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Libertatea Cuvântului, lider incontestabil
al presei românești din Ucraina

Toată lumea știe că presa scrisă din
Ucraina nu trăiește cele mai fericite timpuri.
Pe fondul crizei economice foarte multe publicații dispar de pe piața informațională sau
sunt nevoite să apară doar online. Dar cum
arată piața media românească din regiunea
Cernăuți? Trebuie să recunoaștem că situația este dramatică. Tirajele scad de la an la
an și nu fiecare poate face faţă provocărilor
timpului. Pentru etnicii români existența mijloacelor de informare este foarte importantă
din punctul de vedere al păstrării identității
naționale. Evident nici aici lucrurile nu sunt
foarte clare. Între redacțiile românești apar
diferite dispute despre faptul cine este mai
bun și mai tare. Unii stau cu mâna întinsă
pe la București și se laudă că anume ei sunt
cei care au grijă de propășirea neamului românesc pe aceste meleaguri. Statul român
le dă crezare și le alocă în fiecare an zeci
de mii de euro. E treaba lor, atât doar că
politicile promovate de aceste redacții nici
pe departe nu corespund necesităţilor informaţionale ale românilor bucovineni. Se
spune că modestia este o virtute. Dar de
data aceasta suntem nevoiți să renunțăm la
ea și să spunem sus și tare că Libertatea
Cuvântului este cel mai citit ziar românesc
din Ucraina. În 2019 numărul abonaților a
crescut semnificativ. Avem peste 5.000 de
abonați și un tiraj săptămânal de 6.000 de

exemplare. La prima vedere
nu pare o cifră impresionantă, însă în alte redacții situația este cu adevărat jalnică.
Vom respecta regulile bunei
cuviințe și nu vom anunța
cifrele. Statistic vorbind, Libertatea Cuvântului se poziționează pe locul doi după
numărul de abonați în rândul
tuturor ziarelor din regiunea
Cernăuți, inclusiv a celor
de limbă ucraineană. Lider
neschimbat al audiențelor
rămâne ziarul ucrainean
Molodyi Bukovyneț. Evident
că noi nu putem concura cu
un ziar de limbă ucraineană, atâta timp cât românii
din zonă reprezintă doar 20
la sută din numărul total al
populației regiunii Cernăuți.
Oricum, reconfirmăm că Libertatea Cuvântului rămâne
ziarul favorit al românilor din
Ucraina. Pentru noi este important că am
reușit să câștigăm încrederea celor 5 mii
de familii de buni români, în casele cărora
ajunge ziarul nostru. De asemenea, pagina
web Lyberti.com, înființată cu aproximativ 2 ani în urmă, adună aproape 5.000 de

Regiunea Cernăuți:
Peste 80 de polițiști
de patrulare au demisionat în 2018

Poliția de Patrulare din regiunea Cernăuți duce lipsă de cadre calificate în proporție de
25 la sută. Potrivit lui Artur Șkrob, șeful instituției, 88 de angajați au demisionat în 2018. „Unii
polițiști au fost transferați la Direcția principală a poliției, alții – în subdiviziunile aflate în alte
regiuni ale țării. Șase
persoane care și-au
dat demisia au activat
pe bază de voluntariat”, a comunicat Șkrob,
precizând totodată că
în urma concursurilor
publice de angajare
au fost selectați 26 de
specialiști. Reamintim
că anterior, aflat în vizită la Cernăuți, ministrul de Interne, Arsen
Avakov, a declarat că,
începând cu 1 ianuarie
2019, salariile polițiștilor vor fi majorate cu 30
la sută și urmează să
ajungă la aproximativ
9.200 grivne.
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abonați pe Facebook și până la 30.000 de
accesări zilnice. Până la urmă, încrederea
cititorilor contează cel mai mult. Vă mulţumim că sunteţi alături de noi!
Colectivul redacției Libertatea
Cuvântului

Opt case ilegale
de schimb valutar, descoperite
în regiunea Cernăuți

Adresele caselor ilegale de schimb valutar
au fost făcute publice de
către Banca Națională.
În 2018 Banca Națională
a Ucrainei (BNU) a verificat activitatea a circa 1,1
mii de case de schimb
valutar din toată țara. În
total au fost identificate
78 de astfel de case, care
funcționau ilegal în regiunile Kiev, Harkiv, Donețk,
Lviv,
Ivano-Frankivsk,
Cerkasy, Cernăuți, Mykolaiv, Rivne și Dnipropetrovsk, anunță Serviciul
de presă al BNU. Șase
case ilegale de schimb
valutar funcționau la Cernăuți, alte două la Boian
și Vijnița.
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P.S. Stimaţi cititori! Libertatea
Cuvântului vă oferă în dar un Calendar creştin ortodox (stil vechi
şi stil nou) pe anul 2019. Solicitaţi
Calendarul de la factorii poştali din
localitatea Dumneavoastră.

Buletinul
meteo
Joi

17

ianuarie

Vineri

18

ianuarie

Sâmbătă

Duminică

Luni

ianuarie

ianuarie

ianuarie

19

20

21

Marți

22

ianuarie

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Miercuri

23

ianuarie

LC

Eveniment

Joi, 17 ianuarie 2019

3

Ce ne așteaptă în 2019?

UCRAINA. Potrivit experților, 2019 va fi un an de evenimente politice și economice.
Politologul ucrainean, Volodymyr
Fesenko, consideră că anul curent
va fi marcat în primul rând de scrutinele prezidenţial şi parlamentar.
În acelaşi timp, expertul spune că
există o criză de încredere pe scară largă a alegătorilor faţă de actuala clasă politică. După opinia lui,
aproximativ 7-8 partide pot trece
în Rada Supremă. Din acest motiv, va fi dificil pentru parlament să
creeze o coaliție stabilă. Preşedintele Comitetului Economiştilor din
Ucraina, Andrii Novak, constată
că în plan economic 2019 pentru
Ucraina va fi similar cu anul trecut.
„În ajunul alegerilor, ucrainenii
se pot aștepta la tradiţionalele cadouri sociale. Unul dintre ele este
așa-numita mărire a pensiilor pre-

văzută în Bugetul de stat pentru
anul 2019 nu de la 1 ianuarie, ci de
la 1 martie. Exact cu o lună înainte
de alegerile prezidențiale”, spune
Novak. Potrivit expertului, în ajunul
alegerilor pentru Rada Supremă,
ne putem aştepta şi la ridicarea
standardelor sociale. În ciuda alegerilor, Bugetul pentru anul 2019
se aseamănă practic cu cel precedent. Astfel nu ne putem aştepta
la schimbări în politica economică.
Potrivit Ministerului de Finanţe, în
2019 salariul mediu în Ucraina va
constitui circa 10.000 grivne.
ÎN LUME. Experții Saxo
Bank au publicat un raport în care
prognozează principalele evenimente care pot afecta lumea în
anul 2019. Germania va intra în
recesiune, Trump îl va concedia
pe șeful Rezervei Federale, Apple
va achiziționa producătorul auto

Tesla, iar PIB-ul va dispărea din
calculele economiștilor.
Cea mai apocaliptică prognoză a
Saxo Bank vizează emisfera Vestică
a Pământului, care va fi afectată de
furtuna solară, din cauza unei explozii pe suprafața Soarelui, de clasa
X. Analiștii băncii explică că în anul
2019 începe cel de-al 25-lea ciclu al
activității solare și o explozie puternică pe suprafața astrului este una
foarte probabilă. Cataclismul cosmic
ar putea distruge majoritatea sateliților de comunicații. În infrastructura
electrică și de transporturi din emisfera Vestică va izbucni un haos.
Comunicarea terestră și aeriană,
care depinde de GPS, va fi paralizată. Potrivit estimărilor Saxo Bank,
pierderile s-ar putea ridica la două
trilioane de dolari. Cu astfel de prognoze pentru anul 2019 vin experții
Saxo Bank într-un raport anual.

STATISTICI SUMBRE:
CIRCA UN SFERT DINTRE
UCRAINENI TRĂIESC SUB
PRAGUL SĂRĂCIEI

Potrivit Comitetului de Stat de Statistică, în Ucraina mai mult de 30% din cetățeni câștigă mai puțin de 1.853 de grivne pe lună. În primele 6 luni ale anului
2018 ucrainenii au cheltuit circa 40% din veniturile obținute pentru achiziţionarea
de alimente, servicii comunale, îmbrăcăminte și tratament medical. Potrivit directorului executiv al Fundației Blazer, Oleg Ustenko, conform Cartei ONU, o persoană care cheltuiește aproximativ 5 dolari pe zi este considerată a fi sub pragul
sărăciei. Expertul observă că în Ucraina, salariul minim nu îndeplinește aceste
standarde. Alţi economişti ucraineni vorbesc despre succesul Chinei, care a implementat un model de succes pentru combaterea sărăciei. Anterior, aproximativ
60% din populația acestei ţări trăia sub pragul sărăciei. Datorită forţei de muncă
ieftine și deschiderii pieței interne, China a reușit să atragă companii străine și
investiții în țară. Este demn de remarcat faptul că cel mai înalt nivel al salariului
minim în Ucraina a fost înregistrat în 2013. La acea vreme salariul minim era de
140 dolari SUA, iar în 2016 s-a redus la 58 dolari. La etapa actuală salariul minim
pe economie constituie 3,7 mii grivne, aproximativ 143 de dolari.

România va încerca să blocheze PLANTE ȘI ANIMALE DE PE PĂMÂNT
VOR CREȘTE PE LUNĂ
„Nord Stream-2"

România, care prezidează în prezent
Uniunea Europeană, va accelera lucrările
privind amendamentele care ar putea împiedica punerea în aplicare a conductei de
gaz ruso-germane „Nord Stream-2”, anunţă
Radio Polonia. Construcția a fost deja blocată de două țări, care anterior au prezidat UE

– Austria și Bulgaria. Este vorba despre modificarea directivei UE privind gazele, care
ar trebui să asigure că toate conductele de
gaze din cadrul comunității sunt acoperite de
legislația europeană. Oponenții schimbărilor
sunt Germania, Olanda și Austria.
Anterior, Statele Unite au declarat că
„Nord Stream-2” subminează securitatea

Ucrainei. Ambasadorul SUA în Germania,
Richard Grenell, a trimis scrisori unui număr
de companii germane, în care a declarat că
există riscul de impunere de sancțiuni în
legătură cu implementarea proiectului gazoductului rusesc „Nord Stream-2”. Diplomatul a afirmat că firmele care sprijină

construcția „Nord Stream-2” și a conductei
de Sud care traversează Turcia, subminează în mod activ securitatea Ucrainei și a
Europei. În acelaşi timp, preşedintele Gazprom-ului rus, Alexei Miller, este convins
că livrările de gaze prin „Nord Stream-2”
vor începe conform planului – începând cu
1 ianuarie 2020.

