grivne. 94% din drumurile de 
importanță națională și locală se află într-o 
stare necorespunzătoare”, a   spus Kava.  
În următorii cinci ani Ucraina va trece la 
aplicarea standardelor europene de repara-
re a drumurilor, a declarat șeful Ukravtodor, 
Slavomir Novak. El a subliniat că se va re-
nunța la reparațiile parțiale și se va trece la 
construcția capitală a drumurilor. În confor-
mitate cu proiectul  Bugetului de stat pentru 
anul 2019, finanțarea pentru repararea și 
construcția de drumuri în Ucraina în 2019 
va  crește cu 19%,  în comparație cu 2018. 
În aceste scopuri vor fi alocate  57 miliarde 
de grivne.
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Plata în avans – 
sperietoare pentru 
oamenii cu venituri 
mici

Funcționarii de la serviciile comunale și 
de la companiile de distribuire a agenților 
energetici, mai ales după majorarea tarife-
lor, preferă să opereze cu cifre mari. În fac-
turile expediate consumatorilor ei indică și 
suma care poate fi achitată în avans, pentru 
următoarea lună. Aceasta îi cam derutează 
pe oameni și mulți iau suma în plus drept 
datorie și stau la îndoială: s-o plătească sau 
nu. 

S-a întâmplat așa că la începutul se-
zonului de încălzire gospodarii casnici din 
satele ce fac parte din Comunitatea Terito-
rială Unită Mămăliga, raionul Noua Suliță,  
au primit facturi cu sume care au stârnit 
nedumerirea acestora și i-au apucat căl-
durile: „Nu se poate să avem asemenea 
datorii!”, și-au zis ei și s-au dus la Compa-
nia „Cernivțigaz” ca să clarifice situația. Au 

răsuflat ușurat când li s-a 
confirmat că nu au da-
torii la consumul de gaz, 
iar suma adăugătoare de 
pe factură indică plata în 
prealabil pentru 300-400 
metri cubi de gaz. 

Dacă nu ai datorii, ți 
se dă undă verde la primi-
rea subvențiilor din partea 
statului și aceasta i-a bu-
curat pe bieții săteni. 

Dar, iată, într-o altă 
Comunitate Teritorială 
Unită din raion – Noua 
Suliță – la începutul săptămânii curente au 
fost clarificate prețurile pentru energia ter-
mică. Din explicațiile date de întreprinderea 
producătoare de energie termică reiese că 

s-a scumpit nu numai gazul, dar și lemne-
le, folosite la cazangerie. Și totuși, Comite-
tul executiv a adoptat tarife mai mici decât 
cereau producătorii. Urmează să le achite 

doar instituțiile bugetare, fiindcă nici unul 
dintre consumatorii privați nu se folosesc 
de rețeaua termică centralizată. Ei au trecut 
la încălzire autonomă.

DE LA INDICI-RECORD – LA DECĂDERI ALARMANTE 

Duminica trecută a fost marcată 
Ziua agricultorului și în cadrul ei au fost 
citați indici care inspiră speranță. Re-
colta de cereale din anul curent deja a 
depășit maximul istoric: 66,4 milioane 
tone, mai mult decât precedentul in-
dice-record, înregistrat în anul 2016. 
Acest rezultat se datorește recoltei de 
porumb, care pretinde și ea la maximul 
istoric de 34,8 milioane tone. 

Printre regiunile fruntașe este și 
regiunea Cernăuți, care deține locul 
al treilea pe țară la producția glo-
bală. În comparație cu indicele din 
perioada respectivă a anului trecut, 
producția globală a crescut în zece 
luni ale anului curent cu 6,1 la sută. 
S-a dublat recolta de soia, au sporit 
recoltele de rapiță, floarea-soarelui, 
legume, fructe și pomușoare. La fes-
tivitățile de la Cernăuți, consacrate 
sărbătorii profesionale a agriculto-
rilor, au fost menționate circa 20 de 

gospodării din regiune. Între acestea 
se numără cele conduse de conațio-
nalii noștri Alexei Cherțoia (Marșinți), 
Ștefan Gligor (Stroiești–Vancicăuți), 
Viorel Șvabu (Horbova). Conducă-
torul gospodăriei „Spicul de aur”, 
Ștefan Gligor, a organizat o adevă-
rată sărbătoare pentru agricultori la 
Stroiești, cu participarea conducăto-
rilor raionului Noua Suliță și a artiș-
tilor amatori din Stroiești, Dinăuți și 
Tărăsăuți. 

Sărbătoarea agricultorilor a fost 
umbrită într-o măsură oarecare de ten-
dința nesănătoasă care se face simțită 
și în sectorul de cultivare a plantelor. Din 
grânar al Europei, Ucraina se transfor-
mă treptat într-o bază de materie primă 
în plan european, ba chiar și mondial. 
Președintele Academiei Naționale de 
Științe Agrare a Ucrainei, Iaroslav Ga-
dzalo, a ajuns la următoarea concluzie: 
„Potrivit calculelor oamenilor de știință, 

economiștilor, în unele regiuni potenția-
lul agroindustrial este folosit mai puțin 
de jumătate, iar în medie pe țară – în 

proporție de 60 la sută. Când am com-
parat producția obținută și eficiența fo-
losirii pământului la noi și în Belgia, am 
rămas uimiţi. Afirmam permanent că 
Ucraina poate hrăni circa 500 milioane 
de oameni. Însă, luând în considerare 
realizările fermierilor belgieni, am ajuns 
la altă concluzie: statul nostru poate 
hrăni peste un miliard de populație de 
pe globul pământesc. Însă aici trebuie 
să accentuăm că este extrem de nece-
sar ca producția noastră să fie prelucra-
tă pe loc și realizată pe piața externă la 
preț mare. Locuri de muncă trebuie cre-
ate în țară și să nu livrăm peste hotare 
cereale, ci produse gata. Încă în anii 
2014-2015 am vândut producție agrico-
lă pentru suma de 22 miliarde dolari, pe 
când o țară mică, cum este Olanda, a 
vândut această producție pentru suma 
de 60 miliarde dolari. Aceasta atestă că 
avem un potențial enorm”. 

În schimb scade potențialul sec-
torului zootehnic. Datele de statistică 
atestă că în perioada ianuarie-octom-
brie producția de lapte în Ucraina a 
constituit 8,74 milioane tone, cu 2,1 
la sută mai puțin decât în perioa-
da analogică a anului trecut. Cauza 
este cunoscută: au scăzut prețurile 
de achiziție la lapte, iar cerințele față 
de calitatea lui au crescut, sătenilor li 
s-au luat și o bună parte din imașuri 
și aceștia nu pot face nimic decât să 
ducă vacile la abator.  În ultimul timp, 
șeptelul de vaci s-a redus cu 100 mii 

capete, iar cel de porci – cu 200 mii 
capete. 

La fel e și situația în regiunea 
Cernăuți, deși, în pofida greutăților, 
în decursul a zece luni ale anului cu-
rent  gospodăriile agricole din ținut au 
produs 46,2 mii tone de carne, 229,7 
mii tone de lapte, 105,8 tone de lână 
și circa 300 milioane de ouă, cu mult 
mai mult decât în perioada respecti-
vă a anului trecut. În acest context se 
cere menționat faptul că în regiune 
funcționează Programul complex de 
susținere a dezvoltării agriculturii până 
în anul 2022. În 2018 în acest scop 
din Bugetul regional au fost alocate 
circa 2 milioane grivne. Astfel, 54 de 
gospodării ale sătenilor au primit 229 
mii grivne pentru întreținerea a trei și 
mai multe vaci, 4 gospodari au primit 
215 mii grivne pentru creșterea oilor 
de prăsilă. 

Și încă un indice care nu poate fi 
tratat de pe poziții optimiste. În nouă 
luni ale anului curent volumul produc-
ției agrare, importate de Ucraina, a 
crescut cu 20,8 la sută față de indi-
cele din anul trecut. Pentru cumpăra-
rea acestor produse s-au cheltuit 3,9 
miliarde de dolari. Oare nu este mai 
eficient să fie stimulată munca agricul-
torilor ucraineni? 

Complexul agroindustrial are două 
ramuri principale: sectorul de cul-

tivare a plantelor și cel zootehnic. 
Situația în ele este diametral opusă. 
Dacă fermierii ucraineni nu s-au dezo-
bișnuit să crească recolte mari, îngri-
jitorii de animale nu prea au cu ce se 
lăuda. 

Pagină realizată 
de Vasile CARLAŞCIUC 
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Violența în familie – crimă 
sau necesitate?

În regiunea Cernăuți, la eviden-
ța organelor de drept se află 1.800 
de persoane, între care 211 femei. 
Începând cu data de 11 ianuarie 
anul viitor, violența în familie va fi 
pedepsită penal. Este extinsă și 
lista persoanelor, care nimeresc în 
categoria victimelor violenței în fa-
milie. Este vorba nu numai despre 
violența fizică sau sexuală, ci și 
despre cea psihologică, economi-
că, ba chiar și despre amenințări. 
Sub categoria jertfe au fost clasi-
ficați atât membrii cuplurilor legale 
și copiii acestora, cât și partenerii 
în căsătoriile civile, dar și perechile 
ce au divorțat deja. De menționat 
că un copil este considerat victimă 
chiar dacă a fost doar martorul vio-
lenței în familie. Pentru asemenea 
fapte nedemne legislația prevede 
pedepse sub formă de amendă, 

muncă publică, până la șase luni 
de arest, limitarea libertății până 
la cinci luni și privarea de libertate 
până la doi ani. În prezent, victime 
ale violenței în familie devin nu nu-
mai femeile și copiii, ci și bărbații. 
De la începutul anului curent, co-
laboratorii poliției din ținut au tras 
la răspundere administrativă circa 
3.200 de infractori.

Schemă „frumoasă” 
de alimentare 

a mașinii
O instanță din ținut l-a amendat pe un bărbat cu 

1.700 de grivne pentru că nu a achitat plata pentru 
combustibilul turnat în rezervorul autoturismului. In-
teresant e că infractorul s-a încumetat să facă așa 
ceva la trei stații de alimentare. În primul caz acesta 
a alimentat la plin rezervorul în satul Kamiana, raio-
nul Storojineț. Peste mai puțin de o oră acesta și-a 
încercat din nou norocul la o stație de alimentare 
din Storojineț. Și i-a mers. Câteva ore mai târziu 
bărbatul a comis din nou aceeași infracțiune la o 
stație de alimentare din satul Tărășeni, raionul Hli-
boca. În total, șoferul, care se afla la volanul unui 
BMW cu numere de înmatriculare străine, a adus 
prejudicii celor trei stații de alimentare pentru suma 
de peste patru mii grivne. La proces bărbatul și-a 
recunoscut vina și a informat că în primele două ca-
zuri a vândut motorina alimentată în rezervor. Ce-i 
drept, potrivit lui, mai târziu s-a apropiat de opera-

torii acestor stații și le-a restituit suma de bani după 
ce a aflat că ea va fi sustrasă din salariul lor.

Atenție! Bărbat dispărut, 
căutat de poliție

Poliția din ținut se 
adresează locuitorilor 
să ajute la căutarea lui 
Illia Voloșciuk, născut 
în anul 1986, locuitor al 
satului Mamaivți, raio-
nul Chițmani. În comu-
nicatul poliției se arată 
că în data de 8 noiem-
brie, în jurul orei 16.00, 
bărbatul a ieșit de pe 
teritoriul Fabricii de mo-
bilă din centrul regional, 
dar acasă nu s-a întors. 
Are înălțimea de 175-
180 centimetri și părul 
de culoare închisă. Era 
îmbrăcat într-o geacă în culori 
negre și albastre. Avea pantofi de 
culoare neagră. Îi lipsește unghia 
de la degetul din mijloc la mâna 
stângă. Cetățenii sunt rugați să 

comunice orice informații de care 
dispun la numerele de telefon: 
099-042-03-71, 099-411-63-41 
sau la linia specială 102.

Început de iarnă cu surprize pentru șoferi
În seara zilei de 20 noiembrie, 

pe traseul „Cernăuți-Tereblecea” 
s-a produs un accident de circu-
lație în care au fost implicate un 
„Opel” și un „Volkswagen”. În re-
zultatul impactului, „Opelul”-ul a 
nimerit în șanț. Din fericire, nimeni 
nu a avut de suferit. Ce-i drept, 
potrivit surselor poliției, o femeie 
gravidă, care se afla în salonul 
mașinii, a solicitat îngrijiri medica-
le. Poliția se adresează șoferilor 
să verifice starea tehnică a mași-
nilor, mai ales anvelopele.   

Mâna lungă 
mult adună

Colaboratorii poliției au reținut un grup de infrac-
tori, care furau materie primă de  la o întreprindere 
de extragere a gazului și o transportau la prelucrare 
ilegală. Autocamionul „KAMAZ” a fost oprit de poli-
țiștii de la patrulare în localitatea Berhomet, raionul 
Vijnița. Văzându-i pe oamenii legii, șoferul a părăsit 
mașina și a luat-o la fugă într-o direcție necunoscu-
tă. Polițiștii au depistat două butoaie din metal um-
plute cu o substanță de culoare neagră cu un miros 
caracteristic petrolului. În urma unor măsuri-operati-
ve șoferul-fugar în vârstă de 38 de ani a fost prins. 
Ulterior oamenii legii au constatat că bărbatul se 
ocupa mai bine de un an cu furtul petrolului pe ca-
re-l transporta spre a fi prelucrat la o întreprindere 
neînregistrată din raionul vecin. Polițiștii au efectuat 
percheziții la întreprinderea respectivă, de unde au 
sustras utilaje de prelucrare și o cisternă plină cu pe-
trol. Cercetările continuă.

Hoț în serie specializat pe vile    
Un bărbat a fost reținut de 

poliție după mai multe căutări în 
urma plângerilor parvenite de la 
proprietarii vilelor situate la peri-
feria orașului Cernăuți. Polițiștii 
au constatat că timp de două luni 
bărbatul a „curățat” nouă case. 
Prin acțiunile sale, hoțul le-a adus 
daune cernăuțenilor pentru suma 
totală de 30 mii grivne. Acesta 
intra în case după ce spărgea la-
cătele de la ușa de la intrare sau 
demonta geamurile de termopan. 
Preferințele bărbatului se limitau 
la inventarul agricol, tehnica de uz 
și instrumentele electrice. Tânărul 
cernăuțean în vârstă de 20 de ani 
a fost tras nu o singură dată la 
răspundere penală, iar în prezent 

ispășește o pedeapsă convențio-
nală. Lucrurile furate el le vindea 
la piață sau le preda la fier vechi, 

iar banii câștigați îi cheltuia pentru 
necesitățile proprii.

Grup de bărbați 
suspectați de asasinat
O tragică întâmplare a avut 

loc nu demult la Dankivţi, raionul 
Hotin. În timpul unui chef, „un pri-
eten de pahar” s-a aruncat asu-

pra oaspetelui său și, cu ajutorul 
unor prieteni ce erau prezenți la 
masă, l-au bătut de moarte. De-
plasându-se la fața locului, poli-
țiștii au identificat persoana celui 
decedat – un locuitor al satului 
Kaplivka, care a avut în trecut 
de-a face cu legea. În scurt timp 
polițiștii i-au descoperit pe po-
tențialii asasini – niște localnici 
cu vârste cuprinse de la 17 la 

44 de ani. Aceștia au mărturisit 
că cearta s-a iscat din gelozie – 
gospodarul casei nu s-a împăcat 
cu faptul că unul dintre oaspeți îi 

făcea ochi dulci concubinei sale. 
Acesta a fost bătut cu pumnii și 
cu picioarele până când și-a dat 
duhul. Pentru a șterge urmele 
crimei, bărbații au pus în căruță 
corpul neînsuflețit și l-au dus de-
parte de casa unde a fost ucis, 
aruncându-l la marginea drumu-
lui. Criminalii au fost reținuți. Poli-
ția a fixat o serie de expertize me-
dico-legale. Cercetările continuă.
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• E bine de ştiut!

Vasele din ceramică. De ce sunt 
considerate cele mai bune?

Vasele din ceramică de 
bună calitate sunt făcute doar 
din ceramică, fără plumb și fără 
alte substanțe nocive care ar 
putea difuza în mâncare la tem-
peraturi mari. Multă lume, însă, 
încurcă vasele din ceramică și 
tigăile sau tăvile din metal, cu 
cele acoperite  doar cu strat ce-
ramic.

În realitate, trebuie de cunos-
cut faptul că acest strat ceramic 
este compus o parte din lut și pul-
bere de marmură și o parte din di-
verse substanțe chimice cu rol de 
omogenizare și fixare, care nu pot 
fi decât toxice.

CE AVANTAJE AU VASELE 
DIN CERAMICĂ

Dacă cumpăraţi tăvi din cera-
mică de bună calitate, care sunt 
fabricate ca să reziste la tempe-
raturi mari pe timp îndelungat, în 
cuptor, veţi observa că au o mulți-
me de avantaje.

* Sunt foarte rezistente la zgâ-
rieturi și pot fi curățate inclusiv cu 
buretele din sârmă, dacă s-a ars 
mâncarea din greșeală.

* Pot fi folosite ustensile din 
metal precum cuțitul și furculița 
pentru că nu se vor zgâria.

* Nu conțin (sau nu ar trebui 
să conțină) chimicale, coloranți 

sau plumb și alte substanțe dubi-
oase. 

* Vasele din ceramică de ca-
litate sunt fabricate respectând 
normele de siguranță și nu pun în 
pericol viaţa consumatorului.

* Rezistă și la temperaturi mari 
și la îngheț, astfel că, după ce aţi 
gătit și s-a răcit mâncarea, poate 
fi pusă cu tot cu tavă în frigider 
sau în congelator.

* În vasele din ceramică, mân-
carea se încălzește și se gătește 
uniform.

Multe gospodine susțin că bu-
catele preparate la cuptor în  vase 
de ceramică sunt mai gustoase, 
decât cele în tăvi de metal şi sunt 
mai suculente, dacă sunt gătite la 
capac.
DEZAVANTAJE PE CARE 

NU LE PUTEM OCOLI
* Ceramica de calitate, foarte 

rezistentă la zgârieturi și tempera-
turi mari, este scumpă.

* Vasele din ceramică se pot 
sparge ușor, dacă le scapi din 
mână. Trebuie manevrate cu de-
osebită grijă.

* Se încălzesc mai greu și pre-
pararea unei fripturi, spre exem-
plu, durează cu 15 – 20 de minute 
mai mult decât în tăvile de metal.
CÂTEVA SFATURI UTILE 

* Nu puneţi niciodată un vas 
din ceramică în cuptorul încins 
sau direct pe plita încinsă. Daţi 
focul la mediu, să se încălzească 
treptat.

* Puteţi să folosiţi mai puțină 
grăsime decât de obicei, pentru 
că ceramica nu lipește mâncarea.

* Aveţi grijă să nu se zgârie, 
dacă tava din ceramică nu are 
specificat pe etichetă că este re-
zistentă la zgârieturi.

* Puneţi un strat de hârtie de 
copt între vasele din ceramică, 
atunci când le depozitaţi  unele 
peste altele în dulap.

Cumpărați câteva tăvi din ceramică 
de bună calitate pentru preparate-

le la cuptor. Bucătarii cu experiență 
spun că vasele din ceramică sunt cele 
mai bune și cele mai sănătoase când 
vine vorba de gătit. Iată de ce!

• Gătiți gustos împreună cu noi!

Ficat de pui gratinat
Ingredien-

te: 450 g ficat, o 
ceapă, 2 mere, 
4-6 felii mozzarella,  100 g unt, mă-
rar, sare, piper. 

Preparare.  Ceapa tăiată se 
pune la călit în unt topit. Se presa-
ră cu sare, se lasă 10 minute și se 
adaugă feliile de mere. După 5 mi-
nute se adaugă ficatul bine spălat și 
uscat. Se lasă ficatul  până devine 
roz, se așează brânza și se dă apoi 
10 minute la cuptorul bine încins. Se 
servește cu mărar tocat.

Vinete umplute
Ingrediente: 4 vinete, 2 

cepe, 500 g carne tocată de 
vită, o linguriță scorțișoară, 2 
lingurițe oregano uscat, 50 g 
mozzarella, 2 linguri ulei, 2 roșii, 
sare,  piper. 

Preparare. Vinetele spă-
late se taie în două pe lung și 
se scoate miezul care se toacă 
mărunt. Miezul vinetelor și cea-
pa curățată și tocată fin se că-
lesc în ulei. După ce s-a înmuiat 
ceapa, se adaugă carnea de vită, se desface cu lingura și se lasă 
5 minute pe foc. Se presară scorțișoara, oregano, sarea, piperul, se 
amestecă, se adaugă roșiile și se mai lasă 5 minute pe foc.  Se umplu 
vinetele, se dau 25 de minute la cuptor și, cu 5 minute înainte de a fi 
gata, se pune mozzarella. Se mai țin la cuptor câteva minute. 

Pește cu sos de roșii
Ingrediente: 4 bucăți de pește, 

o ceapă, o conservă de roșii în bu-
lion, o lingură bulion concentrat de 
roșii, un cățel de usturoi, 1/2 linguri-
ță praf de chili, o linguriță oregano, 
2-3 foi de dafin, 2-3 linguri ulei, 
sare, piper. 

Preparare. Ceapa tocată mă-
runt se pune la călit în ulei. Se 
presară cu sare. După ce s-a în-
muiat, se adaugă usturoiul tăiat 
felii, praful de chili, roșцiile și bu-
lionul concentrat desfăcut cu pu-
țină apă. Se lasă la fiert 20 de mi-

nute și apoi se adaugă  bucățile de pește. Se fierb 10 minute și, la 
final, se presară oregano, sare și piper, după gust și foile de dafin.

 Poftă bună!

Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC

• Frumusețe

CREMĂ NATURALĂ ANTIRID 
Odată cu înaintarea în vârstă, ridurile devin o problemă pentru 

multe femei. Stresul, expunerea la soare sau fumatul sunt alte cauze 
care pot duce la apariția ridurilor.

Specialiştii cosmetologi  ne oferă o soluție de cremă antirid pe 
baza a trei ingrediente naturale, care dă rezultate bune chiar de la 
prima încercare. Deci, este un remediu natural, care ne eliberează de 
stres. În plus, nu este scump!

E NEVOIE DE:
* 2-3 lingurițe de iaurt
* ½ banană coaptă
* 1 linguriță de miere. 

Se amestecă toate ingredientele într-un vas. Se aplică amestecul pe față 
și se lasă să acţioneze 15-20 de minute. Se clătește faţa cu apă călduță, 
apoi cu apă rece.

Ridurile se vor diminua, iar liniile fine vor dispărea.