Premieră
mondială,
marcată de dispozitivul
spațial trimis de China
pe fața nevăzută a Lunii.
Într-un experiment fără
precedent, oamenii de
știință au trimis semințe
și animale de pe Pământ,
pentru a studia felul în
care acestea s-ar putea
adapta în noul mediu.
China a devenit prima
ţară din lume care a reuşit să plaseze cu succes un dispozitiv spaţial
pe faţa nevăzută a Lunii,
în cadrul unei misiuni ce
face parte din ambiţiosul
program spaţial al acestei ţări. Sonda Chang'e
4, denumită după zeiţa
Lunii din mitologia chineză, a purtat la bordul ei
un modul de asolizare şi
un rover autonom. Acesta din urmă are misiunea de a explora
suprafaţa selenară şi de a realiza mai
multe experimente ştiinţifice. Printre ele
se află şi măsurarea conţinutului de apă
din scoarţa Lunii şi a radiaţiei lunare, folosind un instrument creat de o echipă
de cercetători germani. Sonda Chang'e
4 a transportat la bordul ei şi seminţe,
care vor fi utilizate în cadrul unui experiment ce vizează cultivarea unor legume

într-un habitaclu ermetic pe suprafaţa lunară. Astfel, au fost duse pe Lună
semințe de cartofi și semințele unui tip
de creson sălbatic, precum și viermi de
mătase, aflați încă în stadiul de larve.
„Vrem să studiem respirația semințelor
și procesul de fotosinteză pe Lună”, a
explicat Xie Gengxin, omul de știință din
spatele acestui experiment, potrivit Xinhua, agenția publică de presă din China.
Pagină realizată de Mihai URSU
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Închinarea la luceafăr

LC

„CU DULCI CUVINTE ÎȚI ȘOPTESC DE DOR…”
A

șa scria în una din primele sale poezii – „La Bucovina” –
adolescentul Mihai Eminescu, pornind de la Cernăuți în
spațiul larg românesc, cu durerea încă nepotolită și cauzată
de pierderea grea – moartea iubitului său profesor, Aron Pumnul. De „dulcea Bucovină” își va aduce aminte toată viața,
acest meleag de lumină pătrunzând în „ale sorții plângeri și
surâse”. Dulcea Bucovină îi rămâne recunoscătoare și peste
vremurile eterne pentru el. Cuvântul și geniul eminescian îi
adună pe românii bucovineni în jurul ideii esențiale și vitale
pentru ei – de a se menține ca neam în acest spațiu mioritic.
Pentru ei Eminescu a fost și rămâne un altar unde primesc
blagoslovirea spirituală și se citește din cartea dăinuirii românității.

CITINDU-L PE EMINESCU

Omagierea aniversării a 169-a a nașterii poetului nostru național și Zilei Naționale a Culturii Românești la Cernăuți a început cu recitalul de poezie eminesciană
„Eminescu în suflet și în gând”, organizat de Centrul Bucovinean de Artă (președinte
Iurie Levcic) și Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (președinte
Lilia Govornean). Cu regularitate, acum a paisprezecea oară, Societatea Scriitorilor
Români din Cernăuți (președinte Ilie T. Zegrea), fiind susținută de alte societăți național-culturale românești, desfășoară la Gimnaziul nr. 6 „Duminica versului eminescian”
(evenimentul a avut loc duminică, 13 decembrie). Acest concurs al declamatorilor se
bucură de popularitate în rândurile elevilor din școlile românești din regiune. Se în-

cearcă chiar organizarea etapei raionale de recitare a poeziilor eminesciene. Pentru
elevi aceasta nu înseamnă numai memorizarea poeziilor îndrăgite din creația poetului
nepereche, ci, sub îndrumarea pedagogilor, ei caută să demonstreze și aptitudini actoricești, lucru demonstrat într-o măsură mai mare sau mai mică de către cei 30 de
elevi – participanți la ediția actuală a concursului declamatorilor.
Ei au fost împărțiți în trei categorii de vârstă: prima – clasele a 5-7-ea, a doua –
clasele a 8-9-a și a treia – clasele a 10-11-ea. Câștigători ai concursului au devenit
Darius Neagoe de la Gimnaziu nr. 6 „Alexandru cel Bun” din Cernăuți (prima categorie
de vârstă), Ana-Renata Dulgher de la CIE Cupca, raionul Hliboca (a doua categorie
de vârstă) și Maria Costaș de la Gimnaziul nr. 6 „Alexandru cel Bun” (a treia categorie
de vârstă). Laureații au fost menționați cu diplome și cadouri. Din partea Consulatului
General al României la Cernăuți au fost înmânate cadouri tuturor participanților la
concurs.

„NUMAI POETUL TRECE PRIN
NEMĂRGINIREA TIMPULUI”

Partea oficială a manifestărilor, consacrate lui
Mihai Eminescu și culturii
române, s-a desfășurat
în fața bustului poetului,
ridicat în curtea Casei lui
Aron Pumnul, și a monumentului Luceafărului din
centrul Cernăuțiului, cu
participarea reprezentanțiPortret de M. Chiselița
lor organelor puterii locale, Consulatului General al
României la Cernăuți, delegațiilor din România și
Moldova, tineretului studios și intelectualității românești din regiune. „Garda de onoare” la asemenea manifestări, aliniată lângă chipul de
bronz al poetului – Corul „Dragoș Vodă”, a interpretat „testamentul poetic eminescian”
– „Mai am un singur dor” – și în acest moment au fost depuse florile recunoștinței pe
piedestalul monumentului. Președintele Societății „Mihai Eminescu”, dl Vasile Bâcu, a
ținut să menționeze că „pentru noi Eminescu este mai mult ca un poet, este un sprijin,
un alin la durere și ne mândrim cu faptul că orașul Cernăuți este cel mai mult legat de
Eminescu. Aici el și-a purtat pașii în adolescență, aici a venit în ospeție la surori și prieteni, iar în opera sa găsim multe momente despre Bucovina și bucovineni”.
Iar în amiaza zilei de 15 ianuarie, la Gimnaziul nr. 6 s-a desfășurat o altă acțiune de
amploare – simpozionul „Bucovina în publicistica lui Eminescu”, susținută de oameni
de litere din Cernăuți și Suceava.
Iar momentul artistic culminant al sărbătorii eminesciene a fost seara de romanțe
„La steaua care a răsărit” de la Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, cu participarea cunoscuților interpreți din regiune Carolina Jitaru, Victoria Costinean, Dumitru
Caulea, Taisia Strugaru, Maria Dovghei, Alexandru Tărâțeanu, Mirabela Plevan, Gheorghe Posteucă, surorile Savca din Mahala, Ansamblul „Anastasia” din Ciudei cu solista
Diana Velea, ansamblurile folclorice „Viorelele” din Ceahor” și „Fetele din Bucovina”. Iar
în final a evoluat artista emerită a Moldovei Maria Stoianov, împreună cu însoțitorii ei.

„L-AM PICTAT
PE EMINESCU DINTR-O
RĂSUFLARE”

Un moment emoționant
a trăit la Cernăuți, de ziua
lui Eminescu, pictorul Mihai
Chiselița din Cluj-Napoca,
originar din Igești, raionul
Storojineț. În cadrul serii
de romanțe el a donat instituției-gazde portretul lui
Eudoxiu Hurmuzachi, iar
pentru viitorul Muzeu „Eminescu” – portretul poetului
nostru național. A ieșit în
fața publicului împreună cu
colega sa de clasă, Maria
Micailu, în prezent profesoară de română la Școala
nr. 1 din Ciudei, cu doi elevi
care au recitat din creația
eminesciană, precum și cu
neuitatul său profesor de
română, Gheorghe Micailu,
un apostol al românismului
în ținutul nostru.
–Am avut o emoție și o
retrăire extraordinară și mă
simt enorm de bine, a recunoscut domnul pictor Mihai
Chiselița. Portretul lui Mihai
Eminescu, pe care l-am donat, l-am făcut într-o perioadă destul de scurtă. În pictură, ca și în muzică, este
foarte important ca lucrurile
să fie făcute dintr-o răsuflare, să vină din interior. Opera lui Eminescu este o sursă
nesecată de inspirație.

Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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TÂNĂR CONDAMNAT PENTRU
DEPRAVAREA UNEI RUDE MINORE

O instanță din ținut i-a pronunțat o pedeapsă sub formă
de privare de libertate unui bărbat în vârstă de 27 de ani, care
este învinuit de depravarea fiicei vărului său. Anchetatorii de
la Procuratura din Chițmani au
stabilit că, în luna iulie anul trecut, acuzatul a venit pe ospețe
la bunelul său într-un sat din raionul Chițmani. În acele zile el a
depravat-o pe fiica de șapte ani

O femeie din centrul raional Hotin a fost accidentată la o trecere de pietoni regulamentară. Șoferul
unui „Daewoo Lanos” nu a reușit să reacționeze
la timp. În rezultatul accidentului femeia în etate a
fost spitalizată cu traume de diferit grad la Spitalul
raional central din Hotin. Anchetatorii au demarat o
procedură în baza articolului 286 punct 1 (Încălcarea regulilor de circulație rutieră) al Codului Penal al
Ucrainei. Poliția a fixat o serie de expertize pentru
elucidarea tuturor circumstanțelor accidentului.

a vărului său, sosită la bunei în
vacanța de vară. Vinovăția bărbatului în ceea ce privește comiterea unei infracțiuni penale
prevăzută de articolul 156 punct
2 (depravarea unei persoane minore) al Codului Penal al Ucrainei, a fost dovedită în totalitate.
Judecătoria raională Chițmani
i-a pronunțat o pedeapsă sub
formă de închisoare pentru o perioadă de trei ani.

UN ȘOFER DE MICROBUZ S-A LUAT LA BĂTAIE
CU UN PASAGER
Zilele trecute trecătorii au
fost martorii unui incident izbucnit spontan deocamdată nu se
știe din ce motive. La stația de
troleibuz „Strada Șcerbaniuk”,
șoferul unei rutiere s-a luat la
pumni cu un pasager. Potrivit
martorilor oculari, incidentul s-a
produs din cauza comportării
neadecvate a tânărului. Oleksandr Drapatyi, directorul Firmei „Bucovina-Trans Echipaj”,
a confirmat faptul că la bătaie a
luat parte un șofer ce lucrează
în subordonarea sa. Potrivit lui
Drapatyi, șoferul este deosebit
de atent și de calm, iar în perioada de muncă la firma respectivă
nu s-au mai înregistrat incidente

analogice. Directorul a adăugat
că pasagerul se comporta neadecvat, bătea cu pumnii în gea-

muri. Când ușile s-au deschis,
pasagerul s-a apropiat de șofer
și l-a lovit peste față.