• Sfaturi culinare

Peștele
 În cazul lipsei unui cuţit special, peştele se va curăţi 

cu răzătoarea. Metoda aceasta va spori lucrul şi va exclu-
de o posibilă rănire a mâinilor.
 Pentru a îndepărta mucozitatea de pe suprafaţa 

unor peşti, aceştia se vor spăla cu o soluţie concentrată 
de bicarbonat.
 Înainte de a începe curăţitul peştelui, se vor tăia mai 

întâi aripioarele cu foarfecele.
 Peştele la curăţit nu va aluneca din mâini, dacă se 

va presăra cu sare.
 Solzii se vor curăţi mai uşor, dacă în prealabil peşte-

le se va ţine în apă rece cu oţet. 
 Pentru a scoate de pe peşte pieliţa, se va aplica o 

tăietură de la cap, apoi cu coada lingurii se va desprinde 
pieliţa de pe corp şi se va trage cu mâinile.
 Cumpărând peşte viu, imediat îl veţi curăţi. Dacă 

lăsaţi peştele viu în apă stătută, el se îmbolnăveşte, schim-
bându-şi gustul.
 Pentru a se dezgheţa mai repede, peştele se va 

pune într-un vas cu apă rece şi  sare.
 Peştele congelat, pus într-o pungă de polietilenă le-

gată, se va introduce intr-un vas cu apă caldă  şi se va 
dezgheţa mai repede.
 Peştele dezgheţat se alterează repede. De aceea, 

el trebuie preparat. 
 Pentru a înlătura mirosul de peşte prăjit,  în uleiul din 

tigaie se vor pune câteva felioare de cartofi.
 Dacă bulionul preparat din peşte e tulbure, atunci 

se va lăsa să se răcească, apoi în el se va turna un albuş 
de ou, amestecându-se, se va da în clocot şi se va lăsa 15 
min. la un foc mic. După ce se va limpezi, se va strecura 
printr-un şerveţel.
  Pestele mic se va prepara întreg, curăţindu-se în 

prealabil de măruntaie.
 Peştele de mare va fi mai delicios şi se va răsfierbe 

mai puţin, dacă în procesul pre-
parării se va adăuga în apă puţin 
oţet.
 Peştele în nici un caz nu se va 

fierbe la foc mare, astfel se va întări, iar 
bulionul se va tulbura.
 Nisetrul, păstruga, morunul au o aro-

mă şi un gust plăcut, de aceea la preparare se vor 
adăuga cât mai puţine condimente.
 Pentru prăjirea peştelui se recomandă utilizarea ule-

iului vegetal, a margarinei, untului topit. 
 Peştele se va rumeni bine, dacă înainte de prăjire se 

va şterge cu un şerveţel.  
 Peştele nu se va desface la prăjit, dacă se va săra 

cu 10-15 minute înainte de aceasta.
 Pentru a determina momentul când peştele e gata, 

el se va înţepa cu un beţişor ascuţit de lemn. Dacă acesta 
intră uşor şi se elimină un suc transparent, atunci peştele 
e bun de consumat.
 Peştele nu se va arde în tigaie, dacă în ulei se va 

adăuga puţină sare.
 Peştele sărat se va ţine în apă rece, schimbată de 

câteva ori.
 Scrumbia îşi va reface gustul, dacă se va marina în 

infuzie de ceai.
 Indiferent de mărime, peştele se va coace sau frige 

în cuptorul înfierbântat în prealabil.
 Pentru a-i menţine prospeţimea mai mult de o zi, 

peştele se va curăţi de măruntaie, se va împacheta pe 
1-2 minute în hârtie absorbantă, îmbibată cu apă sărată, 
apoi se va înveli într-un şerveţel uscat şi se va pune la 
rece.
 Icrele negre moi nu se vor altera mult timp, dacă 

deasupra lor se va turna un strat de ulei, iar borcanul se 
va închide ermetic.
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Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Suvenire de la Ludmila SCRIPA 
În perioada de criză financi-

ară, când omul se gândește mai 
mult la supraviețuirea fizică de-
cât la suflet, e greu să-ți câștigi 
existența numai cu penelul.  Dar 

tânăra Ludmila Scripa, originară 
din Igești, raionul Storojineț, a ris-
cat. Înzestrată cu har artistic, ea a 
studiat în școli de artă și a obținut 
la Kiev diploma de design grafic 
al mediului înconjurător.  S-ar pă-
rea că, fiind titularul unei astfel 
de diplome, poți câștiga bani cu 
ușurință. Nu-i chiar așa. Tânăra 
muncea în două locuri și era ne-
mulțumită de rezultat. Iar seara, 
în condiții de casă, s-a apucat să 

„meșterească” suvenire. A încer-
cat și o altă metodă de pictare – 
cu cafea. Efectul a fost neașteptat 
când a trecut la pictarea cu cafea 
pe lemn. Asemenea suvenire vor 

fi întrebate, s-a gândit pictoriţa. Și 
n-a greșit. 

Tatăl îi pregătește la Igești plă-
cile de lemn din trunchi de copac, 
le șlefuiește. Fiica Ludmila pictea-
ză pe ele și suvenirele sunt gata. 

Pentru prima dată, tânăra Lu-
dmila Scripa s-a prezentat cu pro-
ducția proprie pe piață la Iarmaro-
cul de Sânpetru din anul curent de 
la Cernăuți. A pus în vânzare mai 
multe suvenire, între acestea fiind 

și un ceasornic din lemn. Acesta 
a fost primul suvenir vândut de 
meșteriță și Ludmila Scripa a în-
țeles că a bătut ora succesului. A 
venit timpul ei. 

Ludmila Scripa s-a dezis de 
cele două locuri de muncă și se 
consacră totalmente confecțio-
nării suvenirelor. Are afacerea 
sa și realizează suvenire cu 
peisaje celeste cernăuțene prin 
rețelele de socializare precum și 
prin rețeaua magazinelor speci-
alizate din centrul nostru regio-
nal. Visează la un magazin de 
suvenire propriu. 

PARADĂ A TALENTELOR 
POPULARE 

În zilele precedente de odih-
nă, Palatul „Tineretul Bucovinei” 
s-a transformat într-un focar al 
culturii românești. Or, marele 
spectacol care a avut loc s-a și 
numit Zilele culturii tradiționale 
românești. Evenimentul a fost 
organizat de Centrul Bucovinean 
de Artă pentru Conversarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 

Românești (director Iurie Levcic). 
El a inclus două compartimente: 
ediția de debut a Festivalului „Ra-
psodul Toader Captari” (un oma-
giu adus prin cântecul și dansul 
popular românesc unuia dintre 
cei mai vestiți muzicanți din regi-

une, Toader Captari, din Costice-
nii Noua Suliței, lucrător emerit al 
culturii din Ucraina, care în 2018 
ar fi împlinit 95 de ani) și ediția a 
unsprezecea a Festivalului „Să-
mi cânți, Cobzar…”. 

Spectatorii și admiratorii me-
losului românesc au rămas în-
cântați de măiestria interpretativă 
a elevilor Școlii Populare de Artă 

și Civilizație Românească „Cipri-
an Porumbescu”, care au arătat 
destul de bine pe fondalul evolu-
ării unor cunoscute colective de 
artiști amatori din ținutul nostru, 
precum și al oaspeților din Româ-
nia și Republica Moldova. 

O montare inedită pe scena 
Teatrului din Botoșani

Prin acest spectacol Ludmila Skripka 
aduce pe scena teatrului botoșănean o 
montare inedită, aparținând unei specii a 
genului dramatic, prezentată în premieră 
la Botoșani. Directorul teatrului, Traian 
Apetrei, a menționat: „Venim cu o undă de 
bucurie, cu haz, cu o farsă – un gen inedit 
adus în atenția publicului botoșănean. Ve-
nim cu o poveste despre eterna dragoste, 
cu o poveste în care surprinzător și deose-
bit de agreabil este modul în care se ajun-

ge la împlinirea dragostei. În final toată lumea 
va respira ușurată, încântată, va vedea că, 
până la urmă, ceea ce rămâne de necazurile 
vieții de zi cu zi este dragostea, acest senti-
ment al împlinirii”. 

Este vorba despre o comedie savuroasă, 
unde nimic nu este ceea ce pare la prima 
vedere. De altfel, aceasta a şi fost intenția 
regizoarei, dorind să acorde spectatorilor un 
umor sănătos și purificator. „Am dorit foarte 
mult ca spectatorii, care vor veni la teatru, să 

uite de problemele cotidiene, să asculte 
și o muzică bună, să râdă și să-și ridice 
dispoziția”, a accentuat regizoarea Lud-
mila Skripka. 

Regizoarea Teatrului muzical-drama-
tic „Olga Kobyleanska” din Cernăuți nu 
este la prima colaborare cu trupa teatra-
lă din Botoșani. Regizoarea ucraineancă 

a realizat și spectacolul „Tu ești Dumnezeul 
meu” – unul dintre cele mai bune spectacole 
ale Teatrului din Botoșani în ultimii doi ani. 

Calitatea trupei de actori a determinat-o să 
revină la Botoșani. „Îmi este plăcut să lucrez 
cu acest colectiv. Actorii, directorul,  sunt pre-
dispuși  ca la teatru să fie spectacole minuna-
te”, a declarat Ludmila Skripka.

La 17 noiembrie a.c., la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani a 
avut loc premiera spectacolului „Cum apar nebunii”, pus în scenă 

de regizoarea cernăuțeană Ludmila Skripka. 
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Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC

Pianista cu nume 
de floare 

CONCERT 
DE REVELION 

 PENTRU MAMA 
ȘI TATA 

– Am dorit ca fiicele mele, Lilia și Iulia, 
fiind eleve, să aibă o ocupație în plus și le-
am înscris la Școala de muzică pentru copii, 
își amintește tatăl lor, domnul Mihai Gher-
man, fost șef al Administrației Raionale de 
Stat Herța, în prezent funcționar la Consiliul 

Regional. Frecventarea școlii de muzică era 
luată de noi, părinții, în serios și ne bucuram 
de fiecare succes al lor. Și iată, odată, de 
Anul Nou, fiicele au hotărât să organizeze 
un concert de sărbătoare acasă, pentru 
mama și tata. Ne-au înmânat chiar și bi-
lete. „Artistele” ne așteptau lângă pian, iar 
noi, spectatorii, ne-am reținut un pic. Când 
soția a văzut că am îmbrăcat costumul și 
mi-am pus cravata, a rămas uimită. „Păi, 
avem concert, i-am spus. Iar acesta este un 
eveniment”. Chiar și acum, când mergem la 
concertele Liliei, nu uităm să cumpărăm un 
buchet de flori. 

Când Lilia a ajuns în prag de absolvire 
a școlii, în familie a avut loc o discuție se-
rioasă. Tatăl Mihai vroia ca ea să învețe la 
economie, iar fiica avea părerea sa. Atunci 
a intervenit profesoara de muzică. 

– Profesoara  mi-a spus clar: „Nu-i lu-
ați copilului viitorul. Ea e pentru muzică”. 
Atunci mi-am dat seama că muzica pentru 
Lilia înseamnă totul, e destinul ei și am ce-
dat, procedând just și cu înțelepciune, a re-
cunoscut domnul Mihai Gherman. 

– Am urmat Colegiul de Artă „I. Vorobchi-
evici”, apoi Catedra de Muzică de la Univer-
sitatea cernăuțeană. Am absolvit Academia 
de Muzică „S. Prokofiev” din Donețk, unde 
profesoară mi-a fost artista poporului Nata-
lia Cesnokova. Cu diplomă cu mențiune am 
revenit la Cernăuți, la Filarmonica regiona-
lă, concretizează doamna Lilia. 