ACCIDENT TERIBIL LA STOROJINEȚ.
O FAMILIE SE AFLĂ ÎN STARE GRAVĂ

Fumatul în pat: flăcările au
înghițit încă o viață de om

Un incendiu s-a produs în seara zilei de 14 ianuarie în satul Stănești, raionul Hliboca. Versiunea prealabilă a incendiului este fumatul
în așternut. Probabil, neatenția proprietarului în vârstă de 64 de ani a
și devenit cauza principală a incendiului – mucul de țigară i-a căzut din
mână și a dus la tragicul final. Pompierii au fost alertați de fiica celui
decedat. Sosiți la fața locului, pompierii din Stănești, Tărășeni și Hliboca au localizat flăcările și au descoperit în odaie corpul proprietarului
casei deja fără semne de viață.

Familia, care a avut de suferit în urma
unui grav accident de circulație, necesită ajutorul oamenilor neindiferenți. Tatăl,
mama și cei doi copii au fost grav răniți
într-un accident ce a avut loc recent la
Storojineț. Cei patru se află în secțiile de
terapie intensivă la Spitalele din Storojineț și Cernăuți. În afară de cei doi copii
răniți, acasă membrii familiei sunt așteptați de încă șase copii. Toți oamenii de
bună credință sunt rugați să ofere, după
posibilități, ajutor acestei familii. Banii
pot fi transferați pe contul de la Privatbank 5355 5711 0671 7762 (Zlotar Natalia). De asemenea, cei care au posibilitate pot să cumpere medicamente și să
le transmită suferinzilor.

ȘASE ANI DUPĂ GRATII PENTRU A
Un bărbat va ispăși o astfel de pedeapsă pentru agresarea și jefuirea unei locuitoare a centrului regional. În luna decembrie a anului
T
2018, locuitorul raionul Secureni în vârstă de 29 de ani a agresat o
femeie. Acesta i-a aplicat mai multe lovituri, i-a înșfăcat poșeta și a fugit, cauzându-i pagube pentru suma de șase mii grivne. Anchetatorii au
A
constatat că bărbatul nu a avut de-a face cu legea în trecut. Procuratura
locală Cernăuți a transmis în judecată actul de învinuire. Pentru fapta
C
comisă bărbatul va sta la răcoare șase ani.
Ș
I
J
A
F

UN BĂRBAT A FOST AGRESAT
ÎN CENTRUL REGIONAL

În noaptea zilei de 13 ianuarie poliția
cernăuțeană a fost alertată de un bărbat
în vârstă de 59 de ani. Acesta a comunicat că pe una din străzile orașului de
el s-au apropiat un bărbat și o femeie
necunoscuți. Tânărul i-a cerut o țigară,
iar apoi i-a aplicat mai multe lovituri peste cap. Bărbatul și-a pierdut cunoștința.
Atacanții s-au folosit imediat de moment
și au luat de la jertfă banii, telefonul mobil
și un cuțit de buzunar. Hoții au fost reținuți pe urme proaspete. Ei s-au dovedit a
fi un cernăuțean de 32 de ani, care a mai
fost condamnat pentru furt, și o locuitoare a centrului regional în vârstă de 22 de
ani, care a mai avut antecedente penale
pentru crime legate de droguri. Cei doi
au fost luați sub strajă. În prezent anchetatorii verifică posibila lor complicitate la
comiterea altor infracțiuni analogice pe
teritoriul ținutului.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Boboteaza. Tradiţii şi obiceiuri

otezul Domnului sau
Boboteaza este sărbătorită pe 19 ianuarie (stil
vechi) de către toți creștinii ortodocși. Boboteaza este integrată în
suita celor 12 sărbători creștinești
importante. Această sărbătoare
este menită să amintească de Botezul Domnului în apa Iordanului,
înainte ca acesta să pășească în
viața publică, chiar la împlinirea
vârstei de 30 de ani.
Această zi reprezintă și ziua
în care Iisus s-a prezentat pentru
prima oară în lume. De aceea,
sărbătoarea poartă numele de
Epifanie, Arătarea Domnului sau
Teofanie.
Tradiția spune că noaptea de
Bobotează, fetele necăsătorite își
visează ursitul. Ele pun busuioc
sub pernă și își leagă un fir roșu
de mătase pe inelar.
În Ajunul Bobotezei, în ziua de
Bobotează, de Sfântul Ioan Botezătorul şi opt zile după aceea, nu
se spală rufe, pentru că apele sunt
sfinţite. Tradiţia populară mai spune
că Ajunul Bobotezei este cea mai
geroasă zi a anului şi că în această
noapte viitorul poate fi citit în oglindă.
În ajunul acestei sărbători, preotul sfințește casele cu apa care a fost
sfințită în acea zi la Sfânta Liturghie.
Creștinii țin post negru până la sosirea preotului pentru a bea apă sfințită.
În ziua de Bobotează, preotul
aruncă o cruce într-o apă, urmând ca
mai mulți bărbați curajoși să se avânte să scoată această cruce. Cel care

•
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va reuși, se spune că va avea noroc
tot anul.
Ortodocşii prăznuiesc botezul
Mântuitorului în apele Iordanului de
către Sfântul Ioan Botezătorul. Potrivit scrierilor, în această perioadă, în
pustiul Iordanului îşi începuse activitatea profetică Ioan Botezătorul. Prin
învăţătura sa, acesta ajunsese să
uimească şi să atragă mulţi oameni.
Când Mântuitorul a apărut pe malul
Iordanului, Sfântul Ioan Botezătorul,

luminat de Duhul Sfânt, l-a recunoscut şi l-a arătat mulţimilor. Momentul
în care Mântuitorul Iisus Hristos a primit botezul este consemnat de toţi cei
patru evanghelişti.
Boboteaza este o manifestare a
celor trei elemente ale Treimii: Fiul
este botezat în Iordan de către Ioan,
Sfântul Duh se coboară asupra lui Iisus în chip de porumbel, iar Tatăl din
cer îl declară ca fiind Fiul Său.
Locul real al Botezului Mântuito-

Bucate tradiţionale de Bobotează

SARMALE CU CRUPE
DE PORUMB

S

armalele cu crupe de porumb reprezintă o rețetă
mai veche de sarmale, care se
gătește tot mai rar de gospodinele de astăzi.

Ingrediente: 350-400 g crupe de porumb, 1-2 cepe mari,
2 morcovi, 100 ml ulei, 1 lingură de pastă de roșii, foi de varză
murată, sare și piper după gust.
Preparare. Până pregătiți umplutura, se pun foile de varză
murată să stea în apă, ca sa le mai iasă gustul acru și sarea.
Încingeți într-o tigaie uleiul și căliți puțin ceapa. Când ceapa s-a schimbat la culoare și s-a înmuiat, adăugați morcovul
dat prin răzătoare și pasta de roșii. Amestecați și lăsați pe foc
mediu câteva minute, până se înmoaie și morcovul, dar nu neapărat de tot. Spălați bine crupele de porumb, în câteva ape,
sau până suprafața apei rămâne curată și limpede. După ce
ați scurs bine crupele de apă, adăugați ceapa și morcovul călit
și amestecați toată compoziția. Nu uitați să sărați și să pipărați
după gust și să scurgeți tot uleiul din tigaie peste crupe. Acesta
va înmuia și unge bine crupele și sarmalele nu vor ieși uscate
la final. După ce umplutura este gata, scurgeți foile de varză
murată din apă și faceți sarmalele. Aceste sarmale se fac de
obicei micuțe. La baza oalei, în loc de frunze de varză, se pun
rondele de morcov. După ce ați umplut oala cu sarmale, turnați în apă, la un nivel puţin mai sus de jumătatea oalei (dacă
veți turna apă cât să acoperiți sarmalele, la coacere apa va da
peste oală), puneți capacul și dați la cuptor pentru aproximativ
1-1.30 ore, sau până crupa este gata.

PEŞTE PRĂJIT CU LĂMÂIE

Ingrediente: peşte, 1 lingură de făină, 2-3 linguri ulei, lămâie.

rului este în Iordania. Totuşi, pe malul
israelian al Iordanului a fost amenajat un spaţiu unde creştinii îmbrăcaţi
în cămăşi albe lungi, numite „crijme"
intră în râu. Orice pelerinaj făcut în
Ţara Sfântă are un loc de oprire la
râul Iordan. Unii pelerini credincioşi
spun că în timpul slujbei de Bobotează, pentru câteva clipe, apele Iordanului curg în sens invers. Înainte de
a pleca de lângă râu, pelerinii iau ca
amintire o sticlă cu apă din râul Iordan, rugându-se să le fie tămăduite
suferinţele.
Tradiția ne spune că în dimineața
zilei de Sfântul Ion fiecare om trebuie să se stropească cu agheasmă
nouă, pentru a fi feriți de boli în decursul anului. De asemenea, potrivit
tradiţiei, în ajunul Bobotezei, în casele românilor se pregăteşte o masă
asemănătoare cu cea din Ajunul Crăciunului. Astfel, sub faţa de masă se
pune fân, iar pe fiecare colţ al acesteia se pune câte un bulgăre de sare.
Apoi, pe masă se aşează 12 feluri de
mâncare: colivă, bob fiert, fiertură
de prune, sarmale umplute cu crupe, fasole albă, colţunaşi umpluţi cu
ciuperci, borş de peşte, peşte prăjit,
plăcinte de post umplute cu tocătură
de varză acră, plăcinte cu mac.
Se crede că, dacă în dimineaţa
Ajunului de Bobotează, pomii sunt
încărcaţi cu promoroacă, aceştia vor
avea rod bogat. În această zi sunt interzise certurile în casă şi nu se dă
nimic cu împrumut.

Pentru umplutură: 250 g mac, 3 albușuri, 400 ml lapte, 200 g zahăr, 1/2 plic praf
de copt, 1 ou, 50 g pesmet, coaja rasă de la
1 lămâie, 100 g stafide, 50 g unt, 50 g făină.
Preparare. Se macină fin macul, în râșnița pentru cafea. Se fierbe în lapte împreună cu zahărul, până obții o pastă omogenă.
În macul răcit, se încorporează treptat albușurile bătute spumă,
gălbenușul, pesmetul, făina, stafidele și coaja de lămâie.
Pentru aluat se amestecă toate ingredientele și se împarte
aluatul în două. Se întind pe rând foi de mărimea tăvii (25×35 cm).
Se tapetează tava cu hârtie de copt și se pune o foaie, apoi se
întinde umplutura și se acoperă cu a doua foaie, pe care o înțepi
cu furculița. Se coace plăcinta la foc mediu, pentru 30 de minute.

BORȘ SCĂZUT, MINUNEA
GASTRONOMICĂ
A FRAȚILOR BASARABENI
Preparare. Peştele se spală şi se usucă. Se stropeşte cu
zeama de la o lămâie şi se condimentează după preferinţă. Se
pune într-un castron, se acoperă şi se lasă la rece 15-20 minute. Se scurg bucăţile de peşte de sosul marinat, se dau prin
făină, se bat între palme pentru îndepărtarea surplusului de
făină şi se prăjesc într-o tigaie încinsă cu ulei. Focul se lasă la
mijlociu, iar bucăţile de peşte se întorc pe cealaltă parte, numai
după ce au prins o crustă şi se desprind uşor.