„FIICA AVEA UN AN 
CÂND AM IEȘIT 

CU EA PE SCENĂ” 
– Pianul este un instrument de bază și 

un pianist bun e de neînlocuit în orchestra 
simfonică și cea de cameră, afirmă doamna 
Lilia Holomeniuk. Sunt întrebată și mă bu-
cur că măiestria mea interpretativă susține 
imaginea oricărui colectiv de la Filarmoni-
că. Împreună cu ele am întreprins turnee în 

mai multe țări. Împreună cu membrii Corului 
academic am concertat chiar și în Coreea 
de Sud. Am evoluat sub bagheta unui vestit  
dirijor francez. Am avut 
un recital la pian împre-
ună cu Vasyl Vovkun, 
directorul Teatrului de 
Operă din Lviv. 

Pagini luminoase în 
biografia de creație a 
pianistei Lilia Holome-
niuk sunt concertele, 
susținute de ea și Or-
chestra simfonică „Ca-
priccio” în mai multe 
țări europene: Portuga-
lia, Spania, Italia, Ger-
mania, Franța, Olanda. 

– În curând vom 
pleca în Austria, unde 
vom prezenta mai mul-
te creații muzicale ale 
vestitului compozitor  
bucovinean, Eusebie 
Mandicevschi, care 
s-a afirmat în perioada 
austriacă, își destăinui 
planurile din viitorul 
imediat următor pia-
nista cernăuțeană. Dar 
înainte de aceasta, în 
perioada 24-27 noiem-

brie voi fi angajată la un 
spectacol al Teatrului din 
Cernăuți, consacrat Olgăi 
Kobyleanska. Am și un 
rol neobișnuit – „sufletul 
Olgăi Kobyleanska”, pe 
care trebuie să-l redau cu 
ajutorul muzicii. 

După toate probabi-
litățile, pe urmele mamei 
va porni și fiica Liliei Ho-
lomeniuk, Chira. Deocam-
dată ea învață la Școala 
de muzică pentru copii nr. 
2, acolo unde a început 
calea în artă  şi mama ei. 

– Colegii mei muzi-
canți deseori o numesc pe 
Chira „fiica filarmonicii”. 
Ea a crescut acolo, afir-
mă doamna Lilia. S-a în-
tâmplat așa că trebuia să 
acompaniez un concert 
când fiica mea era mică, 
de un an. Nu aveam în 
seama cui s-o las acasă 

și am luat-o la concert. Am așezat-o pe pian 
după culise și așa am interpretat partitura. 
Ea a șezut liniștită, admirându-mă. Pentru 

mine muzica este un destin, este viața mea. 
Aș fi fericită să afirme așa ceva și fiica mea, 
Chira. 

„MUZICA ÎMI ADUCE 
O MARE BUCURIE…”

– Pentru a fi un bun muzician nu este 
suficient să ai numai talent, consideră pi-
anista Lilia Holomeniuk. Trebuie să ai și 
anumite calități umane. Muzica îmi adu-
ce o bucurie nemaipomenită, este o stare 
deosebită a sufletului. Pentru mine este 
foarte important comunicarea cu toți acei 
antrenați la pregătirea și prezentarea con-
certului.

Am origini românești și visez că inter-
pretez piese ale compozitorilor români. Aș 
începe de la Ciprian Porumbescu. M-ar 
interesa și creațiile compozitorilor români 
contemporani. Îmi doresc asemenea piese 
în repertoriul meu, cu atât mai mult că deja 
am pornit de la Eusebie Mandicevschi. 

Pianista cu nume de floare, 
Lilia Holomeniuk (Gherman) prin 
muzica sa face să-și desfacă pe-
talele podoabele sufletului.

Anul care își încheie crugul poate fi conside-
rat unul reușit pentru pianista Lilia HOLOME-

NIUK (Gherman) de la Filarmonica regională „D. 
Gnatiuk” din Cernăuți. Ea a devenit laureată a 
Premiului regional „Sidi Tal”. „Mă întrebați pentru 
care merite? Mai fiecare colectiv al Filarmonicii, 
chiar și vocaliștii, au nevoie să fie acompaniați la 
pian. Și eu evoluez împreună cu ei, mă înscriu în 
armonia creată pe scenă de orchestra simfonică,  
de cea de cameră, ori de corul academic…”, își 
argumentează succesul doamna Lilia. Uneori este 
nevoită să cânte la clavecin și orgă, instrumente 
pe care le-a însușit de sine stătător. Iar calea ei 
în muzică a început în mod obișnuit – de la Școala 
de muzică pentru copii nr. 2 din Cernăuți. 
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Marele bărbat al națiunii 

APOSTOL 
AL DEȘTEPTĂRII 

NAŢIONALE 
DIN BUCOVINA

Aron Pumnul, după participarea la 
revoluția pașoptistă din Transilvania și 
Muntenia, care a fost înăbușită, vine la 
Cernăuți, unde în anul 1849  este numit 
prin concurs primul profesor de limba și li-

teratura română la Gimnaziul german.  El 
nu a fost un simplu profesor gimnazial, în 
inima lui mai continuând să pâlpâie flacă-
ra idealurilor revoluției, numită în Europa 
„primăvara popoarelor”. În Bucovina Aron 
Pumnul militează pentru drepturile sociale 
și naționale ale românilor, să promoveze 
cultura națională, fiind numit „apostol al 
românismului”.  El, împreună cu Hurmuză-
cheștii, Ioan Gheorghe Sbiera, a pus fun-
damentul culturii românești în Țara Fagilor. 

Ca pedagog și propășitor al națiunii 
sale, Aron Pumnul i-a încântat chiar pe inte-
lectualii ucraineni din acea perioadă. Unul 
dintre liderii renașterii naționale ucrainene 
din ținut, Stepan Smal-Stoțki, a semnat în 
publicația „Bukovynska Rusi” următoarele 
rânduri: „La postul de profesor de limba 
valahă (adică română – n.a.) la Gimnaziul 
din Cernăuți a venit în 1849 valahul-uniat 
transilvănean Pumnul, care, nu numai că 
a fost un bun învățător, manifesta o iubire 
fierbinte față de cuvântul matern, dar a de-
venit organizatorul comunității valahe din 
Bucovina la viața național-politică. El i-a 
învățat pe valahii bucovineni că ei trebuie 
să se simtă un singur popor cu toți valahii 
din Moldova și Muntenia, din Transilvania 
și Ungaria. El a înviorat legătura istorică 
tradițională între Bucovina și Moldova, a 
făurit între ele ideea națională. Se poate 
spune că el le-a dat valahilor bucovineni 
limba valahă scrisă cu transcrierea valahă 
(a scos din uz alfabetul chirilic)”.  

La mai bine de un secol de la moartea 
lui Aron Pumnul, pe un alt val al renașterii 
naționale, la Cernăuți a fost creată Asoci-
ația științifico-pedagogică a românilor din 
Ucraina, căreia i s-a dat numele acestui 
mare bărbat al neamului. Aron Pumnul a 
meritat ca să-și găsească continuare cau-
za pentru care a militat. 

În primii ani de activitate Asociația 
„Aron Pumnul”, împreună cu celelalte so-
cietăți național-culturale ale românilor din 
regiune, a îndreptat în albia-i firească spiri-
tualitatea neamului nostru. Apoi, entuzias-
mul a decăzut și Asociația „Aron Pumnul” 
s-a pomenit în situație de statist, ba chiar 
de concurență, fiindcă unii pedagogi de et-
nie română au constituit o altă asociație. 
Important este să nu fie abandonate ideile 
mărețe ale lui Aron Pumnul, care continuă 
să rămână un simbol al renașterii noastre 
naționale. 

 

ÎN NOAPTEA 
CÂND A MURIT 
CĂRTURARUL 

ARON PUMNUL, 
S-A NĂSCUT 

POETUL MIHAI 
EMINESCU 

Aron Pumnul nu i-a fost lui Mihai Emi-
novici dascăl la clasă, dar un „dascăl de 

suflet”. Influența asupra învățăceilor era 
deosebită. Profesorul care l-a urmat, Ioan 
G. Zbiera, își amintea că Aron Pumnul 
era mult bolnav, dar când venea la școală 
„era o adevărată sărbătoare pentru noi, 
căci mult îl iubeam cu toții pe acest băr-
bat bun care ne instruia cu atâta tragere 
de inimă, cu atâta iubire părintească și 
cu atâta liniște și răbdare”. Anume pentru 
elevii săi, dar și pentru acei care vor veni 
după aceștia, Aron Pumnul editează la 
Viena, în perioada 1862-1865, cele patru 

volume ale „Lepturariului”. 
Literatura română se afla 
la începuturi, nu existau 
cronologii, nici sinteze, iar 
intenția profesorului de a 
cuprinde tot spațiul româ-
nesc din cele trei provincii 
istorice separate statal a 
fost o faptă eroică în nu-
mele scrisului românesc. 
Acea primă antologie a 
literaturii române în 220 
de pagini includea creați-
ile a 106 autori. A fost car-
tea de căpătâi a elevului 
Mihai Eminovici, care în 
1865, se mută în gazdă la 
profesorul iubit și devine 
bibliotecar. 

După o boală îndelun-
gată, în ziua de 12/24 ia-
nuarie 1866, Aron Pumnul 
închise ochii. Unul dintre 
colegii lui Eminescu, Te-
odor V. Stefanelli, alergă 
să-i ducă vestea. Acesta  
„îl găsi pe Eminescu aple-
cat asupra unei foi scrise, 

la care ştergea şi îndrepta – era poezia de 
debut, „La mormântul lui Aron Pumnul”, pe 
care a scris-o plângând şi a publicat-o în 
broşura „Lăcrămioarele învăţăceilor gim-
nazişti la mormântul prea iubitului profesor 
Arune Pumnul”. În ziua următoare înmor-
mântării lui Aron Pumnul, Eminescu dispa-
re din Cernăuţi. 

 „La moartea iubitului dascăl, micul Mi-
hai lăcrimase prima dată în versuri – acea 
durere pricinuită de dispariţia marelui Om 
şi profesor preaiubit, fiind poate cea care 
i-a atins întâia dată struna ce a scos mai 
apoi sunete atât de profunde”, remarcă 
distinsul poet din Moldova, Nicolae Dabija.

Poezia de debut a lui Mihai Eminescu a 
atras atenția poetei ucrainene din Cernăuți 
Tamara Severniuk, care a tradus-o. „Am 
simțit durerea poetului și m-am străduit să 
găsesc în ucraineană cuvintele cele mai 
potrivite pentru a exprima cât mai deplin 
mesajul eminescian. Regretatul profesor 
Grigore Bostan m-a bucurat nespus de 
mult, spunându-mi că este cea mai bună 
versiune în ucraineană a traducerii poezi-
ei „La mormântul lui Aron Pumnul”, a ac-
centuat Tamara Severniuk, predispusă să 
realizeze și alte traduceri din creația emi-
nesciană. 

ALTAR 
AL LITERATURII 

ROMÂNE 
Aron Pumnul nu poate fi omagi-

at fără a nu-l aminti pe Eminescu, și 
invers. Numele dascălului este me-
reu alături de cel al genialului său 
elev. Poate istoria a dorit să păstreze 

pentru posteritate Casa de la 
Cernăuți în care a locuit Aron 
Pumnul, în care s-a format ca 
poet Mihai Eminescu. Anume 
ea, istoria, ne-a oferit șansa 
și nouă, trăitorilor de la înce-
putul secolului al XXI-lea să 
reparăm, să conservăm pentru 
vecii acest altar al literaturii 
române. Or, aici urmează să 
fie sediul Muzeului „Mihai Emi-
nescu” din Cernăuți.  Autorită-
țile locale i-au dat posibilitate 
comunității românești să rea-
lizeze această operă de mare 
însemnătate spirituală, iar ea 
trebuie să găsească cea mai 
eficientă variantă pentru a sal-
va Casa lui Aron Pumnul.  Ar fi 
cel mai frumos omagiu dedicat 
marelui bărbat al neamului. 