PLĂCINTĂ CU MAC

Ingrediente: pentru aluat: 300 g făină, 170 g margarină, 2
gălbenușuri, 4 linguri zahăr, 4 linguri lapte, 10 g drojdie proaspătă, 1/2 plic praf de copt.

R

ețeta e foarte
simplă, și ca tot
ce e simplu, e genială.
Libertatea Cuvântului
vă oferă cea mai autentică rețetă de borș
scăzut, minunea culinară a basarabenilor în
perioada sărbătorilor
de iarnă.

Ingrediente:
1 kg
costițe de porc, 1,5 kg de
varză murată (de dorit întreagă sau jumătăți), 4-5 morcovi, 2-3
cepe, 0,5 l suc de roșii, foi de dafin și piper negru boabe, apă.
Preparare. Se spală carnea, se taie în bucăți medii
dacă e cazul. Varza murată se taie la fel în bucăți medii,
iar ceapa și morcovii în felii de cca 0,5-1 cm. Într-o oală
încăpătoare se așează în straturi, după cum urmează: un
strat de varză, un strat de morcovi, unul de ceapă și unul
de carne. Tot așa, până se termină ingredientele. Important:
primul și ultimul strat trebuie să fie de varză. Între straturi nu
uitați să presărați din abundență boabe de piper (vreo 20).
Se toarnă de-asupra sucul de roșii, se completează cu apă
până acoperă carnea și varza. Se dă la cuptor pentru 3-4
ore, la foc mediu (200 grade la cuptorul electric). Dacă puneți la aragaz, focul trebuie să fie mic. Peste 2 ore scoateți
folia de aluminiu sau capacul și verificați dacă este destul
lichid în oală. Mai lăsați o oră până e gata.
Poftă bună și amintiri plăcute!

Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
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Meridiane culturale

Steaua de Betleem și apa Iordanului –
semne ale dăinuirii noastre creștine

ărbătorile feerice de iarnă se apropie de sfârșit. Festivalurile de colinde, care au avut loc în unele sate,
centre raionale și la Cernăuți, ne inspiră încrederea că
tradițiile seculare sunt păstrate și că acest patrimoniu
spiritual comun trece de la o generație la alta. Se creează impresia că la cumpăna dintre ani ținutul nostru
trăiește într-o lume de basm, unde predomină cântările
sacre de proslăvire a Nașterii Mântuitorului și urările
de belșug pentru anul care începe. Se joacă unele și
aceleași piese ale teatrului popular, dar farmecul lor
constă în aceea că se schimbă doar actorii. Este cel
mai democrat „casting” și fericiții copii și tineri, vor
spune după trecerea anilor: „Am fost și eu cu colinda,
cu steaua, cu „irozii” sau cu „bujorii”, m-am mascat la
Malancă, am participat și la festival…”. Dacă istoricii și
etnografii operează cu date aproximative când au apărut și s-au încetățenit în calendarul spiritual al poporului colindele și cântecele de stea, plugușoarele și sorcovele, organizatorii actuali ai festivalurilor de colinde,
fenomen apărut în veacul calculatoarelor, duc o evidență strictă a edițiilor acestora.

zează în sat un festival al colindelor, unde rolul de gazde primitoare și, în același timp, de
colindători le revine gospodinelor și artistelor amatoare din Ansamblul „Țărăncuța”, condus
de Aurelia Bordian și de sufletista Sofia Roșca. De altfel, tradiția sărbătorilor de Crăciun a
fost întotdeauna onorată în familia Rotaru. Tatăl cântăreței, Mihail Rotaru, în perioada sovietică a fost tras la răspundere de partid, pentru că a îndrăznit să împodobească în curtea
casei sale pomul de Crăciun spre bucuria copiilor. Dar timpurile s-au schimbat și în fiecare
an la Marșinți se organizează colinde pentru întregul sat.
În afară de aceasta, Ansamblul popular etnofolcloric „Țărăncuța” din Marșinți a
participat la Festivalul raional „Întâlniri de Crăciun”, desfășurat la Noua Suliță în
data de 12 ianuarie. Nouăsulițenii au aplaudat și altor colective din raion, îndeosebi,
colectivelor folclorice din Podvirna (conducător Ludmila Romaniuk), „Busuioc moldovenesc” din Stroiești (Ludmila Rotaru), Boian (Maria Basaraba), Toporăuți (Dmytro
Puhalski), „Ochișelele”, „Aura”, „Mugurei”, Veselia” din Tărăsăuți (Natalia Andrieș),
Răchitna (Oxana Bușuleac) și Colectivului coregrafic popular „Vatra” de la Casa raională de cultură Noua Suliță (Carolina Ștefanesa). Potrivit tradiției, fiecare colectiv
a primit cadouri.

NUMAI „GHIOCELUL” DIN HORBOVA
POATE ÎNFLORI DE CRĂCIUN…

„CÂNTĂRI ÎNGEREȘTI” LA VOLOCA
Păstrători fideli de tradiție, volocenii consideră colinda ca o rugăciune fierbinte în fața
altarului și că „mesagerii” „vestei minunate” în sfânta seară de Crăciun trebuie neapărat să
fie îmbrăcați în costume naționale. Alegerea satului Voloca drept locație pentru desfășurarea celei de-a șasea ediție a Festivalului raional de colinde din Hliboca n-a fost întâmplătoare. Cu străduința protopopului de Hliboca și păstorul duhovnicesc al Volocii, Ioan Gorda,

Duminică, în ajunul Anului Nou, după stil vechi, pe teritoriul Muzeului traiului și de arhitectură populară din centrul regional a avut loc cea de a 12-ea ediție a Festivalului etnofolcloric teatralizat „De la Crăciun la Iordan”, cu participarea celor mai renumite colective de amatori din ținut, susținute de artiștii profesioniști de la Ansamblul Bucovinean de
Cântece și Dansuri „A. Kușnirenko”. Invitație de a participa la festival a primit Ansamblul
folcloric „Ghiocelul” din Horbova, condus de Maria Buzduga, lucrătoare emerită a culturii
din Ucraina. Copiii și gospodinele din sat, membre ale acestui colectiv vestit nu numai în
raionul Herța, i-au încântat pe spectatorii veniți aici să simtă pulsul Sărbătorilor de iarnă,
prin colinde și plugușoare românești. Direct de la festival, horbovenii au plecat să-i ureze
mulți ani primarului Comunității Teritorial Unite Ostrița, din care face parte și satul lor, dlui
Vasile Țurcan, dorindu-i cu prilejul sărbătorii Sfântului Vasile toate cele bune și o activitate
rodnică întru prosperarea comunei.

CRASNA – „CAPITALA”
MALĂNCII BUCOVINENE
la festival au participat și corurile bisericești ale Volocii, Hrușăuțiului, Ceahorului, Tereblecei, Carapciului, Băhrineștiului, Iordăneștiului, Coroviei, Privorochiei. Însuși părintele Ioan
Gorda a cântat o colindă. La 10 ianuarie, în a treia zi după Crăciunul pe vechi, Voloca a fost
cuprinsă de „cântări îngerești”, care au răsunat atât în limba română, cât și în ucraineană.

Despre Malanca din Crasna știe deja întregul continent, grație filmului documentar,
care a apărut cu câțiva ani în urmă. Acum oaspeți și turiști din țară și străinătate caută să

COLINDE DIN SATUL SOFIEI ROTARU
Marșințenii sunt obișnuiți s-o vadă pe vestita lor consăteană, interpreta Sofia Rotaru, la
cele mai grandioase concerte de Revelion. Dar și în timpul Sărbătorilor de iarnă ei organi-

poposească în această localitate de la poalele munților Carpați în seara de 13 spre 14
ianuarie, unde, după stil vechi, are loc vestita Malancă. Anul acesta a admirat și a fotografiat aceste nemaipomenite obiceiuri calendaristice românești cu Urși și Țigani, cu Babe și
Moșnegi, Regi și Regine, dl Vasile Șoimaru din Chișinău, care pregătește o carte ilustrată
despre sărbătorile, tradițiile și datinile noastre milenare, plecând la Chișinău cu impresii de
neuitat.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Romanță pentru cuplul familial Posteucă

Gheorghe Posteucă, cunoscut interpret și titular al Catedrei de Muzică a Universității
cernăuțene, a participat la mai
multe concursuri și festivaluri,
în țară și peste hotare, însă Festivalul „Dolea” din anul trecut,
organizat de compozitorul Marian Gadenko, și el bucovinean, a
fost deosebit.
– M-am prezentat pe scenă
împreună cu soția mea, Irina Juraveț-Posteucă, concretizează domnul Gheorghe. De fapt, ea a fost

participantă la concurs, iar eu am
susținut-o. Muzica ne-a încununat
destinele.
Evoluarea la Festivalul „Dolea”
i-a deschis tânărului cuplu și duet
familial Posteucă mai multe perspective.
– Nu cu mult după festival,
ne-a sunat domnul Marian Gadenko și ne-a invitat să participăm împreună cu el la Ziua culturii ucrainene în România. Firește, ne-am
bucurat și am acceptat propunerea, continuă domnul Gheorghe.

A fost un turneu fantastic, cu întâlniri cordiale, sincere... Am cântat
acolo și în limba ucraineană, și în
română.
– Iar dacă vorbim despre evenimentele importante din anul
trecut, m-aș opri neapărat la evoluarea în cadrul concertului renumitului compozitor, Eugen Doga,
la Cernăuți. M-a uimit simplitatea
acestui muzician și dirijor de talie
universală. Pentru prima dată am
cântat sub bagheta unui asemenea dirijor și însoțit de Orchestra
simfonică. Pentru mine a fost o
lecție de neuitat, consideră interpretul.
Cuplul Posteucă este un cuplu
muzical. Soția lui Gheorghe, Irina,
are studii muzicale alese și își încearcă și ea norocul de interpretă.
– Pe lângă faptul că participăm și conducem grupuri muzicale, ca și mulți dintre colegii de
breaslă cântăm pe la nunți, căci
așa sunt timpurile. Sincer mă bucur când doi tineri își unesc inimile
și destinele, dar mă întristez când
mirii cărora le-am cântat la nuntă
în scurt timp după aceasta divorțează, recunoaște domnul Gheorghe. Dar, după calculele mele, în
această perioadă de cinci ani de
când cânt pe la nunți, vreo 90 la
sută dintre acei tineri însurăței îşi
mențin familiile. Familia este și
ea o artă și pentru a asigura armonia între soți se cere nu numai
dragoste reciprocă, dar și răbdare,
bună înțelegere...
Domnul Gheorghe Posteucă a
apărut în lumea muzicală a Bucovinei cu o romanță pe versuri de
Mihai Eminescu.
– Am debutat cu romanțe,
apoi am trecut la muzică populară și la cea de estradă, spune interpretul și muzicianul Gheorghe
Posteucă. Dar, de romanțe nu

m-am dezis. Împreună cu soția
visăm să creăm un colectiv „Posteucă-mix” și, desigur în reperto-

riul lui vor fi neapărat romanțe de
dragoste.

Cântecul vieții, acompaniat la pian

La 13 ianuarie, pedagogul
veteran din Cernăuți, domnul
Vasile Amari, și-a marcat jubileul de 85 de ani. Poate de aceea
că s-a născut în perioada Sărbătorilor de iarnă a primit la botez numele Vasile. În orice caz,
mai de fiecare dată, în preajma
zilei sale de naștere și a sărbătorii Sfântului Vasile, soții Amari
pleacă la Suceveni.
– E satul meu de baștină, acolo ne așteaptă rudele, dar și atmosfera de basm pe care o creează
urăturile și malăncile. Clinchetul
clopoțelului urătorilor mai răsună
și acum în sufletul meu, după atâ-

tea brazde răsturnate de „bădica
Traian”, povestește domnul Vasile
Amari.
De asemenea, îl farmecă, îl
cheamă clopoțelul de la școală.
– Mi-am început activitatea pedagogică în anul 1950, neavând
studii speciale. Apoi am învățat
fără frecvenţă la Liceul pedagogic din Cernăuți, iar apoi am absolvit Facultatea de Biologie de la
Universitatea noastră. Ultima lecţie am ținut-o în anul 2006 și de
atunci sunt la pensie. Iar clopoțelul
mă cheamă la școală, și mă duc:
la 1 septembrie, la întâlnirea cu
absolvenții, la ultimul clopoţel.
Nu pot uita anii
petrecuți la Școala medie nr. 10 de
la Roșa. Pașii mă
poartă mereu încolo. Văd în chipul
elevilor de astăzi
cel al buneilor lor.
Cu
aproape
șaizeci de ani în
urmă soții Vasile și
Lucia Amari și-au
unit destinele: doi
pedagogi, înzestrați cu har ales și
dragoste
pentru
copii.
– O familie trainică se creează din
iubire și din iscusința de a trăi pentru copii, se arată a
fi convins domnul
Vasile Amari. Soția
mea este profesoară de muzică și prin
muzică i-a educat
pe copii, pe nepoți

și strănepoți. I-a învățat să iubească și să prețuiască frumosul, să fie
oameni buni la suflet. Ea și acum,
la vârsta ei înaintată, cântă în Corul „Dragoș Vodă”.
Muzica a devenit un cult în familia Amari. O mică excepție face
fiul Nicolae, care după absolvirea Politehnicii din Lviv, lucrează
în domeniul energeticii. Fiul său,
Anatolie, studiază la Facultatea de
Informatică de la Universitatea din
Cernăuți și împreună cu un grup
de studenți a inventat un apărat
care poate determina dacă, în cazul cutremurelor de pământ, sub

ruine au nimerit ființe vii. Cu el au
câștigat un concurs internațional
de la Chișinău. În rest, majoritatea
membrilor din marea familie a lui
Vasile și Lucia Amari sunt legați
nemijlocit de muzică și pedagogie.
– Fiica Galina a absolvit Conservatorul din Odesa. Are trei fiice. Taisia a studiat la facultatea
de limbi străine și și-a găsit ursitul
tocmai în Franța, acolo locuiește
și cunoaște șase limbi. Cea de a
două fiică, Anastasia, a învățat la
Conservatorul din Odesa și este

pianistă. Iar mezina, Veronica, în
vârstă de 19 ani, învață la Universitatea Ortodoxă din Moscova ca
să devină dirijoară de cor bisericesc.
În casa soților Amari răsună
deseori pianul, dar mai ales în zilele sărbătorilor de familie, când se
adună copiii, nepoții și strănepoții.
Sunt melodii care luminează sufletul, iar omul cu suflet luminos își
făurește un destin luminos. Este
una din axiomele vieții fericite.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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De la lume adunate

Fericire vândută și regret durut

ine dintre noi ar putea defini sau aprecia la modul concret fericirea? Unii văd
în ea ocazia de a se scălda în bani și averi,
alții – în a trăi în lux. Puțini dintre oamenii
muritori știu să aprecieze și să simtă fericirea la maximum atunci când îl au în preajmă
pe omul drag, alături de care să pășească
pe cărarea vieții până în ceasul de pe urmă.

Deși a știut acest adevăr vechi ca lumea în care trăim, Natalia nu a ținut bine
în brațe norocul ce i l-a oferit destinul.
Acum, când ochii nu i se usucă de plâns
și doar acele ceasornicului și cei patru
pereți ai garsonierei în care locuiește
o ajută să înfrunte singurătatea, își dă
seama ce greșeală fatală a făcut în viață și că a slobozit atât de ușor din brațe
fericirea. Cui credeți că i-a oferit-o? Da,

o siluetă în negura ceții de toamnă. Nunta
au jucat-o în luna mai a anului următor și
s-au mutat în garsoniera lui Aurel, situată în imediata apropiere a spitalului unde
lucra. După terminarea cursurilor de asistentă medicală, Natalia a fost angajată la
același spital. Cei doi plecau și veneau
de la serviciu împreună, se ajutau și se
completau în toate. Mai mare bucurie nu
aveau părinții, mai ales ai lui Aurel. Din

celei mai bune prietene – așa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor. Probabil
și dumneavoastră, dragi cititori, ați auzit
istorii de acest fel. Natalia este conștientă că pentru fapta-i nedemnă merită cele
mai urâte aprecieri, pe care omul le-ar
putea spune în clipe de supărare, își dă
seama că a comis o greșeală ireparabilă
atunci când l-a trădat pe omul drag, că
nu a știut să savureze din plin clipele de
fericire trăite alături de el. Ar da orice să
întoarcă timpul înapoi. Dar, din păcate...
Cu fostul soț Natalia a făcut cunoștință într-o seară caldă de septembrie.
Fata venea acasă de la cursuri. Alerga
cu sufletul la gură pentru că nu reușea
la ultimul autobuz. Aurel a fost acel care
a observat-o și l-a rugat pe șofer să mai
îngăduie un pic cu plecarea.
– Se vede că ați practicat sportul, îi
spuse zâmbind tânărul când fata a urcat
în salon.
I-a oferit galant locul, dar la câteva
sute de metri bătrâna ce ședea alături
coborî și tânărul se așeză lângă Natalia.
Acum își amintește că cele 50 de minute, cât s-a deplasat autobuzul în satul de
baștină, au trecut fulgerător. Aurel lucra
al doilea an la un spital din centrul regional. Era o fire comunicabilă și plăcută.
Au găsit din start limbă comună cu Natalia, care la acel moment făcea și ea niște
cursuri la colegiul de medicină. Tânărul
medic se grăbea înspre bunica, care locuia în satul vecin, pentru a-i aduce niște
preparate deficitare. Așa că i-a dat Nataliei întâlnire pentru a doua zi înspre seară. De la acea ședere romantică în parc a
început povestea de viață a celor doi, poveste de o rară frumusețe, dar care la un
moment dat s-a destrămat, dispărând ca

acel copil dezmierdat (era unica odraslă
la părinți) acesta s-a transformat într-un
adevărat bărbat, atent la toate cele. Avea
un suflet mărinimos și deschis pentru fiecare. Își iubea soția la nesfârșit și îi făcea
pe plac în orice situație. Dacă venea mai
devreme de la serviciu, la sosirea Nataliei bucatele erau deja pe masă. Toate
aceste amintiri îi provoacă tinerei femei
o durere sufletească insuportabilă acum
când l-a pierdut pentru totdeauna. Își dă
seama că a fost o egoistă fără pereche
și a așteptat să fie iubită și dezmierdată
fără să ofere ceva în schimb. La început îi plăcea o astfel de atitudine față de
sine, iar mai apoi toate acestea au intrat
în obișnuință pentru tânăra nevastă. Mai
avea bărbatul un cusur: nu știa sau, din
mare dragoste pentru soție, nu-și apăra
punctul de vedere, lucru pe care femeia îl
califica ca pe o slăbiciune. Ceda și era de
acord cu cele spuse de Natalia în orice
situație. În plus, Aurel își dorea cu desăvârșire un copil. Cei șase ani, cât au împărțit clipele de fericire, îi spunea întruna:
– Vom avea o fetiță și un băiat, care
vor semăna leit cu tine, scumpa mea.
Însă, barza întârzia să vină. Toate vizitele pe la medici de specialitate,
tratamentele, nu s-au încununat de succes. Acum, după toate cele petrecute,
Natalia își dă bine seama că aceasta a
fost mai mult dorința soțului, pe când ei,
femeii, îi era indiferent. Nu se prea grăbea să devină mămică. Îi plăceau ieșirile
în oraș, companiile gălăgioase cu prietenii și prietenele până târziu. Își iubea
la nesfârșit și profesia aleasă. Poate de
aceea era conștientă că un copil ar fi
privat-o de toate aceste libertăți și că ar
fi stat mai mult acasă. Și viața continua
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să curgă în albia-i firească. Acel minunat
basm avea să se destrame la vreo șase
ani. Și nu chiar plăcut pentru amândoi.
Toate au început de la o ieșire în oraș
cu o colegă de serviciu. Marinela, așa
o chema, a îndemnat-o să iasă în oraș
să mai savureze din frumusețea parcului. Femeia reușise să treacă prin două
căsătorii eșuate, considera că toți bărbații sunt la fel și că nu face să-ți legi
viața cu nici unul dintre ei, pentru că ei
doresc de la o femeie doar un singur lucru. Îi mai spunea că bărbații nu merită
să fie iubiți și că de ei trebuie doar să te
folosești. Vă spuneam că Marinela trecuse prin două căsătorii – pentru prima
dată la 17 ani, când era încă verde de
tot și bărbatul, văzându-i caracterul și
comportarea, a divorțat cu ea nu la mult
timp, iar a doua oară a fost atrasă de un
om de afaceri solid, care era cu 25 de
ani mai în vârstă. Acesta era căsătorit și
nu a mai divorțat de soție. În schimb, i-a
dăruit iubitei un
apartament, o
mașină și i-a lăsat o sumă frumușică de bani
înainte să plece
în lumea de dincolo. De atunci
Marinela nu s-a
mai
căsătorit.
Schimba amanții ca stațiile de
troleibuz și se
considera regină. O aranja un
astfel de mod de
viață și nu-și dorea nici o schimbare în ea.
De la un timp
Natalia a căzut fără să vrea
sub influența nu
chiar sănătoasă
a acelei colege.
– Ce vrei,
dragă, de la viață? – îi zicea ea.
Ai o înfățișare
frumoasă de la
Dumnezeu, ești
tânără,
sănătoasă și îți pierzi
viața alături de
un morocănos,
care nu știe altceva decât spitalul și casa, casa și spitalul.
Aceste cuvinte au pătruns adânc
în cugetul Nataliei. Tot mai des o rodea gândul că viața este una și trebuie
trăită la suta de procente. De la o zi la
alta și Aurel i se părea tot mai plictisitor. Deși bărbatul o dezmierda ca și mai
înainte cu cele mai frumoase cuvinte, îi
făcea surprize care din care mai plăcute, Natalia trecea încetul cu încetul în
lumea ei – o lume a aventurilor și plăcerilor. Azi o cafea cu un vechi cunoscut, mâine o plimbare prin parc, până
când într-o seară „buna” ei colegă i-a
propus o ieșire la saună cu o companie de prieteni. Femeia a găsit imediat
motivul pentru a pleca de una singură.
Aurel făcea de serviciu în secție, așa
că nu a avut nevoie de multe eforturi
pentru a-l convinge, promițând că va fi
cea mai cuminte femeie și că are nevoie de o relaxare. Acolo Marinela avea
să-i facă cunoștință cu o veche simpatie de-a ei. După saună au rămas în trei
și s-au retras într-un restaurant pentru
a continua seara. Igor (așa îl chema pe
bărbat) era originar din Bălți și venise
la Cernăuți într-o deplasare de serviciu.
Din vorbă în vorbă, păhărel după păhărel, eroina noastră s-a trezit a doua
zi dimineață în îmbrățișările lui Igor în
numărul de hotel al acestuia. Îi era rușine nespus. Nu-și amintea cum s-au petrecut toate și cum s-a pomenit acolo în
loc să ajungă acasă. Înainte o aștepta
o grea încercare – de a clarifica relațiile
cu cea mai bună prietenă, dar și de a-i
explica soțului lipsa de acasă.
Dumitru VERBIŢCHI
(Va urma)