Cu 200 de ani în urmă, la 28 noiembrie 1818, în familia unor 
iobagi români din satul Cuciulata, județul Brașov, s-a năs-

cut viitorul „iubit profesor” al celui mai mare poet al națiunii 
române, Mihai Eminescu. El nu-i va cunoaște numele de fa-
milie, cu care fostul său învățăcel a intrat în istoria literaturii 
române și a celei universale, ci-l va ști de Mihăiță, feciorul că-
minarului din Ipotești, Gheorghe Eminovici, adus la Cernăuți 
să învețe la școala germană. Istoricii literari afirmă că acest 
calificativ – de dascăl venerat al lui Eminescu – este suficient 
ca să-i asigure lui Aron Pumnul „prețuirea postumă”. 
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Încă o scenă de iubire și respect între soacră și 
noră. Soacra:

 – Toată ziua stai pe net. Nu ar fi cazul să mai faci 
ceva? Spre exemplu, să uzi florile de afară.

 – Mamă, dar afară plouă, spune nora.
 – Ei și? Poți îmbrăca un impermeabil sau să iei 

o umbrelă.
* * *

Două doamne proaspăt măritate ies la o cafea. 
Una se laudă celeilalte:

 – Știi, dragă, am nimerit-o cum nu se poate mai 
bine cu măritișul. Am un soț ideal – nu bea, nu fu-
mează, are grijă de mine.

 – Și mie mi-a mers, spune cealaltă. L-am pus la 
încercare la capitolul fidelitate pe-al meu.

 – Cum asta?
 – L-am sunat de pe telefonul prietenei mele. 

Mi-a răspuns „Da, iubito”. Îmi recunoaște vocea din-
tr-o mie.

* * *
Feciorul îl sună disperat pe tatăl său:
 – Tată, ajută-mă! Soacră-mea a căzut în fântâ-

nă. Ce pot să fac?
 – Aruncă-i ceva de mâncare că apă are acolo 

suficientă.
* * * 

Se întâlnesc doi amici:
 – Ei, prietene, nu te-am mai văzut de mult! Aud 

că te-ai însurat. Cum arată soţia ta?
 – Minunat! Are pielea de piersică, ochii ca mure-

le, buzele ca cireşele, obrajii ca…
 – Fii serios! Asta nu-i soţie, e salată de fructe!

* * *
Un bărbat merge la bancă. Doamna de la ghișeu 

îl întreabă:
 – Cum vă numiți?
 – Po-po-popa Ma-ma-marin.
 – Sunteți bâlbâit?
 – Nu, tata a fost, iar funcționarul era un dobitoc.

* * *
Discuţie între doi prieteni.
 – Ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac?!  – întreabă 

un bărbat cu disperare.
 – Dar ce s-a întâmplat, prietene? Ce-i cu tine?
 – Afară toarnă cu găleata, tu nu vezi? Iar soţia 

mea este în oraş.
 – Ei, şi ce dacă? Soţia ta este o femeie deşteap-

tă! Intră ea într-un magazin!
 – Tocmai de aceea sunt aşa de disperat! S-au 

dus toate economiile noastre!
* * *

Soția merge să consulte un psihiatru:
 – Doctore, soțul meu se comportă foarte ciudat. 

După ce își bea cafeaua, mănâncă și cana! Nu ră-
mâne decât toarta!

Psihiatrul:
 – Da, este foarte ciudat. Toarta este cea mai 

bună parte.
* * *

Un polițist oprește o mașină:
 – Vă rog să prezentați permisul de conducere.
 – Îmi pare rău, dar am uitat.
 – L-ați uitat acasă?
 – Nu, am uitat să dau examenul.

* * *
– Domnule profesor, când folosim cuvântul “et 

cetera”? 
 – Atunci când vrem ca lumea să creadă că ştim 

mai mult decât spunem!

* * *
În timp ce examina o femeie, doctorul îi spune:
 – Inima, plămânii, pulsul și tensiunea arterială, 

sunt toate bune. Acum vreau să văd puțin, partea 
care vă bagă pe dumneavoas-
tră, femeile, în tot feluri de ne-
cazuri.

Femeia începe să se dez-
brace, dar este întreruptă de 
doctor:

– Nu! Nu! Nu vă dezbră-
cați! Doar scoateți limba!

Despărțire și regăsire mult dorită

Lilia a trăit toată viața în smerenie 
și frică de Dumnezeu. Era al patrulea 
copil din cei șapte pe care i-au adus 
pe lume părinții. De când se ține min-
te, mai în fiecare duminică sau zi de 
sărbătoare religioasă, bunica, iar mai 
apoi și mama, o luau de mânuță și 

plecau la sfânta liturghie pentru a 
asculta cuvântul Domnului. Așa se 
obișnuia în familia lor. Deși erau mulți 
copii și uneori posibilitățile financiare 
ale părinților erau limitate, cele patru 
fete și cei trei feciori nu au dus lip-
să de nimic. Tatăl Liliei a lucrat toa-
tă viața la o întreprindere din oraș și 
avea un câștig bun, care, alăturat la 
salariul de bucătăreasă de la școala 
din localitate, ce-l primea mama, aco-
perea cheltuielile acelei familii cu mai 
multe guri.   

Când s-a făcut mare, ca orice 
domnișoară, visa la un băiat bun, cu 
care să-și facă viața până la adânci 
bătrânețe. Cu Milucă au făcut cunoș-
tință în trenul ce venea de la Odesa. 
Rodica nu avea nici 17 ani împliniți 
și se întorcea de la mare fericită. Era 
pentru prima dată în viață când se 
odihnise vreo zece zile lângă necu-
prinsul valurilor. Nu văzuse niciodată 
marea până atunci. Și atunci când 
fratele mai mare, care construia case 
pentru odihniști pe malul mării, le-a 
făcut un asemenea cadou ei și suro-
rii mai mici, Lilia s-a bucurat nespus. 
Milucă revenea și el acasă după vreo 
șase luni de aflare la câștig. A obser-
vat-o chiar pe peronul gării din Ode-
sa când erau în așteptarea trenului, 
după cum i-a mărturisit el mai târziu. 
I-a mai spus că l-a frapat imediat ce 
a intrat în vorbă cu ea. Toată noaptea 
au stat de vorbă despre una, despre 
alta și nici nu au observat când pe 
fereastră în depărtare s-au ivit apele 

bătrânului Prut. La gară s-au despăr-
țit cu promisiunea de a se vedea în 
seara zilei următoare. Lilia a zburat 
parcă acasă pentru a-i aduce mamei 
vestea. Nu s-a prea bucurat femeia 
când a auzit una ca asta, deoarece 
își vedea odrasla la Colegiul de me-
dicină. Era un vis mai vechi al fetei de 
a-i ajuta pe oamenii aflați în suferință. 
Și mama o susținea în toate.

– Porți un nume de floare, vei 
avea și noroc, draga mamei. Dacă te 
mai faci și medic! 

Când a auzit de noua-i pasiune, 
femeia s-a mâhnit puțin. Vroia să-și 
vadă odorul cu o diplomă în mână.

– Ce are una cu alta. Nimic nu mă 
va împiedica să studiez, i-a spus fata. 
Doar nu fac mâine nunta.

Nu au făcut-o nici mâine, nici po-
imâine. În toamna acelui an Lilia a 
fost admisă la Colegiul de medicină 
din centrul regional, unde avea să 
studieze trei ani buni. Și fata s-a apu-
cat cu râvnă de carte pentru a obține 
profesia la care visa. Milucă s-a înfă-
țișat de multe ori la ei acasă, vorbin-
du-le părinților și fraților Liliei despre 
cele mai frumoase intenții pentru fiica 
și sora lor. Cei doi continuau să se 
vadă foarte des la oraș. În primăvară 
Lilia le-a spus părinților că ar vrea să-
și facă viața cu alesul inimii și că e 
timpul să înceapă pregătirile de nun-
tă. Toate avertizările mamei că nu ar 

fi cazul să se grăbească au fost za-
darnice.

– Le-am calculat bine pe toate, 
mamă. Vom lua un apartament cu 
chirie până voi termina studiile, iar 
apoi vom mai vedea, o ținea una și 
bună Lilia.

Nunta de vis, pe care cei doi ti-
neri și-au stabilit-o pentru început de 
Cireșar nu a avut loc. Speranțele lor 
aveau să se destrame doar cu o săp-
tămână înainte de cel mai important 
eveniment din viață. De unde și până 
unde s-a aflat că în perioada când a 
cunoscut-o pe Lilia, Milucă era în to-
iul pregătirilor de nuntă cu o altă fată. 
Pasiunea pentru fata cu ochi albaș-
tri l-a făcut s-o părăsească cu două 
săptămâni înainte de nuntă, ba și în a 
cincea lună de sarcină. Așa ceva Li-
lia, născută în zodia Scorpionului, nu 
i-a putut ierta. Îl iubea la nebunie și a 
suferit mult fata, dar l-a sfătuit să se 
întoarcă la copil. Milucă i-a mai ținut 
cărările mult timp ca la o vreme s-o 
lase în pace. Atât i-a spus la despăr-
țire:

– Oricum ai să fii a mea. Nu-s de 
vină că te-am îndrăgit.

Viața și-a reluat firul și decurgea 
în albia-i firească. Rana din sufletul 
Liliei se vindeca greu. A absolvit Co-
legiul de medicină și a fost angajată 
soră medicală la o grădiniță de copii, 
unde a lucrat puțin timp ca apoi să 
se transfere în calitate de felcer pe 
ambulanță. Lucra cu tragere de ini-
mă. Considera că a obținut ceea ce 

și-a dorit în viață. Trecuse demult de 
douăzeci și babele din sat, ori de câte 
ori venea pe acasă, o înscriau în ca-
tegoria fetelor bătrâne. Se cicatriza-
se și rana din suflet. În toată această 
perioadă întâlnise, cu diferite ocazii, 
mai mulți bărbați. Dar, nici unul nu era 
ca Milucă. Își dădea seama că nu l-a 
putut scoate din inimă. Ce-o fi făcut 
acum? Pe unde este? Aceste gânduri 
îi răscoleau sufletul seară de seară 
imediat ce rămânea față în față cu 
cei patru pereți. Într-una din nopți avu 
un vis ciudat. Se făcea de parcă înfia-
se un copil, care o strângea la piept 
și-i spunea atât de blând: „Mămica 
mea, atât de mult te-am așteptat!”. 
„Este un semn” – a străfulgerat-o un 
gând. Visul s-a repetat a doua și a 
treia oară. Le-a povestit părinților că 
a avut un vis ciudat și că are de gând 
să înfieze un băiat. În zilele următoa-
re echipa oamenilor în halate albe din 
care făcea parte și Lilia a fost chema-
tă de urgență la un caz de intoxicare. 
Era un băiețel de șase anișori. Când 
l-au examinat, medicii s-au îngrozit: 
copilul arăta neîngrijit de mult timp, 
iar ultima dată mâncase cu două 
zile în urmă. Medicii au luat decizia 
să-l spitalizeze pentru a-l readuce în 
stare normală. Mai apoi Lilia avea să 
afle că mama copilului era o alcoolică 
cronică și l-a părăsit, iar tatăl a ple-
cat la câștig, lăsându-l în seama unor 

fete din vecini. După externare băie-
țelul a fost predat la o școală-internat. 
De căutarea părinților se ocupau deja 
organele de drept. După mai multe 
procese judiciare, mama copilului, 
care se stabilise într-un sat din nordul 
Moldovei, a fost privată de drepturile 
părintești. Toată această perioadă și 
Lilia a bătut pragurile instanțelor de 
diferit grad pentru a aduna actele ne-
cesare înfierii copilului. Într-o zi a fost 
sunată de directorul casei-internat, 
care a rugat-o să intre. Când a venit, 
a informat-o că băiețelul, pe care-l 
vizitează, a găsit o fotografie pierdu-
tă de ea în curte. Mai spunea piciul 
că ”aceasta e mama mea”. Într-un 
sfârșit, după îndelungate așteptări, 
organele de resort au decis să i-l dea 
sub tutelă pe Cătălin. În ziua în care 
a venit să-l ia acasă pentru câteva 
zile pe băiețel, directorul a invitat-o 
să intre. În fotoliu ședea un bărbat, 
chipul căruia i s-a părut atât de cu-
noscut Liliei. Da, era Milucă, bărbatul 
pe care a încercat să-l scoată din su-
flet cu ani în urmă. În acea zi de iunie 
au plecat fericiți acasă pentru a nu se 
mai despărți niciodată. Ambii nu înce-
tează să-i mulțumească Celui de Sus 
pentru că le-a ajutat să se regăseas-
că, iar Cătălin-micuțul se bucură că 
în curând va avea o surioară, pe care 
o așteaptă cu nerăbdare. Cei mari, la 
rândul lor, savurează orice clipă pe 
care le-o oferă Domnul după regăsi-
rea mult dorită.                 