HOROSCOP
21–27.01.2019

BERBECUL. Se recomandă ca în această perioadă să nu pui presiune suplimentară pe
propriul organism. În zilele următoare, caută să
vezi dacă amânarea planurilor au survenit ca urmare a unor erori personale. Pe lângă planurile
pe termen lung și scurt, Luna Plină de luni creează o punte de legătură între casa iubirii și cea a prieteniei.
Străduiește-te ca în zilele următoare să faci ordine în aceste
domenii de viață.
TAURUL. La început de săptămână te pomenești cu o durere de cap sau cu o senzație
continuă de disconfort. Luna Plină de luni leagă
casa carierei de cea a familiei, scoțând la suprafață aspectele care lasă de dorit. Gândește-te
dacă nu cumva ceea ce ți-ai propus să realizezi
pe plan profesional afectează planurile tale familiale. Luna
Plină de luni reliefează relația dintre viața ta de familie și cea
profesională. Încearcă să nu afișezi o atitudine egoistă în
raport cu cei dragi!
GEMENII.
E adevărat că astrele nu
tranzitează casele sănătății din horoscopul tău
general. Cu ocazia Lunii Pline de luni este de
așteptat ca orice ședință, interviu, examen să
presupună eforturi financiare sau de timp mai
mari decât te-ai fi așteptat. Trebuie să te performezi la înălțime, dar nu ceda în fața emoțiilor. Mizează pe
diplomație, pentru că altfel riști să tensionezi relațiile cu cei
dragi, cu rudele apropiate ale partenerului.
RACUL. Înainte să-ți direcționezi rezervele de energie într-o singură activitate, asigură-te
că ceea ce primești merită eforturile tale. Luna
Plină de luni stimulează axa financiară din horoscopul tău. Accesele de gelozie și posesivitate
de care ai putea da dovadă zilele acestea nu vor
rămâne neobservate de către cei dragi. Se recomandă să le
respecți libertățile lor personale.
LEUL. În cazul în care te simți singur, ignorat sau lipsit de căldura celor apropiați, se recomandă să treci totul prin filtrul rațiunii. Luna
Plină de luni îți poate pune la încercare abilitățile sociale. Dacă se întâmplă ca partenerul să-și
dorească și el un rol principal în scenariul vostru
de iubire, s-ar putea să nu reacționezi tocmai bine. În acest
caz ar trebui să intervină rațiunea când simțirea nu mai are
limite.
FECIOARA. Ia toate măsurile de precauție privind sănătatea, ai grijă de tine, dar
nu duce această tendință la absurd. Nu strică
să te gândești, dacă poți beneficia și tu de pe
urma unor acte de bunăvoință. Dacă cineva de
la serviciu îți greșește în vreun fel, nu-i purta
pică! În a doua jumătate a săptămânii, aminteşte-ţi că în
familie capacitatea de a lăsa de la voi pentru a face lucrurile să meargă.
BALANŢA. În această săptămână s-ar
putea să nu mai ai randamentul cu care te-ai
obișnuit. Luna Plină de luni îți aduce în atenție
felul în care interacționează proiectele tale de
viitor și cele de care te ocupi. Dacă se pune
problema să renunți la câteva dintre angajamentele pe termen scurt, se prognozează că vei fi răsplătit pe deplin. Dacă apar situații problematice în familie,
ia măsuri. Altfel, riști să fii pus să alegi între prieteni și
partener!
SCORPIONUL. O perioadă când apare
necesitatea de a-ţi restabili echilibrul energiilor. În viața de familie, se cere ajustat mersul
lucrurilor în sincron și nu contra curentului. Se
recomandă să te concentrezi pe activităţile
profesionale și în domeniul vieții private. Fă
un bilanț și vezi ce trebuie de făcut în continuare.
SĂGETĂTORUL. Dacă ai posibilitatea,
lasă treburile care presupun concentrare și viteză de reacție pentru săptămâna viitoare. În timpul şedințelor din zilele următoare abordează
doar subiectele de pe ordinea de zi. Pe fondul
Lunii Pline de luni, poți întâmpina obstacole deloc de neglijat în comunicarea cu cei dragi. Diferențele de
mentalitate, dar mai ales prăpastia dintre generații se pot
adânci văzând cu ochii.
CAPRICORNUL. Astrele te provoacă să
foloseşti productiv energia. Te așteaptă câteva
zile în care se recomandă să fii selectiv cu activitățile pe care le întreprinzi. Luna Plină de luni
interconectează casele banilor din horoscopul
tău general. În zilele următoare, gândește-te
dacă interesele tale nu se contrazic cu ale partenerului, generând un impas financiar. Discuțiile despre bani pot trece
într-un conflict.
VĂRSĂTORUL. Luna Plină de luni depune suficient de multă presiune pe planul relațional. Așadar, nu este exclus ca în zilele următoare să fii presat de cineva din exterior. Orgoliile
partenerilor de afaceri riscă să se supradimensioneze, aspect la care nu prea poți rămâne indiferent. Înainte
de a le spune verde-n față ce crezi, se recomandă să lași
să treacă această săptămână. Este posibil ca partenerul să
resimtă mai puternic decât tine influența Lunii Pline de luni.
PEŞTII. Luna Plină de luni își propune
să readucă în atenția ta grija de sănătate. La
serviciu ar surveni probleme serioase şi se
recomandă să acționezi cu înțelepciune. În a
doua parte a săptămânii, devine din ce în ce
mai evident faptul că ești jumătatea creativă a
relației. Folosește-te de faptul că poți lasă mai ușor de la
tine decât cel drag și nu da curs unor discuții care ar putea
naște și mai multe probleme.
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Unele boli din cauza cărora eşti mereu obosit

n orice moment, cinci din zece oameni se simt obosiți. Oboseala poate fi semn că nu dormiți suficient sau
că mâncați prea multe dulciuri care
au ca efect fluctuațiile de energie.
Dacă vă odihniți suficient și mâncați
echilibrat, dar sunteți veșnic obosit, e
cazul să faceți investigații. Oboseala
poate ascunde de la anemii, boli de
somn, boli cardiovasculare, tiroidiene,
până la infecții urinare, alergii și depresii.
Apnee de somn. Dacă dormiți destul, dar vă simțiți obosit, e
posibil să suferiți de apnee. Respirația se oprește la intervale regulate în timp ce vă odihniți, ceea ce
vă trezește pe moment și vă fragmentează somnul. Sforăitul, somnolența diurnă excesivă (în timpul

meselor, conversațiilor) sunt principalele simptome.
Anemie. Anemia este principala cauză de oboseală la femei,
pentru că în timpul menstruației
ele pierd cantități mari de fier. Mineralul ajută la sinteza de globule
roșii care transportă oxigenul din

sânge în țesuturi și organe. O cantitate prea mică de fier înseamnă
automat o oxigenare deficitară a
țesuturilor, deci oboseală și paloare. Sunt indicate suplimente
cu fier, dar și alimente bogate în
acest mineral: carne, ficat, crustacee, mazăre și cereale îmbogățite
cu fier.
Diabet. În cazul diabeticilor,
cantități mari de zahăr rămân în
sânge în loc să meargă în celule,
unde să fie convertite în energie.
Ca atare, organismul rămâne fără
energie. Tratamentul diabetului
include, pe lângă medicamentele care reglează nivelul glicemiei,
schimbarea stilului de viață (reducerea grăsimilor și a glucidelor) și
exerciții fizice moderate.
Hipotiroidie. Glanda tiroidă,
situată la baza gâtului, reglează
metabolismul și viteza cu care

corpul convertește nutrienții din
alimente în energie. Atunci când
glanda este mai puțin activă (hipoactivă) și metabolismul funcționează prea lent, începe să se
resimtă oboseala și creşterea în
greutate.
Boli de inimă. Dacă resimțiți
stare de slăbiciune în timp ce vă
desfășurați activitățile fizice obișnuite, este posibil să suferiți de
boli de inimă, cum ar fi cardiopatia
ischemică, o boală a mușchiului
inimii. Pereții acesteia se subțiază,
mai ales cei din ventriculul stâng,
principala cameră de pompare a
sângelui. Drept rezultat, inima nu
mai irigă bine organismul cu sânge. Tratamentul potrivit și schimbările stilului de viață pot ține afecțiunea sub control.
Tensiune mică. Cele mai
frecvente simptome ale hipotensi-

unii sunt oboseala, amețelile, tulburările de echilibru, transpirațiile,
senzația de leșin sau chiar leșinul.
De regulă, tensiunea scade în caz
de deshidratare, boli cardiace sau
pe sistem nervos.
Infecții urinare. Infecțiile
urinare nu au întotdeauna simptome clare, usturimi și senzație de
arsură, însă pot epuiza organismul.
Alergii alimentare. Dacă
resimțiți oboseală mai ales după
masă, puteți suferi de o alergie
mai ușoară, care nu provoacă urticarie sau alte reacții alergice.
Deshidratarea.
Oboseala poate fi primul semn că v-ați
deshidratat.
Depresia. Se resimte și fizic, prin oboseală, letargie, dureri
de cap și prin lipsa poftei de mâncare.