Dumitru VERBIȚCHI 

Câte surprize nu 
se întâmplă în 

această viață, de 
multe ori neplă-
cute chiar. Unele 
dintre acestea le 
înghițim mai ușor, 
fiind ajutați de oa-
menii din jur, peste 
altele – trece mai 
greu. Fericit este 
acela ce știe să 
treacă cu răbdare 
peste toate și să 
trăiască în această 
viață după princi-
piul: „Totul ce se 
face, se face în-
spre bine”.
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Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

Osteoporoza, afecțiunea gravă care fragilizează oasele. 
Când apare și de ce?

Datele statistice arată că femeile pierd 
în medie 5-7% din masa osoasă în primii 
trei ani de după instalarea menopauzei. Fe-

meile zvelte sunt la risc să facă osteopo-
roză. Ereditatea are și ea un rol important.

Printre factorii de risc controlabili sunt: 
fumatul și carența de calciu și vitamina D. 
Totodată și excesul de alcool este asociat 
cu pierderea osoasă și cu riscul de fracturi. 

Osteoporoza este o boală sistemică, ce 
duce la fragilizarea oaselor, prin scăderea 
rezistenței osoase, cu creșterea riscului 
apariției fracturilor, prin pierderea de țesut 
osos, asociată cu deteriorarea microarhi-
tecturii scheletale. Această patologie este 

prevalentă în rândul femeilor în postmeno-
pauză, dar apare și la femei mai tinere sau 
bărbați, care au alte boli cronice, sau care 

au factori de risc ce determină deminerali-
zarea osoasă. 

Osteoporoza apare mai frecvent odată 
cu înaintarea în vârstă, cu pierderea pro-
gresivă a masei osoase. La femei, pierde-
rea funcției ovariene care apare odată cu 
menopauza, accentuează pierderea osoa-
să rapidă, astfel încât majoritatea femeilor 
întrunesc criteriile de diagnostic pentru os-
teoporoză la vârsta de 70-80 de ani.

Fracturile la nivelul antebrațului au o 
frecvență mai crescută între 50 și 60 de ani, 

în schimb, fracturile de șold se dublează la 
fiecare 5 ani după vârsta de 70 de ani. Frac-
turile vertebrale multiple duc la scăderea în 
înălțime, deformări, dureri şi  disconfort ale 
coloanei vertebrale.

Chiar dacă unele fracturi rezultă în urma 
unor traumatisme majore, fracturile pe un 
os osteoporotic apar în urma unor trauma-
tisme mici, sau în urma căderilor de la ace-
lași nivel. Asociat densității osoase scăzute, 
există un număr de factori de risc pentru 
apariția unei fracturi: vârsta înaintată, defici-
tul de estrogeni, greutatea corpului, fumatul 
și excesul de alcool.

Bolile cronice inflamatorii, de exemplu, 
poliartrita reumatoidă, boala Parkinson, 
demența, scleroza multiplă, cresc riscul de 
apariție a fracturilor. 

Numită şi „maladia silenţioasă”, oste-
oporoza face parte din categoria bolilor 
asimptomatice, care evoluează fără simpto-
me până în stadiile avansate, când pacien-
tul începe să resimtă diferite dureri cauzate 
cel mai frecvent de complicațiile acestei 
afecțiuni.

În primii 20 de ani de viață, în orga-

nism  predomină procesul de formare de 
țesut osos, astfel că în jurul vârstei de 30 
de ani scheletul uman atinge un maxim 
de masă osoasă. După vârsta de 35 de 
ani, osul pierde încontinuu din substanţa 
sa. Pierderea progresivă a masei osoa-
se poate fi extrem de periculoasă pentru 
persoanele care nu au atins în prealabil o 
densitate osoasă crescută sau dacă pier-
derea osoasă este rapidă, crescând riscul 
de fracturi. 

Osteoporoza duce la scăderea în înăl-
ţime. Din fericire, este o boală care poate 
fi prevenită prin încetinirea procesului de 
pierdere osoasă, prin evitarea factorilor de 
risc și, mai ales, prin dobândirea unei mase 
osoase cât mai mari până la vârsta de 30 
de ani.

Ca modalități de prevenție se recoman-
dă evitarea sedentarismului, practicarea de 
mişcare fizică moderată de cel puţin 30 de 
minute pe zi, adoptarea unei alimentaţii bo-
gate în calciu şi proteine, aportul adecvat 
de vitamina D, evitarea fumatului şi a con-
sumului în exces de băuturi alcoolice, cafea 
şi sare.

Osteoporoza este o afecțiune caracterizată 
prin scăderea semnificativă a conținutului 

mineral osos, urmată de o creștere a fragilității 
osoaselor și, consecutiv, a riscului de fractură. 
Durerile de spate și fracturi ale încheieturii mâinii 
sunt primele simptome ale osteoporozei. Primele 
oase afectate sunt vertebrele.

FACEȚI MIŞCARE ŞI BEȚI LAPTE ZILNIC
Sedentarismul, alimentaţia săracă în calciu, alimen-

tele de tip fast-food, cafeina şi boli precum osteoporoza 
sensibilizează sistemul osos şi cresc riscul de fracturi.

Exerciţiile fizice, lactatele, brânzeturile şi ouăle vă pot 
ajuta să aveţi oase sănătoase. Unul dintre cei mai mari 
duşmani ai sistemului osos este osteoporoza, boală care 
are de regulă cauze endocrine şi care poate apărea şi la 
femei, dar şi la bărbaţi. Imobilizarea prelungită, produsele 
care conţin cafeină şi alimentele de tip fast-food sunt fac-
tori care slăbesc oasele.

* Sedentarismul este unul dintre motivele care pot 
duce la sensibilizarea oaselor. În lipsa solicitării fizice, or-
ganismul ia calciul din oase, pentru a-l folosi în alte sco-
puri. 

* Sunt recomandate mersul pe jos şi exerciţiile fizice, 
cel puţin o oră. Cei care lucrează mult timp la birou ar 
trebui să facă gimnastică cinci-zece minute la fiecare oră. 

* Alimentaţia săracă în calciu afectează oasele. 
* Medicii vă sfătuiesc să consumaţi zilnic două căni 

de lapte, 150-200 grame de brânză de vaci, telemea, caş 
şi 150  grame de carne fiartă. Persoanele care nu au pro-
bleme cu colesterolul pot consuma câte un ou în fiecare 
zi. Cei care au colesterolul ridicat pot mânca un ou la do-
uă-trei zile. 

* Recomandat pentru oase este şi supa din carne de 
vită, deoarece conţine cartilaje care au acid hialuronic. 
Acesta ajută la refacerea cartilajului şi la fixarea calciului 
în oase. 

* Fructele şi legumele conţin enzime ce ajută la fixa-
rea calciului în oase. În schimb, ciocolata, cacao, cafea-
ua şi băuturile de tip cola împiedică absorbţia calciului în 
organism şi sunt periculoase în special pentru copii. Nici 
produsele de tip fast-food, chipsurile sau sucurile acidu-
late nu trebuie consumate de către copii. Acestea conţin 
antimetaboliţi, substanţe chimice ce dau gust, însă împie-
dică absorbţia calciului şi a fierului.

* Pentru fixarea calciului în oase şi pentru prevenirea 
rahitismului, copiii au nevoie de vitamina D. Aceasta se 
poate lua din untură de peşte ori suplimente cu ulei din 

peşte, produse care se găsesc şi în magazinele naturiste. 
Tot pentru sănătatea oaselor, medicii vă sfătuiesc să staţi 
moderat la soare.

(Leacuri și terapii)
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BERBECUL. Ar trebui să dai dovadă 
de mai multă înțelegere, răbdare și echili-
bru în cadrul relației cu partenerul de via-
ță. Ai acum ocazia să lămurești anumite 
aspecte care țin de o relație de afaceri.  
Acordă o atenție deosebită la eventualele 

probleme legate de unele răsturnări de situație în do-
meniul  profesional. La sfârșitul acestei săptămâni va 
trebui să dai dovadă de mai multă prudență, atunci 
când vine vorba despre o călătorie. 

TAURUL. Începutul acestei săptă-
mâni sună promițător, la capitolul relații de 
prietenie. Ziua de joi se poate dovedi destul 
de tensionată, la capitolul relație cu cole-
gii de serviciu sau un proiect de muncă. 
Este bine să nu te lași influențat de unele 

comentarii. Este momentul potrivit pentru a da star-
tul unui proiect important, pe termen îndelungat. La 
sfârșitul acestei perioade este posibil să apară unele 
cheltuieli neprevăzute. 

GEMENII.  Chiar dacă mai există și 
unele momente de nemulțumire, în ceea 
ce privește relația cu superiorii, reușești să 
ajungi totuși la o stare de echilibru. Nu te 
lăsa implicat în discuții inutile cu un parte-
ner de afaceri sau cu un coleg de serviciu 

pentru că nu vei reuși să te faci înțeles. Spre sfârșitul 
acestei perioade te poți aștepta la apariția unor con-
flicte, certuri în cadrul relației de mariaj. 

RACUL. Ai acum ocazia să intri în 
posesia unor informații care te vor ajuta 
să lămurești unele aspecte care țin de un 
proiect destul de important de la locul de 
muncă sau în relația cu anumite persoane 
din colectivul de muncă. Este o perioadă în 

care poți beneficia de susținere din partea persoanei 
iubite. Acordă o atenție deosebită la eventualele pro-
bleme care pot veni de la prieteni. 

LEUL. În această săptămână sunt 
destul de multe aspecte pe care vrei să le 
lămurești acum dar, cu toate acestea, intui-
ția îți spune să faci „pasul înapoi”. Pe la ju-
mătatea acestei săptămâni va trebui să dai 
dovadă de mai multă prudență, dacă te-ai 

decis să pleci la drum lung. Pot fi reluate acum unele 
discuții care țin de relația sentimentală, având ocazia 
să intri în posesia unor informații, nu tocmai plăcute, 
despre partenerul de viață.