SFECLA ROŞIE: ŞAPTE BENEFICII
C
UIMITOARE
unoscută pentru
beneficiile sale
încă din antichitate,
sfecla roșie conţine
multe substanțe nutritive precum vitamina
A, vitaminele B1, B2,
B6, vitamina C, sodiu,
calciu, sulf, cupru,
fier, iod, potasiu și
antioxidanți. Iată care
sunt cele mai importante efecte pozitive
pe care le are sfecla
roşie asupra sănătății:

LUPTĂ ÎMPOTRIVA
ANEMIEI

Sfecla roșie conţine o gamă largă de vitamine, minerale şi substanţe active. Printre
acestea conţine fier, dar şi acid folic – importante în producerea de globule roşii la
nivelul măduvei osoase hematogene.

PROTEJEAZĂ FICATUL

Afecţiunile hepatice pot fi ameliorate
prin consumul de sfeclă roşie. Astfel ficatul gras (steatoza hepatică), ficatul obosit,
ficatul leneş sau chiar în stările infecţioase precum hepatite, sfecla roşie ajută
la îmbunătăţirea metabolismului celular
şi prelungeşte viaţa hepatocitelor (celule
hepatice).

ŢINE INIMA SĂNĂTOASĂ

Potrivit unui studiu, un pahar de 250 ml
de suc din sfeclă roșie pe zi scade considerabil tensiunea arterială. Cu cât tensiunea

este mai crescută, cu atât scăderea este
mai mare.
Dacă ar fi consumată pe scară largă,
sfecla roșie ar putea reduce cu 10% decesele cauzate de bolile cardiovasculare, sunt
de părere cercetătorii.

PREVINE CANCERUL

Betacianina, cea care dă culoare roșie,
este un antioxidant puternic, care are proprietăți de prevenire a cancerului.
O cercetare a Universității Howard a

demonstrat că betacianina a încetinit cu 12,5% progresia tumorilor
în cazul cancerului de prostată și a
celui mamar.

COMBATE
DEPRESIA

Unele cercetări recente au arătat că sfecla roşie are puterea de a controla
starea de spirit, grație betainei conţinute,
despre care se ştie că relaxează mintea şi
ameliorează depresia.

CREȘTE REZISTENȚA
LA EFORT

Sucul de sfeclă roşie creşte rezistenţa
fizică a organismului, ajutându-i pe
oameni să-şi prelungească programul de exerciţii fizice cu 16%, potrivit unui studiu realizat în Marea
Britanie. O echipă de cercetători
de la Universitatea din Exeter a
descoperit că nitratul conţinut de
sfecla roşie contribuie la reducerea
consumului de oxigen – exerciţiile
fizice devenind mai puţin obositoare.

STIMULEAZĂ
CREIERUL

Un studiu efectuat la Universitatea Wake Forest a scos în evidență faptul că sfecla roșie poate
împiedica progresia demenței.
Acest lucru este posibil datorită
oxidului nitric care crește fluxul de
sânge către creier. Nivelul crescut
de acid folic pe care îl conțin (aproximativ 75% din doza zilnică recomandată) 2-3 sfecle mari joacă de
asemenea un rol important în prevenirea bolii Alzheimer.
Rubrică susţinută
de Valeria ŞTEFUREAC
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Autosanitare pentru satele regiunii Cernăuți –
proiect realizat de parlamentarul Grigore TIMIŞ

O serie de evenimente pozitive pentru
funcționarea sistemului de acordare a ajutorului medical au avut loc la începutul lunii
curente în regiunea Cernăuți. Datorită eforturilor parlamentarului Grigore Timiș, au fost
achiziționate din fondurile dezvoltării social-economice ale teritoriilor 2 autosanitare:
una în orașul Herța și alta în satul Cupca.
Potrivit deputatului poporului, Grigore
Timiș, care reprezintă Circumscripția electorală nr. 203 în Rada Supremă a Ucrainei
(raioanele Herța, Noua Suliță, Hliboca, o
parte din Storojineț și Sadagura), formarea
și modernizarea noilor centre de medicină
în regiunea Cernăuți cer cheltuieli destul de
mari. În anul 2019, în strânsă colaborare cu
Centrele de medicină din raioanele Hliboca,
Herța și Noua Suliță, comuna Cuciur și Sa-

dagura, vom aloca din programul de dezvoltare social-economică a teritoriilor peste
doua milioane de grivne, a spus deputatul.
Din acești bani va fi îmbunătățită baza materială a Spitalelor raionale Hliboca și Herța,
se vor procura calculatoare moderne pentru
medicina distanțată, la fel, vor fi modernizate centrele de salvare din comuna Bairachi,
raionul Herța, și Ambulatoriul din satul Cupca, raionul Hliboca.
Pentru herțeni, principalul eveniment al
lunii a fost procurarea unui automobil sanitar pentru Centrul de medicină din Herța,
unde colectivul de medici profesioniști este
condus de medicul-șef cu o mare experiență, dl Dumitru Hodorog. A fost o surpriză
pentru toți locuitorii raionului Herta, dar și
pentru personalul medical.

O autosanitară a fost achiziționată și
în raionul Hliboca. În data de 8 ianuarie
parlamentarul Grigore Timiș a participat la
ceremonia de înmânare a cheilor de la automobilul sanitar din Cupca medicului-șef al
Centrului medical Hliboca, dnei Maria Melniciuc. Evenimentul a fost întâmpinat sărbătorește de locuitorii satului și ai raionului
Hliboca.
„Dezvoltarea ajutorului medico-sanitar
primar în baza medicinii de familie este o direcție prioritară și strategică de reformare a
sistemului de sănătate din Ucraina. Obiectul atenției noastre este acordarea ajutorului
medical la timp. Fără mobilitatea medicilor,
acest lucru nu este posibil”, a spus dl Grigore Timiș, adăugând că medicul nu va avea
posibilitate să ajungă la timp la pacient fără

mașină sau din motivul drumurilor în stare
deplorabilă. Din aceste considerente, deputatul a solicitat conducerii raionului și primăriei elaborarea unei strategii de reparație
a drumurilor. Autosanitara a fost sfințită de
părintele paroh Ilie într-o atmosferă de sărbătoare.
Potrivit parlamentarului, datorită acestor
două autosanitare și altor care vor fi cumpărate în viitor, accesul la pacienții de la sate
va fi mai ușor, iar serviciile medicale – mai
calitative. Vom continua să realizăm proiecte pentru satele regiunii Cernăuți, a spus
Grigore Timiș.
Serviciul de presă
al parlamentarului
Grigore TIMIŞ

LA MULȚI ANI, DOMNULE PROFESOR
LAURENȚIU CALMUŢCHI!
L

a 20 ianuarie
sărbătorim aniversarea distinsului profesor universitar, Laurențiu
Calmuțchi, doctor
habilitat în științe
fizico-matematice,
vice-rector și rector al Universității
de Stat din Tiraspol cu sediul în
orașul Chișinău,
membru al Comisiei de experți
pentru susținerea
tezelor de doctorat în matematică,
originar din satul
Buda Mare, raionul Herța, regiunea Cernăuți.

În toate posturile ocupate s-a manifestat ca
un adevărat conducător, care adună oamenii,
fiindu-i caracteristic un spirit înalt de lucru în
echipă, având convingerea că numai împreună, cu suport și prezență colegială, pot fi făcute
lucruri mărețe. Este un manager de excepție,
fiind foarte înțelept, demn, harnic, apreciat și
stimat de colectiv, onest, corect și deosebit de
modest. Prin vasta sa cultură științifică și intelectuală, profesorul Laurențiu Calmuțchi se numără printre cele mai importante personalități
ale istoriei Universității de Stat din Tiraspol.
Profesorul Calmuțchi este omul potrivit la
locul potrivit, el are încredere sporită în oameni, iar funcția de rector și alesele succese
nu l-au schimbat, rămânând același Om cu literă mare.
Este autor a peste 180 de lucrări didactico-științifice, inclusiv trei monografii și 15
manuale. Domeniul său de cercetare vizează
teoria extensiilor spațiilor topologice. A fost
premiat și menționat la nivel național, chiar și
cu cea mai înaltă distincție a Academiei de Științe a Republicii Moldova – medalia „Dimitrie
Cantemir”.
Profesorul a ținut și ține cursuri axate pe
toate do meniile geometriei și teoriei extensiilor. Fericiți sunt studenții care au avut ocazia
să fie înscriși la lecțiile ținute de dumnealui,
el devenind un adevărat model pentru ei, un
exemplu de urmat. Domnul Profesor a crescut

patru doctori în
științe, iar în
prezent pregătește alții.
D r a g u l
nostru
Profesor, cu prilejul
împlinii
a 70 de ani
de la naștere,
noi, stu denții
Dumneavoastră,
Vă
asigurăm şi în
continuare de
înalta noastră
consideraţie,
nemărginita
stimă şi devotament. Vă dorim ca Dumnezeu
mulţi ani înainte să Vă picure din energia şi bunătatea cerească, avându-vă în grija şi paza
Sa. Plecăm fruntea în faţa Dumneavoastră şi
Vă mulţumim respectuos!
Am însușit foarte multe lucruri excepționale, care ne-au format nu numai ca profesori,
dar și ca personalități. Pentru toate acestea ne
închinăm până la pământ și Vă mulțumim din
suflet! Dorim ca Bunul Dumnezeu să Vă ocrotească oricând și oriunde. Or, personalități ca
Dumneavoastră se nasc odată la mulți, mulți
ani. Cele mai sincere urări de sănătate și suc-

cese remarcabile de creație, realizări frumoase și cât mai multe clipe de fericire, bucurie și
confort sufletesc alături de cei dragi. Alături de
familie Vă dorim să Vă bucurați din plin de farmecul vieții, iar ca discipoli, vom fi alături de
Dumneavoastră oricând va fi nevoie. La mulți ani!
Ion DUMITRAȘ, Tatiana OTCU
(Păduraru), Lucica CREȚU (Andriaș),
Vera CREȚU (Zaharciuc), Tatiana PETRO (Petrovici), Didina TARADACIUC
(Robu) – profesori la școala de bază
CIE Buda Mare
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Felicitări!