FECIOARA.  Începutul acestei săptă-
mâni se poate dovedi destul de agitat. Ești 
destul de nemulțumit în privința cheltuielilor 
pe care ești nevoit să le faci acum, fiindu-ți 
destul de greu să dai dovadă de chibzuin-
ță. Este posibil să apară unele probleme 

care țin de un eventual proces, un partaj, o moște-
nire. Există acum posibilitatea ca împrejurările să te 
forțeze pentru a lua unele decizii mai dificile, legate 
de cariera proprie.

BALANŢA. În perioada analizată ai 
ocazia să-ți iei un nou avânt, în ceea ce 
privește locul de muncă sau lansarea unui 
nou proiect profesional. Acordă o atenție 
specială la eventualele răsturnări de situ-
ație care țin de relația de cuplu. Este reco-

mandat să eviți semnarea oricărui contract de muncă. 
La sfârșitul acestei săptămâni poți primi o veste ne-
plăcută, venită de la mare distanță. 

SCORPIONUL. Chiar dacă te simți 
destul de epuizat, reușești totuși să te ri-
dici și să-ți continui calea. Atenție la even-
tualele conflicte cu colegii de serviciu. Vei 
ajunge la un consens cu partenerul de 
viață, lăsând unele lucruri de la tine. La 

sfârșitul perioadei analizate te poți aștepta la even-
tuale probleme care țin de bani, faptul că nu dispui 
de finanțare pentru achiziția unui obiect pe care-l 
dorești de cava timp. Evită sa dai bani cu împrumut 
la prieteni!

SĂGETĂTORUL.  Deși te poți con-
frunta cu o oarecare stare de nemulțumire, 
reușești totuși să-ți regăsești liniștea inte-
rioară, privind cu mai multă încredere la 
ceea ce ai de făcut, în plan profesional. Va 
trebui să dai dovadă de mai multă pruden-

ță în privința relației cu familia. Este posibil să fii ne-
mulțumit de relația sentimentală. La sfârșitul acestei 
săptămâni va trebui să acorzi atenție la deciziile pe 
care vrei să le iei. 

CAPRICORNUL. Dacă intuiția îți 
spune să te opreşti, înainte de a face un 
pas important, atunci este recomandat să 
stai și să analizezi în profunzime ce anu-
me ai de făcut. Nu te lăsa influenţat de 
bârfe, discuții inutile care ar putea să te în-

toarcă din drumul tău. La sfârșitul acestei săptămâni 
este necesar să cântărești cu atenție alternativele 
care țin de un contract de muncă. Este posibil să ai 
parte de surprize neplăcute venite din partea dușma-

nilor ascunși.
VĂRSĂTORUL. O perioadă în care 

poți avea parte de unele beneficii mate-
riale. Pe la jumătatea acestei săptămâni 
va trebui să dai dovadă de mai multă pru-
dență, dacă ai de făcut o călătorie pe alte 

meleaguri. La sfârșitul acestei săptămâni este posibil 
să reiei anumite discuții cu persoana iubită. Nu este 
exclus să revină în viața ta o iubire din trecut și să 

dorești să-i acorzi încă o șansă. 
PEȘTII. Ești oarecum neliniștit 

având un presentiment ciudat, care îți 
creează o stare de disconfort general, 
reușind să te concentrezi pe ceea ce ai 
de făcut. Nu te poți baza prea mult pe 

promisiunile făcute de prieteni, mai ales atunci 
când vorbim despre bani, finanțe. Te poți aștepta 
la tot felul de neplăceri venite din partea acestora. 
Nu se recomandă să faci cheltuieli de prisos. 

HOROSCOP
26.11-2.12.2018

Sărbătoarea toamnei la Casa de Folclor 
din Roșa Stâncă

Recent, într-o duminică minunată a acestei 
toamne aurii, locuitorii din suburbia cernăuțeană 
Roșa Stâncă s-au adunat, ca la biserică, la Casa 
de Folclor, unde se păstrează tradițiile și obiceiu-
rile poporului nostru, unde se vorbește și se cân-
tă în limba lui Eminescu. 

Parfumul crizantemelor a pătruns și în acest 
locaș al culturii, dând un farmec deosebit Sărbă-
torii toamnei, organizată aici de către conducă-
toarea cercului vocal, Elvira Marașciuc.

În sală au fost expuse darurile anotimpului 
belșugului. Este contribuția elevilor de la școala 
din localitate și a părinților lor. Dar cât de frumos 
a fost programul de concert! Elevii au recitat poe-
zii despre toamnă, au fost antrenați la un specta-
col cu roluri de „legume” și „fructe”. 

Prin cântecele și dansurile lor elevii le-au cre-
at o dispoziție bună spectatorilor. Au cules multe 
aplauze Carina Balan și Diana Podolean cu cân-
tecele interpretate de ele. 

„Toamna fermecată” a demonstrat că Roșa 
Stâncă niciodată nu a dus lipsă de talente. 

Valentina MARAŞCIUC, 
profesoară la Școala medie incompletă nr. 

17 de la Roșa Stâncâ

LA CERNĂUȚI VOR AVEA LOC  ZILELE FILMULUI ISTORIC ÎN BUCOVINA

Deschiderea Zilelor Filmului Istoric în 
Bucovina va avea loc în Sala Roșie a Uni-
versității Naționale din Cernăuți în data de 
22 noiembrie (ora 10.00). După deschidere, 
studenții de la Catedra de Limba Română 
și Clasică, de la Facultatea de Limbi Străine 
și Facultatea de Istorie vor viziona filmul de 
scurt metraj „Timeless Love” / „Iubire fără 
sfârșit”  (regia Ștefan Marin și Ștefan Neagu 
- 2018) și documentarul austriac „Pe scară 
în cușca cu lei” / „Leiter in der Lowengrube”, 
care va fi demonstrat cu sprijinul Ambasadei 
Austriei la București.

În aceeași zi, la ora 14.00, Fundația 
de Binefacere a Evreilor din Cernăuți „Hes-
ed- Shushana” (str. Kobyleanska, nr. 53) va 
găzdui cel de al doilea eveniment din cadrul 

Zilelor Filmului Istoric în Bucovina. Va fi de-
monstrat documentarul românesc „Și lespezi-
le vorbesc” (2016) despre cimitirele evreiești 
din Bucovina și Moldova, dar și filmul istoric 
„The Decent One”, adus  cu sprijinul Amba-
sadei Austriei la București.

În data de 23 octombrie, începând 
cu ora 17.00, Societatea pentru Cultura Ro-
mânească „Mihai Eminescu” din Cernăuți va 
găzdui o seară cinematografică românească 
în timpul căreia, românii din nordul Bucovinei 
vor avea posibilitatea să vizioneze două filme 
istorice românești: „România – 100 de ani” de 
Agerpres (2018) și  „Brașov 1987. Doi ani mai 
devreme” (2017), documentar oferit de TVR și 
Mioritics.

În data de 24 octombrie, organiza-

torii (membrii „Bukowina Alpineverein” din 
Vatra Dornei și Centrul Media BucPress din 
Cernăuți) vor dialoga în direct cu bucovine-
nii în cadrul emisiunii „Dialoguri bucovinene” 
la Radio Cernăuți, iar unul dintre cele mai 
apreciate filme ale festivalului va fi difuzat de 
BucPress TV.

Parteneri în Cernăuți ai derulării acestui 
proiect sunt: Societatea pentru Cultura Ro-
mânească „Mihai Eminescu” din regiunea 
Cernăuți, Centrul de Studii Românești din 
cadrul Universității Naționale din Cernăuți 
și  Fundația de Binefacere a Evreilor din Cer-
năuți „Hesed-Shushana”. Moderatorul celor 
trei întâlniri cu cernăuțenii va fi Marin Gher-
man, președintele Centrului Media BucPress. 
Bucovinenii vor avea posibilitate să discute 
cu expertul  Mihaela Toader de la Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului și Me-
moria Exilului Românesc din București, dar și 
cu istoricul Emilian Dranca, președintele „Bu-
kowina Alpineverein” din Vatra Dornei.

În perioada 28-30 noiembrie, Zile-
le Filmului Istoric în Bucovina se vor muta 
spre sud, la Vatra Dornei, pentru a bucura și 
românii din județul Suceava cu filme istorice 
de calitate.

În perioada 22-24 noiembrie, la Cernăuți se vor desfășura Zilele 
Filmului Istoric în Bucovina. Cernăuțenii vor avea posibilitatea 

să vizioneze șase filme istorice, patru dintre ele fiind produse în 
România. Zilele Filmului Istoric în Bucovina au loc la Cernăuți 
din inițiativa asociației „Bukowina Alpineverein” din Vatra Dornei 
în parteneriat cu Centrul Media BucPress din Cernăuți.

Vă invităm la seara Cinematografiei românești, organizată de Centrul Media BucPress la sediul Societății pentru 
Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți în data  de 23 noiembrie, ora 17.00.

Vor fi proiectate două documentare „Marea Unire. România – 100 de ani” de Agerpres (2018) și  „Brașov 1987. 
Doi ani mai devreme” (2017), documentar oferit de TVR și Mioritics.

Mai multe detalii despre Zilele Filmului Istoric în Bucovina (documentare, locații, întâlniri) în comunicatul de 
presă ce urmează:

 Comunicat de presă:

• Curiozități

 Cel mai înalt vulcan din lume este 
Llullaillaco, situat între Chile şi Argentina, în 
apropierea deşertului Atacama. Conul său, 
acoperit de gheţuri, se găseşte la 6.723 metri 
deasupra nivelului mării. 
 Pe râul Rein există o localitate, unde 

ecoul repetă cuvântul de 20 de ori. Iar în 
Franţa, lângă podul Verden, se află 2 turnuri 
la 60 de metri distanţă unul faţă de celălalt. 

Dacă stai între ele şi strigi, poţi auzi ecoul cu-
vântului de 20 de ori.
 Jocurile olimpice din Grecia Antică 

erau organizate în cinstea Herei, soţia zeului 
suprem, Zeus. 
 Mamiferul cu cea mai înaltă temperatură 

constantă a corpului (de 42 grade C)  este lupul. 
 Sediul ONU din New York este un 

important punct turistic, primind în fiecare zi 
1.000-2.000 de vizitatori de toate naţionalită-
ţile şi de pe toate continentele. Din anul 1952, 
când i-a fost permis publicului să viziteze 
această uriaşă clădire, peste 50 milioane de 
turişti străini au fost conduşi prin acest labirint 
contemporan de  către ghizi care ştiu să dea 
explicaţii în 24 de limbi; pentru surdo-muţi 
sunt ghizi care vorbesc prin semne. 

 Regretatul sculptor cernăuţean, 
Dumitru Gorşcovschi, în trecut i-a înveş-
nicit pe marii bărbaţi ai neamului româ-
nesc. La Boian a înălţat monumentul lui 
Ion Neculce, la Voloca şi Ostriţa a dez-
velit câte un bust lui Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, iar în Moldova (la Floreşti) şi la 
Cernăuţi a înălţat câte un monument lui 
Mihai Eminescu.   
 Marea Piramidă  a lui Keops conţine 

suficientă piatră încât să poată fi construit un 
zid înalt de 50 cm, care să înconjoare planeta 
la Ecuator. 
 Irlanda este singura ţară europeană în 

care nu există şerpi. 
Selectate de Octavian VORONCA

or. Cernăuţi
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În acest sfârșit de noiembrie, 
când iarna încearcă să intre tot 
mai insistent în drepturile sale, 
cea mai tânără dintre colabora-
torii micului nostru colectiv ga-
zetăresc, doamna

Mihaela
BOVGAR

din orașul Cernăuți îşi marchea-
ză ziua de naștere. În cea de-a 
22-a zi a lui noiembrie la domnia 
sa a poposit încă un an minunat al tinereţii. La frumoa-
sa zi aniversară din floarea vieţii, este felicitată cu căl-
dură de către scumpul soţ, de părinţi, de părinţii-socri, 
prieteni şi rude, care vin să-i ureze tot binele de pe 
acest pământ şi s-o asigure de toată dragostea lor. 
Draga noastră!

Să ai în viaţa ta mult soare,
În inimă un dulce foc
Din cer la tine să coboare
Virtuos şi tot ce e frumos.
Şi să-ţi aducă-n dar iubirea,
Să-ţi vegheze norocul o stea
Şi să-ţi închine fericirea,
Iar sănătatea să ţi-o dea. 

La aceste frumoase urări din partea celor dragi, ne 
alăturăm și noi, colegii, care-i suntem alături zi de zi, 
pentru a-i spune un „mulțumesc pentru că exiști”, „să 
ne trăiești la mulți și fericiți ani” și „să ai parte de sănă-
tate și fericire multă”.

Când orologiul nopţii a limitat hotarul 
Şi cu bătăi scurte a mai trecut un an, 
În cinstea tinereţii am ridicat paharul, 
Urându-ţi: sănătate şi un sincer 
LA MULŢI ANI!

Îţi mai dorim ca anii, care vor veni de-acum înainte 
să fie încărcaţi cu realizări şi succese, iar sănătatea şi 
norocul să-ţi fie călăuză pe tot parcursul vieţii.

• AVIZ

Expoziția de Artă 
Contemporană „RECONSTITUIRI”

Centenarul Marii Uniri (1918-2018) este o dovadă de netăgăduit că spiri-
tualitatea românească odată închegată nu mai poate fi destrămată sau luată 
de cineva, asemenea Credinţei. Sensibilitatea, cultura îi înalţă şi îi uneşte pe 
oameni, îi face mai demni şi mai buni.

Arta reuşeşte să trezească noi speranţe şi să deschidă porţile spre o lume 
a imaginarului ce are puterea de a face imposibilul posibil.

Câţiva artişti români bucovineni din diferite generaţii: maeştrii Constantin 
Flondor, Maria Coţofan (Sârbu) şi Ion Sveclă şi mai tinerii artişti consacraţi 
Mihai Chiseliţă, Nicolae Chiseliţă, Gheorghe Dârda, Ştefan Purici, Alexandru 
Timciuc şi Gheorghe Zvarici aduc prin subtilităţile penelului omagiu Pământu-
lui din care au fost modelaţi. 

Consacrată Zilei Bucovinei şi Centenarului Marii Uniri, Expoziţia de Artă 
Contemporană „Reconstituiri” invită publicul la o redescoperire a unor noi va-
lenţe ale autenticului şi identitarului în dialog cu imaginarul la Centrul Cultural 
Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi în perioada 24-27 noiembrie 2018 
şi la Consulatul General al României la Cernăuţi în intervalul 28 noiembrie - 2 
decembrie 2018.

  Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”
 Cernăuți

ÎN ATENŢIA 
CITITORILOR!

Dacă doriţi ca felicitările şi publici-
tatea Dumneavoastră să apară la timp, 
Vă rugăm să le expediaţi pe adresa 
redacţiei până în ziua de marţi a săptă-
mânii de apariţie a ziarului, indicând şi 
datele de contact (numărul de telefon 
şi E-mail) pentru a clarifica mai multe 
detalii despre sărbătorit.

Colectivul redacției

La 22 noiembrie, doamna 
Natalia

AFANAS-BALCAN
din s. Costiceni, raionul Noua 
Suliță, îşi adaugă încă o crizan-
temă mirositoare la buchetul 
vieții. 

Cu acest prilej, în jurul me-
sei de sărbătoare, cu sincere 
urări de sănătate, se adună toţi 
cei dragi inimii –  soțul Claudiu, feciorul Alexandru, fii-
ca Anastasia, sora Nelea, părinții Vasile și Valentina, 
sora Ana împreună cu cumnatul Dan, fratele Teodor 
cu cumnata Tatiana și scumpii nepoței Andreica, Matei 
și Elisabeta. Toţi îi doresc sărbătoritei să fie sănătoasă 
şi fericită, să aibă parte de zile senine, de noroc şi 
bunăstare.   

Pentru ziua ce-a sosit, 
Zi frumoasă pentru tine,
Îți dorim tot ce-i mai scump,
Ce-i mai bun pe-acest pământ!
Să fii mereu sănătoasă,
Viața fie-ţi mai frumoasă,
Necazurile să dispară,
Să nu știi de zi amară.
Să-ți dea Domnul bucuria vieții,
Să nu știi umbra tristeții,
De la Dumnezeu putere,
De la cei dragi mângâiere.
Cei de jos să te ajute,
Cei de sus să nu te uite,
Să-ți fie portmoneul mereu umplut cu bani,
Iar noi îți zicem un simplu „La mulți ani!”.

În acest sfârşit de toamnă aurie, la 18 noiembrie, 
doamna 

Lilia
ILIESCU

din satul Buda Mare, raionul Herţa, lucrătoare la Ofi-
ciul poştal din localitate, şi-a sărbătorit ziua de naştere, 
adunându-şi la buchetul vieţii încă o frumoasă floare. 

Cu această ocazie, la felicitările primite din par-
tea celor dragi din familie şi a colegilor de muncă, se 
alătură şi colectivul redacţiei „Libertatea Cuvântului”, 
dorindu-i multă sănătate, că-i mai scumpă decât toate, 
bunăstare şi fericire, optimism şi voie bună, succese 
în activitatea cotidiană şi realizarea tuturor viselor.

Un car plin de tinereţe,
Fără griji, fără tristeţe,
Bucurie, viaţă lungă, 
Necazul să nu vă ajungă,
Fericire, mult noroc
Cu tot neamul la un loc.
Dumnezeu să vă păzească,
Cu puterea Sa cerească.
La mulți ani!

Cu prilejul marii sărbători creștine – Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – îi felicităm pe toți cititorii noștri, care 
poartă numele Mihail, Mihaela, Gavril și Gavriil, cu prilejul Zilei numelui. Le dorim ca patronii lor cerești, cu scutul, să-i 

apere de toate relele, iar cu crinul alb să le purifice sufletele, să-i întărească în credință. 
Mulți ani și toți luminoși! 

Acest sincer mesaj este 
adresat doamnei

Cristina
GOSTIUC

din satul Mahala, raionul 
Noua Suliţă, care în aceste zile 
splendide de Brumar şi-a adu-
nat încă o frumoasă floare la 
buchetul tinereţii. 

Doamnă Cristina, noi, colegii 
de la „Libertatea Cuvântului”, îţi dorim din tot sufletul 
multă sănătate, imense bucurii şi fericire, bunăstare şi 
armonie în familie, succese în toate şi împlinirea tutu-
ror dorinţelor, să te bucuri întotdeauna de dragostea 
soţului şi de gingăşia scumpei fiice, de stima şi susţi-
nerea celor dragi şi apropiaţi din familie.     

De ziua ta noi îți 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 copil.
Noi iți dorim ca drumul vieții
Să-ţi fie presărat cu flori
Și în fiecare dimineață
Să-ţi zâmbească soarele în zori.

La mulți ani și toți încununați de succese 
și fericire!

În a 19-a zi a lui Brumar, doamna
Gheorghina
TODORIUC

din Ropcea, raionul Storojineț, a rotunjit frumoasa și onorabila vârstă de 95 de ani. 
Toamna târzie a bătut la geamul ei cu o crenguță încărcată de frunze aurii, iar în casă au 
pătruns parfumul de crizanteme și aroma de mere coapte. I-au încălzit inima veștile bune 
de la copii, nepoți și strănepoți, împrăștiați în lumea mare – în mai multe țări și continente. 
Doamna Gheorghina, gospodină bună și înțeleaptă, mamă și bunică grijulie, încearcă cu 
gându-i senin să ajungă la fiecare copil al ei, care își poartă şi ei argintul anilor la tâmple, 
la fiecare nepot, unii dintre ei devenind chiar vedete, apreciate în țară și peste hotare, la 

strănepoții, care caligrafiază literele în caietele școlare sau 
fac primii pași de sine stătător.  Așteptarea este profesia ei 
de jumătate de veac…

Cu ocazia acestui onorabil jubileu, casa părintească de la Ropcea se umple din nou 
cu vocile domoale, zglobii ale celor dragi. Ei toți îi urează din suflet scumpei mame mul-
tă sănătate, tihnă sufletească și numai bucurii, care ar putea întări o inimă de mamă, 
bunică şi străbunică. 

Mulți ani cu sănătate îi urăm și noi, cei de la redacția ziarului „Libertatea  Cuvântu-
lui”, căci doamna Gheorghina Todoriuc ne este o cititoare fidelă, așteptând cu nerăb-
dare fiecare număr al ziarului.

La mulți ani, scumpă mamă! 
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Se află în lumina reflectoarelor încă din copilărie și 
a lansat de-a lungul timpului numeroase hituri, ultimul 
dintre ele fiind „Pe drum” (împreună cu Edward Sanda). 
Pe lângă cariera muzicală, Andreea Bălan face parte, de 
șapte ani, din juriul show-ului de transformări „Te cu-
nosc de undeva!”. Este una dintre cele mai iubite artiste 
autohtone, dar este și o femeie împlinită, pregătindu-se 
să devină mamă pentru a doua oară. Sunt o mamă tole-
rantă, foarte gingaşă și o alint foarte mult pe fetița mea. 

Andreea se declară o persoană împlinită, mărturisind 
că în momentul de față are tot ce își dorește. „Eu nu cred 
în Destin. Cred că suntem făuritorii propriului destin, 
noi ne creăm drumul. Dacă îți dorești cu adevărat ceva, 
chiar poți să realizezi. Cred că toți oamenii s-au născut 
pentru a fi de succes și pentru a-și îndeplini visurile. 
Unii reușesc, într-adevăr, pentru că ei cred că vor reuși. 
Unii aspiră, nu văd calea, dar știu scopul, iar într-un fi-
nal cumva vor găsi calea să ajungă la scopul lor, pentru 
că tot timpul vor emite în Univers gânduri pozitive, de 
prosperitate, de fericire, și atunci Universul le răspunde. 
Cred foarte mult în Legea Atracției”, consideră cântărea-
ţa Andreea Bălan.

În general, cântăreaţa este foarte exigentă atunci când 
vine vorba despre cariera sa: este dură cu dansatoarele, 
face coregrafii solicitante, îşi ceartă echipa atunci când 
programul nu este respectat. Dar, ea se schimbă complet 
atunci când vine vorba despre familie. Este tolerantă, li-
niştită şi gingaşă.

ARTISTĂ DE SUCCES ȘI FEMEIE 
ÎMPLINITĂ, ANDREEA BĂLAN 

MĂRTURISEȘTE CĂ VIAŢA I S-A 
SCHIMBAT TOTAL DE CÂND A DE-
VENIT MAMĂ. CÂNTĂREAŢA FACE 
ACUM DEZVĂLUIRI IMPORTANTE 
DESPRE PERIOADA FRUMOASĂ PE 
CARE O TRAVERSEAZĂ, DESPRE 
CARIERĂ ȘI NU NUMAI. 

Cântăreața Andreea BĂLAN, 
în rolul de mamă