La 20 ianuarie își va
sărbători cea de-a 70-a
aniversare profesorul universitar
Laurențiu
CALMUȚCHI
din orașul Chișinău, originar din satul Buda Mare,
Ținutul Herța.
În aceste clipe de mare
emoție și sărbătoare, domnul
Laurențiu este felicitat călduros de către frați și surori, fiică, nepoți și strănepoți,
de către prietenii de suflet și colegii de serviciu, care
își exprimă recunoștința și mulțumirile alese sărbătoritului.
Scumpul nostru! Te iubim enorm și te admirăm
pentru inima ta mare, pentru sufletul tău în care ne găsim fiecare locul, pentru firea ta luptătoare și devotată
adevărului. Deși viața ne-a condamnat la o distanță
geografică, noi nu ți-am simțit lipsa nicicând: mereu
ne-ai fost aproape, ne-ai susținut când ne-a fost greu
și ne-ai împărtășit bucuriile. Te purtăm mereu în suflet
și în rugăciunile noastre.
În această zi deosebită îți dorim în unison la mulți
ani cu multă-multă sănătate, fericire, binecuvântare
Dumnezeiască, doar zile senine și numai bucurii alături de cei dragi! Să fii mereu înconjurat doar de prieteni adevărați și fiecare zi să-ți fie însorită!
La mulți ani!

Joi, 17 ianuarie 2019

Ziua de 18 ianuarie din acest an este
însemnată și deosebită
pentru domnul
Ștefan
BROASCĂ
din Cernăuți. Cunoscutul publicist și critic literar, maestru neîntrecut la instantanee,
își sărbătorește jubileul
de 70 de ani.
Domnul
Ștefan
Broască a fost printre
primii ziariști din regiune care a scris despre masacrul românilor de la
Fântâna Albă. Fiind originar de prin părțile celea, de
la Băhrinești, el cunoaște foarte bine unele amănunte esențiale ale acestui eveniment tragic. Mânuind cu
iscusință pana măiastră, domnul Ștefan Broască a
semnalat apariția unor lucrări literare importante ale
scriitorilor bucovineni.
Cu prilejul jubileului, colegii de breaslă, inclusiv de
la „Libertatea Cuvântului”, îi urează multă sănătate,
bunăstare și fericire, iar inspirația să nu-l părăsească,
să-i fie fidelă, căci încă multe are de așternut pe hârtie.
La mulți ani și toți buni!
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La 18 ianuarie își va marca
jubileul de 70 de
ani doamna
Maria
ZAЕȚ
(IAVORSCA)
din Roșa Stâncă. Dumneaei și
la această vârstă
continuă să lucreze la Întreprinderea „Trembita” din Cernăuți, în secția de planificare.
A venit aici după absolvirea Școlii medii nr. 10 de la
Roșa și fără întrerupere de la procesul de producție
a obținut studii superioare și este apreciată ca economist cu o bogată experiență. Are parte de un destin
fericit și întotdeauna a știut să-și planifice viața familială potrivit dragostei și stimei reciproce.
Cu prilejul jubileului, fiica Elena și ginerele Igor,
nepoțelele Maria și Dana, precum și surorile Domnica
și Marghiolina îi urează multă sănătate, bunăstare, tihnă și pace în familie și
multe bucurii din partea
celor dragi.
La mulți ani și toți
fericiți!

Acest sincer mesaj de felicitare este pentru domnul
Ion
DAMASCHIN
din satul Sinăuţii de Jos, raionul Hliboca, care în această perioadă feerică a Sărbătorilor de iarnă îşi marchează ziua de naştere, împlinind o frumoasă vârstă.
Cu această minunată ocazie, cele mai scumpe şi apropiate fiinţe – soţia Livia, mama-soacră Maria, feciorii Maxim şi Eduard, nepoţeii Eduard şi Emili, nora Oxana, fraţii,
surorile, toate rudele şi prietenii, îi doresc din tot sufletul multă sănătate, iubire, stimă şi
respect din partea celor dragi, realizarea scopurilor la infinit, împliniri frumoase.
Scumpul nostru! Îţi dorim să ai parte doar de momente şi clipe de neuitat, să obţii ceea ce
îţi doreşti cu adevărat, căci doar aceasta este singura cale spre împlinire, realizare şi fericire!
La mulţi ani!

Cea mai cunoscută tămăduitoare,
Lucreția MELISSA,
sosită la Cernăuți la cererea
românilor care au probleme, aflați
în suferință

Vrăjitoarea Melissa,
singura din România care vine în ajutorul
dumneavoastră cu dezlegări de farmece,
blesteme, necazuri în familie şi despărţiri.
Redacţia ziarului nu poartă răspundere
pentru conţinutul anunţurilor publicitare

Cea mai mediatizată din România, care a apărut la toate
posturile TV, Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, Show
păcătos etc.
Sunt multe vrăjitoare care profită de numele meu, folosindu-mi numele.
Telefoanele afişate în anunţ sunt numai ale mele şi nu se
vor schimba niciodată!
Doamna Melissa vă ajută să aveţi spor în afaceri, câştiguri în bani, realizări în toate domeniile care vă interesează,
dragoste şi noroc.
Dacă aveţi probleme în dragoste, afaceri, sunteţi nemul“După mulți ani de suferință în dragoste, am reușit să dau
de această doamnă cu puteri miraculoase. Am reușit să îmi
gasesc sufletul pereche! Mulțumesc!” –
Mihai T., or. Cernăuți.
„Aduc mii de mulțumiri clarvăzătoarei Melissa, care mi-a dat
din nou o rază de lumină și bucuria de a trăi vindecându-mă de
boala, care credeam că este incurabilă, depresia. Am mers la o

ţumită lângă persoana iubită, dacă nu vă merge bine în ceea ce
faceţi, atunci apelaţi la mine şi vă voi rezolva orice problemă.
Vrăjitoarea Melissa vine acum în ajutorul tuturor celor
care au nevoie. Contactaţi-mă!
Fiecare om din orice colţ al lumii doreşte să aibă noroc în
dragoste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu vă pot rezolva aceste probleme numai în 24 de ore cu rezultate garantate.
Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pentru a vă face o primă verificare.
Vrăjitoarea Melissa din România vă rezolvă orice doriți!
Doamna Melissa deţine cartea magică veche de peste 100
de ani cu care face cele mai puternice desfaceri de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează cu
magie veche şi pot rezolva orice fel de problemă şi orice dorinţă aveţi.
Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare de magie albă şi preoţi şi nu
aţi fost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit şansa de a obţine ceea
ce doriţi.
Sunt o femeie cu puteri foarte mari care pot să aduc un bărbat sau o femeie în numai trei ore la persoana care doreşte.
Prin plante şi leacuri pot vindeca boli de piele, scot argintul
viu, lecuiesc beţia, impotenţa, pot salva tinerii de vicii nedorite,
aduc persoane plecate de acasă, împreunez familii dezbinate,
ajut în spor şi afaceri etc.
mulțime de medici, dar nici unul nu a reușit să mă ajute. Am luat
tratamente peste tratamente de-a lungul anilor, însă fără nici un
rezultat.
Recomand această minunată doamnă tuturor persoanelor
cu probleme, care și-au pierdut orice fel de speranță. Încă o
dată mii de mulțumiri!” –
Maria A., raionul Storojineț.

Relații la tel. +38(068)2867379; +38(099)2294132;
+(40)747500601, sau pe viber
AVIZ

Dragi compatrioţi!
Sărbătoarea Culturii Naţionale Româneşti continuă şi după data de 15 ianuarie, Ziua de naştere a clasicului literaturii române şi universale, Mihai Eminescu.
La 17 ianuarie, de exemplu, în Sala de Festivităţi a Gimnaziului „Alexandru
cel Bun” din Cernăuţi (strada Şeptiţki) va fi susţinut spectacolul teatral „Floare
albastră”, în cadrul căruia vor evolua doi actori chişinăuieni, Iurie Gologan şi
Daniela Burlacu, în rolurile lui Mihai Eminescu şi Veronica Micle.
Înainte de a ajunge la Cernăuţi acest cuplu artistic a evoluat cu deosebit
succes la Chişinău, Viena şi Iaşi.
Începutul la ora 18.00. Vă aşteptăm cu drag!
Intrarea liberă.

IN MEMORIAM
Fostului meu elev, Dumitru COVALCIUC, pe care nu-l vom uita niciodată
Te-ai dus, deci, frate, de la noi, La scris frumos, cultură,
Un an s-a dus în zbor.
Ai fost în viaţă fericit
Acolo nu-s nici vânturi, ploi,
Cu a muncii căldură.
Aici de tine ne e dor.
Acum în pace odihneşti,
Degrabă, frate, ai plecat
Noi toţi la tine cugetăm.
În lumea celor drepţi,
În mintea noastră dăinuieşti,
Frumoase urme ne-ai lăsat,
Căci noi nu te uităm.
La tine tu ne-aştepţi.
Cu sinceră compasiune,
O viaţă-ntreagă ai muncit

Eugenia BALAN-CIOCOBOC
s. Tereblecea, raionul Hliboca
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NU A UITAT DE UNDE A
PLECAT. IRINA RIMES
DE SĂRBĂTORI A
REVENIT ACASĂ, ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
Irina Rimes a sărbătorit alături de familia sa din
Moldova. Ea a profitat de ocazie și a fost cu colindul în casa primei sale profesoare. Irina Rimes
își vizitează rudele rămase în Republica Moldova
de fiecare dată când are ocazia. Basarabeanca
a profitat astfel de sărbătorile de iarnă (stil vechi)
pentru a-și vedea din nou familia. „La noi, Crăciunul este mai mult despre Nașterea Domnului
decât despre cadouri, brad, Moș Crăciun și alte
lucruri europene. Noi de Crăciun ne adunăm la
masă, mâncăm gustos alături de oaspeții noștri.
De dimineață vin copiii mici să ne colinde, iar după
amiază și până noaptea vin cei mari. Iar de obicei
de Crăciun, așa cum de altfel am făcut și acum,
stau toată ziua cu familia. Noi nu ne dăm cadouri
de Crăciun, noi nu ne spunem „Crăciun fericit”
neapărat. Noi pur și simplu ne întâlnim și sărbătorim Nașterea Domnului”, a mărturisit jurata de la
Vocea României.
Artista nu a ascuns faptul că seara a fost cu
colindul la câteva persoane care-i sunt tare dragi:
„Am mers la prima mea profesoară, la directoarea
școlii, la vecini, la oamenii la care țin: rude, familie”. Irina s-a bucurat, totodată, în sânul familiei, de
bunătățile pregătite de mama sa. Artista a mărturisit și ce s-a aflat pe masa sa de Sărbătorile de iarnă petrecute în Moldova: „Întotdeauna, de Crăciun,
la noi veți găsi: limba soacrei, șubă, răcituri, borș
scăzut cu curechi, sarmale, pârjoale și Cușma lui
Guguță. Mâncarea principală de sărbători la noi
este borșul scăzut cu curechi”.
Irina Rimes este una dintre cele mai cunoscute
artiste din România, ea fiind de origine din raionul
Florești, Republica Moldova. Cântăreața a reușit
să cucerească publicul cu melodiile sale inspirate
chiar din întâmplările sale.

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 498-178 ПР від 16.07.2014

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

Designe și adaptare computerizată
Natalia TCACIUC, Andrei BRUDÂC

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: 6000

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

